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Abstract 
The main purpose of this thesis is to examine which transfer pricing difficulties a Danish parent 

company in a multinational enterprise faces when determining an arm’s length price during a 

restructuring involving transfer of intangibles. The thesis includes which COVID-19 impacts the 

Danish parent company should have extra focus on, and how the OECD Transfer Pricing Guidelines 

from 2017 can be improved to provide better guidance for MNEs. To clarify the difficulties a Danish 

parent company in a multinational enterprise faces, the thesis analyses the OECD Transfer Pricing 

Guidelines published in 2017. Specifically, the thesis analyses chapter 1, 6 and 9 in TPG, as these 

chapters give guidance in setting an arm’s length price, how to remunerate group companies, how to 

value intangibles and perform business restructurings. The thesis concludes with a self-constructed 

case with a Danish parent company as principal company, which transfers DEMPE-functions, 

intangibles and risks to a French subsidiary during a business restructuring. COVID-19 affects the 

valuation of intangibles because of the effect on the future cash flow. 

 

To ensure an arm’s length price, the MNEs should make a comparability analysis, to identify a 

comparable transaction between independent parties. When the restructuring includes intangibles, the 

MNE should remunerate the group companies based on their contributions to the DEMPE-functions. 

In the thesis 4 of the biggest MNEs in Denmark, KIRKBI, Mærsk, Danske Bank, and Novo Nordisk 

is analysed to illustrate which intangibles they own, and how the COVID-19 pandemic is affecting 

the price of the intangibles. 

 

When a MNE is performing a restructuring involving intangibles, the group company which is 

transferring the intangibles should be compensated with an arm’s length price for the loss of future 

earnings. The knowledge obtained through chapter 1, 6 and 9 in TPG is used in the self-constructed 

case to point out where TPG can be and elaborated and improved. As the Danish principal company 

is transferring the DEMPE-functions, intangibles and risks to the French subsidiary, the French 

subsidiary becomes the new principal company in the centralized structure. The French principal 

company is receiving the residual profit after remunerating the group subsidiaries for their routine 

transactions. The Danish group company should be compensated at arm’s length, for losing its future 

cash flow. The tax authorities will expect that the COVID-19 impact is included in the TP 

documentation of the controlled transaction. OECD could to their advantage elaborate the chapters 

1, 6 and 9 to include a more in depth guidance, on how a pandemic should be handled TP-wise. 
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Begrebsdefinition  

Forkortelse: Forklaring: 

AL Afskrivningsloven 

APA Advance Pricing Arrangement 

BEPS Base Erosion Profit Shifting 

CCA Omkostningsdelings-arrangementer (Cost Contribution Arrangement)  

CUP Sammenlignelig ikke-kontrolleret pris metode (Comparable Uncontrolled 

Price) 

CUT Sammenlignelig ikke-kontrolleret transaktion (Comparable Uncontrolled 

Transaction) 

DCF Discounted Cash Flow 

DEMPE Udvikling, forberedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse 

(Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation) 

EBIT Resultat før finansielle poster og før skat (Earnings before interest og tax) 

EBT Resultat før skat (Earnings before tax) 

FAR Funktioner, Aktiver og Risici 

F&U Forskning og udvikling 

HTVI Hard-to-value-Intangibles 

IA Immaterielle aktiver og rettigheder for immaterielle aktiver 

IP Ingangible Property 

LL Ligningsloven 

MAP Mutual Agreement Procedure 

OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development 

PLI Profit Level Indicator 

RPM Resale price method 

SL Statsskatteloven 

TNMM Transactional Net Margin Method 

TP Transfer Pricing 

TPG Transfer Pricing Guidelines 2017 

TPSM Transactional Profit Split Method 
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1. Indledning 
Da vi i dag lever i en verden, hvor globaliseringen kun stiger, vokser koncernerne ud over 

landegrænserne, og der vil komme flere multinationale koncerner. Dette medfører, at transfer pricing 

kun bliver mere relevant, og at fokusset på disse store multinationale koncerner bliver større.  

Dette skyldes, at koncerner har flere forskellige aktiviteter på tværs af landegrænser, hvilket øger 

kompleksiteten for de koncerninterne transaktioner. Selvom dette kan være komplekst i sig selv, 

befinder vi os i en tid i år 2020, hvor der er kan opstå yderligere udfordringer grundet COVID-19 

pandemien. Grundet virussen har denne pandemi, som selskaberne ikke har oplevet før, skabt 

økonomisk usikkerhed for hele verdenen. 

Den har haft så store finansielle konsekvenser og skabt så meget usikkerhed, at A.P. Møller – Mærsk, 

som er Danmarks største selskab, i februar måned havde et fald i aktieværdien på DKK 33 mia. 

svarende til 20% på blot en uge. Da Mette Frederiksen i marts offentliggjorde lock down i Danmark 

faldt aktien endnu mere, dog er aktien steget efterfølgende og ligger d. 2. september 2020 på samme 

niveau som d. 2. januar, hvor COVID-19 ikke havde haft effekt på det europæiske aktiemarked. 

Regeringer over hele verdenen har vedtaget flere initiativer som lukning af restauranter, caféer, 

skoler, forsamlingsforbud, udbetaling af indefrosne feriepenge, hjemsendelse af medarbejder mm.  

Virussen har påvirket selskabernes omsætning, og der har i den forbindelse været massefyringer i 

flere koncerner samt nedlukninger af flere butikker i diverse koncerner. Derudover har nedlukningen 

af landene gjort at forsyningskæderne i selskaberne har lidt, da de har været nødsaget til lukning af 

produktionsfabrikker.  

Ovenstående skaber en kædereaktion, da nedlukning fører til fyringer, som fører til stigende ledighed 

og derfor ændring i forbrugermønstret, da forbrugerne vil være mere sparsommelige. Efterspørgslen 

på forbrugergoder vil falde, og omsætningen i selskaberne vil fører til længerevarende fald. 

Spørgsmålet som erhvervslivet nok vurderer er, om der kommer flere bølger her til efteråret 2020, da 

der allerede er tendenser der tyder på dette, om genåbning af grænserne vil skabe mere end lokale 

smitteområder, og om købelysten vil være uændret. Hvis købelysten er ændret grundet COVID-19, i 

hvilken grad ændres købelysten og i hvor lang tid vil dette stå til? 

I øjeblikket er der ifølge WHO over 250.000 nye COVID-19 tilfælde om dagen, herunder en stor del 

i USA som er  et vigtigt eksportland for Danmark samt Indien, som er et vigtigt produktionsland. 

De økonomiske konsekvenser fører til, at selskaberne højst sandsynligt skal foretage nedskrivninger 

på deres immaterielle aktiver. COVID-19 kunne for eksempel have effekt på Pandoras immaterielle 

aktiver som goodwill, da forventningerne til fremtidigt salg højst sandsynligt falder, da dette ikke er 
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en nødvendighedsvarer, og der er begrænsningerne i forbindelse med salget grundet nedlukning. 

Yderligere er nogle af deres råmateriale som guld steget i pris under COVID-19, hvorfor deres 

omkostninger også bliver større og bundlinjen alt andet lige mindre. 

Skattemyndighederne foretager årligt indkomstændringer for koncerner i Danmark på flere 

milliarder. Dette skyldes uenighed mellem koncernerne og skattemyndighederne vedrørende 

værdiansættelse af især de immaterielle aktiver. Og da det er de immaterielle aktiver, der er nemmest 

at flytte på tværs af lande, er det også her, at der er størst risiko for aggressiv skatteplanlægning.   

Oftest er det sværere at blive enige om værdien af de immaterielle aktiver, der i dag udgøre 80% af 

de moderne selskabers markedsværdi, hvorfor det er her ændringerne til indkomsten korrigeres, og  

som kan medføre dobbeltbeskatning. Derudover bliver de immaterielle aktiver oftest udviklet i 

samarbejde mellem flere koncerninterne selskaber, som alle er med til at bidrage med noget 

værdifuldt samt unikt, hvorfor det gør værdiansættelsen mere kompleks og sværere at opgøre. 

 

Da ovenstående forbliver et stort problem har OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) udarbejdet Transfer Pricing Guidelines, som er en vejledning til multinationale 

koncerner. Udover at TPG er udarbejdet for at hjælpe og vejlede selskaberne, er vejledningen 

udarbejdet for at sørge for mere ensartede processer på tværs af alle medlemslandene. Disse 

guidelines skal koncernerne kende, da det er en hjælp til de multinationale koncerner i forbindelse 

med fortolkning af regler og lovene, så dobbeltbeskatning kan undgås, specielt under en pandemi som 

COVID-19, der har effekt på værdiansættelsen. Det er første gang, at vi har et tilfælde som COVID-

19, og OECD TPG er fra juni 2017 og har ikke kunne forudse COVID-19, som har haft store 

påvirkninger på koncernerne i 2020. 

Det vurderes, om TPG 2017 giver tilstrækkelig vejledning til koncernerne i 2020, om hvordan de bør 

håndtere en pandemi som COVID-19 i relation til restriktioner/påvirkninger og dertil opnår en 

resultatfordeling, som overholder armslængdeprincippet. 

Det er derfor relevant at vurdere TP vejledningen, herunder om der er steder i vejledningen som burde 

udbygges. 

 

1.1 Formål 

Afhandlingen har til formål at vejlede danske moderselskaber i multinationale koncerner om 

anvendelsen af OECD’s TP vejledning, så koncernen overholder armslængdeprincippet, når 

immaterielle aktiver overdrages koncerninternt i 2020, som er påvirket af COVID-19.  
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I den forbindelse undersøges det, om TP vejledningen er tilstrækkelig, eller om vejledningen bør 

underbygges for bedre at afspejle forhold under en pandemi.  

Her er det vigtigt, at en koncern har en forståelse for påvirkningerne fra COVID-19, når koncernen 

skal anvende Transfer Pricing Guidelines’ kapital 1 om armslængeprincippet, kapital 6 vedrørende 

immaterielle aktiver, OECD’s hard-to-value intangibles rapport samt kapital 9 vedrørende 

forretningsmæssig omstrukturering. 

På baggrund af ovenstående samt hvilke TP problemstillinger, der finder sted i forbindelse med 

overførsel af immaterielle aktiver ved en koncernintern strukturering, og hvordan dette kan håndteres 

under en pandemi, fører dette til problemformuleringen samt underspørgsmål listet nedenfor. Den 

oparbejdede viden fra de teoretiske kapitler illustreres i en egen konstrueret virksomhedscase for 

derved at vejlede moderselskabet i en dansk multinational koncern, når det kommer til TP-

udfordringer ved en koncernintern omstrukturering, hvor der indgår immaterielle aktiver samt 

hvordan dette skal behandles.  

 

1.2 Problemformulering 

Hvilke transfer pricing forhold skal danske moderselskaber i en multinational koncern være 

opmærksomme på, når det kommer til overførsel af immaterielle aktiver ved en koncernintern 

omstrukturering samt hvilke yderligere udfordringer der kan være under COVID-19? 

 

1.3 Underspørgsmål 

- Hvilke områder skal et dansk moderselskab i en multinational koncern have fokus på i TPG 

kapitel 1 om anvendelse af armslængeprincippet, når koncernen er påvirket af COVID-19 i 

2020? 

 

- Hvilke former for immaterielle aktiver findes der i nogle af Danmarks multinationale koncerner 

så som KIRKBI, Mærsk, Danske Bank og Novo Nordisk, og hvordan påvirker COVID-19 

disse aktiver? 

 

- Hvordan behandles og anvendes immaterielle aktiver jf. OECD’s TPG kapital 6 og ‘Hard-to-

Value-Intangibles’ jf. OECD’s guidelines fra juni 2018, og hvilken betydning har disse 

guidelines for et dansk moderselskab i en multinational koncern under COVID-19? 
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- Hvilke områder skal et dansk moderselskab i en multinational koncern have fokus på i TPG 

kapitel 9 ved en koncernintern overdragelse af immaterielle aktiver ved forretningsmæssige 

omstruktureringer under COVID-19? 

 

- Hvordan skal et dansk moderselskab i en multinational koncern, hvor der er tale om 

immaterielle aktiver af en stor værdi håndtere en omstrukturering i praksis ud fra OECD’s 

TPG, og hvad skal koncerner være ekstra opmærksomme på under COVID-19? 

 

1.4 Afgrænsning 

Denne afhandling afgrænses ud fra formålet og vil tage udgangspunkt i fokuspunkterne listet ovenfor 

i problemformuleringen. Her vil vi analysere OECD’s TPG i forbindelse med udfordringerne der 

opstår, når der foretages kontrollerede koncerninterne transaktioner med immaterielle aktiver i 

forbindelse med forretningsmæssige omstruktureringer i et dansk moderselskab i en multinational 

koncern.  

De kvantitative og kvalitative rammer for afhandlingen gør, at der skal foretages afgrænsninger. 

Afhandlingens fokusområde vil være Transfer Pricing Guidelines 2017’s kapital 1 om 

armslængeprincippet, kapital 6 om immaterielle aktiver, OECD’s hard-to-value intangibles rapport 

og kapital 9 om omstrukturering.  

Afhandlingen afgrænses fra gennemgang af de andre kapitler i OECD’s TPG 2017. Endvidere vil 

udfordringerne vedrørende told, moms, skatteretlige og andre selskabsretlige forhold heller ikke 

behandles. 

 

Målgruppen for denne afhandling er ledelsen i danske multinationale koncerner, og det forventes, at 

læseren har et grundlæggende kendskab til Transfer Pricing reglerne.  

Globaliseringen har gjort, at koncerner vokser i større grad på tværs af landegrænser. I afhandlingen 

er der fokus på lande, der er medlem af EU, og som anvender Transfer Pricing reglerne for 2017 

versionen, da man ved uenighed kan blive enige ved en voldgift.  

 

Der er i afhandlingen ud fra den oparbejde viden, der er opnået gennem udarbejdelsen af afhandlingen 

konstrueret en case for at illustrere, hvordan man i praksis vil håndtere en situation, hvor der sker 

overførsel af immaterielle aktiver i forbindelse med forretningsmæssige omstruktureringer. 
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Virksomhedscasen omhandler et dansk moderselskab og dets 100% ejede datterselskaber. 

Datterselskaberne er beliggende i EU og har en selskabsform, der minder om danske aktieselskaber, 

så der er overensstemmelse med den danske selskabslovs regler om anpart og aktieselskaber. Der 

afgrænses derfor fra joint ventures, faste driftssteder, transparente enheder og lignende for at opnå en 

god analysedybde om 2020 udfordringerne i de mest forekomne selskabsstrukturer. 

  

Den egen konstruerede case indeholder tal for at illustrere vigtige pointer fra de teoretiske kapitler, 

dog udarbejdes der ikke et årsregnskab, og der fastlægges heller ikke et tal for den danske exit 

beskatning. Der fokuseres på de vigtige TP forhold og påvirkninger fra COVID-19, som den danske 

ledelse skal kunne håndtere i 2020. Der foretages endvidere heller ikke en DCF-beregning, da det er 

en afhandling i sig selv.  

I denne forbindelse vil der også blive afgrænset fra at undersøge konsekvenser af, at 

skattemyndighederne foretager en mulig ex-post vurdering af prisfastsættelsen af transaktionen. 

Afhandlingens fokus er derfor ikke konkrete beregninger og tal men derudover de faktorer, der er 

tilstede i relation til forøgelse eller reduktion af værdien for immaterielle aktiver.   

 

For at kunne færdiggøre afhandlingen har vi stoppet dataindsamlingen d. 2. september 2020. 

 

1.5 Metode 

I det følgende afsnit redegøres der for afhandlingens metode, herunder dataindsamling, anvendelsen 

af teori og dataene samt kildekritik. Slutteligt gennemgås afhandlingens undersøgelsesdesign samt 

strukturen. Den videnskabsteoretiske tilgang til denne afhandling i Transfer Pricing tager 

udgangspunkt i den retsdogmatiske metode, som har til opgave at beskrive og analysere en gældende 

retstilstand. Der skelnes mellem den juridiske metode og den retsdogmatiske metode, hvor den 

juridiske metode er en mere praktisk metode til opgaveløsning. 

Metoden og afhandlingens problemformulering samt underspørgsmålene har jf. ovenstående derfor 

til hensigt at systematisere, beskrive, analysere og fortolke gældende ret for at beskrive retstilstanden, 

som den er indenfor Transfer Pricing i de 137 medlemslande1, som anvender OECD’s transfer pricing 

guidelines i forbindelse med behandlingen af de immaterielle aktiver, der er i fokus ved 

forretningsmæssige omstruktureringer.  

                                                      

1 https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf 

https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
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Afhandlingen henvender sig konkret til de danske multinationale koncerner og deres udfordringer i 

relation til transaktioner med immaterielle aktiver, hvorfor det vurderes, at den retsdogmatiske skal 

suppleres med den retsøkonomiske tilgang2. Dette skyldes, at Transfer Pricing Guidelines har 

betydning for selskabernes ageren og hele samfundet, hvorfor den metodemæssige tilgang bliver af 

samfundsvidenskabelig karakter3.  

 

I den første del af afhandlingen vil den retsdogmatigske metode anvendes til beskrivelse og analyse 

af retsområdet indenfor koncerninterne transaktioner af immaterielle aktiver, hvorefter den juridiske 

metode blive anvendt senere i forbindelse med den fiktive virksomhedscase, da man her anvender en 

mere praktisk tilgang til opgaveløsningen. 

For at forstå begrebet gældende ret, anvendes det traditionelle retskildebegreb, som omfatter fire 

retskildegrupper i den prioriterede rækkefølge: lov, retspraksis, sædvane og forholdets natur. Hertil 

kan der tilføjes, at der i dansk lovgivning er et hierarki som følgende: grundloven, almindelige love, 

bekendtgørelser, cirkulærer og til sidst vejledninger.  I indeværende afhandling benyttes OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines, som ikke anses for gældende ret men vejledning, da der ikke tales om 

en bindende traktat. Dog tillægges Transfer Pricing Guidelines retskildeværdi, da det er retningslinjer 

for de medlemslande, som er tilsluttet det fælles samarbejde mod skatteunddragelse. Yderligere 

gælder det for Danmark, at Transfer Pricing Guidelines er fortolkningsbidrag til dansk lovgivning. 

Skattestyrelsens udarbejder en juridisk vejledning til forståelse af transfer pricing reglerne og giver 

derfor udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse af gældende praksis. Dette er bindende for 

Skatteforvaltningens medarbejdere medmindre indholdet i den juridiske vejledning ikke er 

overensstemmelse med retskilder, der rangeres højere4. 

 

Andet litteratur benyttes og gennem afhandlingen, selvom disse ikke har retsværdi. Det skyldes dig, 

at dette bidrager til en bedre forståelse af området. 

 

                                                      

2 Tvarnø & Nielsen (2017) s. 430 

3 Tvarnø & Nielsen (2017) s. 43 

4 Den Juridiske Vejledning C.D.11.7.2.2.4  
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1.6 Dataindsamling 

For at besvare problemformuleringen samt underspørgsmålene dertil tages der brug i allerede 

eksisterende data, hvorfor der er tale om brug af både kvantitative og kvalitative sekundær data. Det 

vurderes, at de anvendte kilder i afhandlingen gives en høj grad af pålidelighed og validitet, da dette 

er med at sikre størst overensstemmelse mellem de teoretiske begreber og empiriske variabler, 

hvorfor empiri/data vurderes gyldige, relevante samt tilstrækkelige5. 

Der vil i stort omfang anvendes OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 2017. OECD anses for at 

være en anerkendt institution, og som har til formål at udstede artikler og retningsvejledninger til 

hjælp for verdensøkonomien. Deres guidelines er implementeret ved lov i Danmark, og disse 

guidelines vurderes til at opfylde kravene for at være valide og pålidelige. 

For at besvare problemformuleringen samt underspørgsmålene vil eventuelle pressemeddelelser og 

rapporter fra henholdsvis OECD og Skattestyrelsen blive nævnt. Der vurderes også her, at disse 

institutioner anses for at opfylde kravene for at være valide og pålidelige, da de står bag udarbejdelse 

og implementering af diverse tiltag i forbindelse med transfer pricing udfordringer. 

Dertil vil den fiktive virksomhedscase, som illustrerer den praktiske tilgang af anvendelse af Transfer 

Pricing Guidelines være underbygget af sekundære markedsdata. 

 

1.7 Afhandlingsstruktur 

Formålet med dette afsnit er at skabe overblik over strukturen for afhandlingen. Afhandlingen vil 

indeholde både en teoretisk og en praktisk tilgang. Den teoretiske tilgang tages i brug i forbindelse 

med analyserne af OECD’s transfer pricing guidelines kapitler tidligere nævnt, hvor den praktiske 

tilgang vises ved den praktiske tilgang i forbindelse med den egenudviklede fiktive case. Det er derfor 

den teoretiske der sammen med den praktiske tilgang, der tages i brug for at hjælpe med besvarelsen 

af problemformuleringen og de dertilhørende underspørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Andersen (2013) s. 84 
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Figur 1: Illustrativt oversigt over strukturen for afhandlingen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afhandlingens kapitel 2 til 6 er med til at besvare afhandlingens opstillede underspørgsmål, som 

herefter samlet leder til besvarelsen af problemformuleringen. Afhandlingen indeholder 

indledningsvist en redegørelse for baggrunden for samarbejdet mod skatteunddragelse, hvor OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines vil være omdrejningspunktet. Rækkefølgen af afhandlingens kapitel 2 til 

6 er opbygget efter, hvordan den multinationale koncern bør foretage en transfer pricing analyse. 

Afhandlingens kapitel 2 indeholder en analyse af OECD’s TPG kapitel 1, som omhandler 

armslængdeprincippet samt en sammenlignelighedsanalyse, herunder hvordan multinationale 

koncerner skal handle som var de uafhængige parter. Dette er et problem i nogle koncerner, da dette 

ikke altid sker i praksis.  

Kapital 1
• Indledning og problemformulering

Kapital 2
• TPG kapital 1: Armslængeprincippet

Kapitel 3

• Immaterielle aktiver i store danske koncerner og påvirkning af 
COVID-19

Kapital 4
• TPG kapital 6: Immaterielle aktiver

Kapital 5
• TPG kapital 9: Forretningsmæssig omstrukturering

Kapitel 6
• Egen konstrueret praktisk virksomhedscase

Kapitel 7
• Konklusion

Kapitel 8
• Perspektivering
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Det vurderes i den forbindelse om TP vejledningen giver tilstrækkelig støtte til koncerner om 

overholdelse af armslængdeprincippet, når de internt overdrager immaterielle aktiver i år 2020, hvor 

de økonomiske forhold og koncernernes aktiviteter er påvirket af COVID-19.  

 

Afhandlingens kapitel 3 nævner 4 af Danmarks største koncerner og deres immaterielle aktiver. Disse 

koncerner er KIRKBI, Mærsk, Danske Bank og Novo Nordisk. Hertil vil der forklares, hvordan 

koncernerne har klaret sig under COVID-19 frem til d. 2. september, samt hvilke immaterielle aktiver 

koncernerne har, og hvordan disse er påvirket af COVID-19. 

 

Afhandlingens kapitel 4 indeholder en analyse af OECD’s TPG kapitel 6 om immaterielle aktiver 

samt udfordringerne ved overdragelse af disse. Problemstillingen vedrørende overførsel af 

immaterielle aktiver ses oftest mellem de interne selskaber i koncernen i forbindelse med 

forretningsmæssig omstrukturering, hvorfor kapitel 5 vil indeholde analyse af TPG kapitel 9.  

 

Afhandlingens kapitel 6 har til formål at illustrere den oparbejdede viden, der er opnået gennem 

udarbejdelsen af afhandlingen. Herunder hvorledes en multinational koncern, hvor der indgår 

immaterielle aktiver, skal anvende de ovenstående kapitler i Transfer Pricing Guidelines gennem en 

fiktiv case, hvor der er et dansk moderselskab og udenlandske datterselskaber, hvor der er tale om 

100% ejerskab.  

 

På baggrund af analyserne og implementeringen af disse i casen, konkluderes der hvilken betydning 

og konsekvenser disse har for de multinationale koncerner, når der sker overførsel af immaterielle 

aktiver i forbindelse med omstruktureringer.  

 

Afhandlingens kapitel 7 vil afslutningsvist sammenfatte afhandlingens analyser og konklusion på 

problemformuleringen, hvorefter kapitel 8 vil indeholde en perspektivering af udfordringerne, som 

de multinationale koncerner møder under en pandemi, som vi i dag står overfor samt om der er 

yderligere behov for vejledning i denne forbindelse. 

 



  

 
14 

2. OECD TPG kapitel 1 - Armslængdeprincippet og COVID-19 

påvirkninger 

I dette kapitel undersøges de forhold som multinationale koncerner skal være særligt opmærksomme 

på, når de foretager prisfastsættelse af koncerninterne transaktioner midt i orkanens øje i 2020. 

COVID-19 har skabt en uforudsigelig tid hvor markedsforholdene i 2020 er meget anderledes end i 

2019. I flere brancher er tidligere års overskud vendt til en kamp om at begrænse størrelsen af 

underskuddet i 2020, mens de internetbaserede koncerner som Amazon har oplevet en stor 

omsætningsvækst. De ændrede markedsforhold og nedlukning skyldes en frygt for, at 

sygehusvæsenet i landene ikke skulle kunne håndtere antallet af COVID-19 smittede, ligesom man 

frygtede en stor dødelighed blandt udsatte grupper.  

 

Landene indførte begrænsninger på antallet af folk, der måtte samles, indførte afstandskrav, bad folk 

om at komme hjem fra udlandet, lukkede offentlige institutioner og opfordrede privat ansatte til at 

arbejde hjemmefra. Regeringernes tiltag medførte restriktioner for arbejdskraftens frie bevægelighed 

og i flere lande var der også udgangsforbud som stoppede/reducerede koncernernes produktions- og 

salgsaktiviteter. Mange koncerner var pressede, da omkostningerne ikke kunne tilpasses i samme 

omfang som faldet i omsætningen. I Danmark og en lang række andre lande blev der indført lokale 

støttepakker med udsættelse af betalinger til staten samt andre hjælpepakker, som skulle holde hånden 

under erhvervslivet.  

 

I juli 2020 har de europæiske lande, herunder Danmark, succes med at genåbne aktiviteterne. Men 

usikkerheden er der stadig, for kommer der en ny 2. virusbølge til efteråret, vil åbning af grænserne 

medføre nye smittetilfælde, og har forbrugerne mod samt lyst til at vende tilbage til forbruget i 2019?  

 

Samtidig er koncernen underlagt krav om at overholde armslængdeprincippet, så hver af 

koncernselskaberne har en resultatfordeling, som ville være at finde hos uafhængige parter i en 

tilsvarende situation. Resultatet skal beskattes i de lande, hvor værdien skabes, og den primære 

markedsrisiko skal bæres af det koncernselskab, der fastsætter strategi og træffer beslutninger om 

håndteringen af COVID-19 situationen. Skattemyndighederne må ikke antage, at koncernen bevist 

har anvendt for høje eller for lave interne priser, da det kræver en præcis fastlæggelse af de 

koncerninterne transaktioner, herunder et præcist kendskab til koncernens forhold samt dens 
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omverden og de forhold, der påvirker resultatfordelingen i koncernen. Fastsættelse af de interne priser 

vanskeliggøres, hvis der ikke er sammenlignelige uafhængige transaktioner.  

 

OECD omtaler, at de koncerninterne aftaler er et ”starting point”, da den koncerninterne aftale kan 

mangle omtale af vigtige forhold. Den interne aftale behøver ikke være fulgt, og den faktiske adfærd 

i koncernen kan være anderledes end vilkårene i aftalen. Koncernen kan som led i at realisere 

koncernsynergier have indgået koncerninterne aftaler, som giver en særlig koncernstruktur. En sådan 

koncernstruktur skal anerkendes, hvis hver af koncernselskaberne har en særskilt fordel målt før skat.     

Armslængdeprincippet er defineret i OECD’s modeloverenskomst artikel 9, og er videre beskrevet i 

OECD’s Transfer Pricing Guidelines kapitel 1. I dansk lovgivning fremgår armslængdeprincippet i 

LL § 2, som henviser til OECD’s definition heraf. Skattestyrelsen har vurderet, at de kan foretage 

indkomst-ændringer med henvisning til TP vejledningen, hvis de kan påvise, at det ikke er 

armslængdevilkår. TP vejledningen om armslængdeprincippet er derfor helt central og uddybes 

nedenfor.  

 

2.1 Sammenlignelighedsfaktorer 

Sammenlignelighedsanalysen er det centrale i armslængdeprincippet, når koncernen skal kunne 

dokumentere, at koncernen overholder armslængdeprincippet i dets koncerninterne transaktioner. Det 

omhandler de faktorer, hvorpå man sammenligner koncerninterne transaktioner med tilsvarende 

uafhængige transaktioner (referencetransaktioner) og herved vurderer, om det er muligt at finde 

egnede ”comparables” samt om det er muligt, at korrigere for forskelle eller om det ikke kan 

sammenlignes.6 

 

Der er to nøgleaspekter i en sammenlignelighedsanalyse, hvor trin 1 foretages før trin 2: 

 

1.    Der skal foretages en præcis identificering af de kommercielle og økonomiske relevante 

omstændigheder mellem koncernselskaberne for dermed at kunne afgrænse den interne 

transaktionen. Det er ofte nettoindtjeningen i ”low risk” koncernselskaber som testes, f.eks. 

salg. 

                                                      

6 TPG 2017 Art. 1.33 
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2.    Sammenlign den kontrollerede transaktion (f.eks. nettoindtjeningen i low risk salgsselskab)    

med tilsvarende uafhængige transaktioner under samme betingelser og økonomiske forhold. 

 

Nedenfor har vi opstillet sammenlignelighedsfaktorerne, som vil blive gennemgået i det følgende 

afsnit. 

Figur 2: Illustration af sammenlignelighedsfaktorer 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kontraktvilkår 

Den danske TP dokumentationsbekendtgørelse forudsætter, at de kontrollerede transaktioner er aftalt 

skriftligt i interne koncernaftaler mellem de omfattede koncernselskaber. Den danske TP 

dokumentationsbekendtgørelse er baseret på TP vejledningens kapitel 5 med tilhørende Annex om 

indholdet i Master og local file. Det er derfor meget vigtigt, at moderselskabet gennemgår og 

vurderer, om de interne aftaler afspejler koncernens forhold i 2020, herunder evt. 

ændringer/påvirkninger fra COVID-19 som kunne være sket som en tilføjelse, reduktion og evt. 

opsigelse af kontraktvilkår. Når en koncern handler indbyrdes, forventer skattemyndighederne, at der 

er udarbejdet skriftlige kontrakter. Når der forefindes en skriftlig kontrakt, vil dette være 

udgangspunktet for transaktionen, men der bliver også foretaget en analyse af, hvordan 

koncernselskaberne reelt agerer. Hvis den måde hvorpå selskaberne agerer i 2020 ikke stemmer 

overens med kontrakten, vil skattemyndighederne se bort fra kontrakten, og skattemyndighederne vil 

foretage deres egen vurdering af koncernselskabernes faktiske adfærd. Det er uheldigt, da 

skattemyndighedernes opfattelse kan afvige fra koncernens vurdering af transaktionerne. 

 

I et aftaleforhold mellem uafhængige parter er der modsatrettede interesser, hvilket sikrer at priser 

afspejler køber og sælger, hvorved de er fastsat på armslængde. Mellem to koncernselskaber er der 

en bestemmende indflydelse, som skaber ”controlled related parties”, hvorfor koncernen skal 

dokumentere, at forholdene er som hos uafhængige parter. Landene har brugt gigantiske mia. beløb i 

understøttelse af erhvervslivet i 2020, og der må forventes en stor interesse i efterfølgende års TP 

kontroller med vurdering af de kontrollerede transaktioner i 2020. Skattemyndigheder forventes at 

Kontrakts-
vilkår

Funktions-
analyse

Realydelsens 
egenskaber
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ville gennemgå forholdene i 2022 eller senere, og det er vigtigt, at de interne aftaler bliver vurderet 

og evt. tilrettet til den faktiske adfærd i 2020.  Herved er selskaberne bedre stillet ved en eventuel 

gennemgang af skattemyndighederne.  

 

I kontrakten bør det klar defineres hvad transaktionen indeholder, hvilken pris der gives, og hvordan 

risici er distribueret imellem selskaberne. Det er endvidere vigtigt at kontrakten bliver udarbejdet før 

transaktionen, hvilket er konformt med en transaktion mellem uafhængige parter. COVID-19 kan 

medføre ændrede kontraktvilkår, idet produktionen hos en kontraktproducent kan være reduceret/ 

forsinket i 2020. Salget kan også være stoppet, som f.eks. nedlukning af storcentre, som har medført 

et lavere behov for producerede varer i 2020. Skattemyndighederne i de enkelte lande kan have 

forskellig opfattelse, alt efter om principalen er i landet, eller det er landet med low-risk 

produktion/salg. Forholdene er omtalt i TP vejledningen, men der kunne godt være en uddybning 

heraf i relation til en global pandemi.  

 

I den forbindelse kunne der også være en uddybning af ”force majesure forbehold”, som der ofte er i 

aftaler mellem uafhængige parter. En uafhængig producent antages at kunne levere produkterne 

senere med henvisning til ”force majesure”. I en centraliseret struktur er de strategiske beslutninger 

hos principalen, mens kontraktproducenten udfører rutine produktion efter principalens 

retningslinjer. COVID-19 kan medfører ekstraordinære omkostninger, som bør allokeres til 

principalen.   

 

Funktionsanalyse 

I en transaktion mellem uafhængige parter, vil kompensation for transaktionen afspejle de funktioner, 

som selskaberne udfører. OECD har udarbejdet en 6-trins analyse, som har til henblik at identificere, 

hvilke opgaver som hvert selskab varetager, for at kunne vurdere om selskaberne får den rette betaling 

i forhold til de påtagne finansielle- og operationelle risici.7 Her er det vigtigt, at moderselskabet 

vurderer om FAR-profilerne er ændret i koncernselskaberne, idet moderselskabet skal foretage en 

præcis vurdering af eventuelle ændringer ved at sammenholde FAR før og efter COVID-19. Vi har 

på baggrund af 6 trins analysen opstillet nedenstående figur, som visualiserer analysens indhold. 

 

                                                      

7 TPG 2017 Art. 1.51 
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Figur 3: Funktionsanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af TPG kapitel 1 Art. 1.50 

 

Trin 1: Identificer økonomiske risici 

I transfer pricing vedrører de økonomiske risici, den usikkerhed der måtte være omkring selskabets 

aktiviteter. COVID-19 har forøget mange branchers økonomiske risici, selvom Europa har stor succes 

med genåbningen i juli 2020, er der fortsat en risiko for at kunne komme en anden virus bølge, og der 

igen måtte opstå en lock down periode. Indtil nu er det lykkes at lokalisere og lave lokale restriktioner.  

 

I en centraliseret struktur bærer principalen alle de væsentlige markedsrisici, og TP vejledningen 

omtaler, at principalen påtager sig en risiko i en forventning om, at kunne opnå øget profit8. COVID-

19 vil dog medføre, at en række koncerner har underskud i 2020. OECD har opstillet en række 

eksempler på økonomiske risici, som ikke er en udtømmende liste, men en ramme som udgangspunkt 

for en analyse. 

 

 Strategisk risiko eller markeds risiko: Eksterne risici, som selskabet ikke har kontrol 

over 

 Infrastruktur eller operationelle risiko: Interne risici, som selskaber selv kan påvirke 

 Finansiel risiko: Risici omkring selskabets resultat og likviditet 

 Transaktions risiko: Risiko vedrørende prisfastsættelse og forretningsbetingelser 

 Farerisiko: Særlige risici, som selskaber ikke har kontrol over 

                                                      

8 TPG 2017 Art. 1.71 
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TP vejledningen kunne udbygges om ”farerisiko” som f.eks. COVID-19 virussen, hvor regeringernes 

restriktioner og påbud ramte såvel koncernselskaber som uafhængige parter. Det er forhold, som 

selskaberne ikke har kontrol over, og hvor det var vanskeligt at forudse, hvornår og i hvilket omfang 

koncernen kunne vende tilbage til 2019 forholdene. Som eksempel kan nævnes de restriktioner og 

ændrende markedsforhold som SAS i øjeblikket kæmper med, hvor landene har indrejse restriktioner. 

I forbindelse med placering af risici er det vigtigt, at moderselskabet vurderer, om koncernen har en 

centraliseret struktur, hvor den primære markedsrisiko skal være i principalselskabet, eller om det er 

en decentraliseret struktur, hvor flere koncernselskaber skal bære markedsrisikoen. 

Skattemyndighederne må forventes, at ville udfordre risikoallokeringen i 2020, da det i mange 

brancher er et spørgsmål om, hvor underskuddet skal være. 

 

Trin 2: Kontraktlig risikofordeling 

Det næste trin er den kontraktlige risikofordeling, som er fordelingen af risici mellem 2 eller flere 

selskaber. I en skriftlig kontrakt, bliver det besluttet, hvilke risici hvert selskab påtager sig. I en 

kontekst med to uafhængige parter, vil hver part sørge for, at påtage sig så lidt risiko som muligt, eller 

sørge for at blive honoreret for den risiko de påtager sig. I en koncern er man ikke nødvendigvis skarp 

nok i opdelingen, fordi fokus ligger på koncernen som helhed. I TPG er det explicit angivet, at en 

kontrakt skal udarbejdes ex ante, altså før en transaktion finder sted. Dette betyder, at 

risikofordelingen skal besluttes, inden transaktionen finder sted, da der ikke er nogen risiko ved at 

fordele ex post.9  

 

Ovennævnte er det teoretiske udgangspunkt i TP vejledningen, som koncernen skal lave en praktisk 

vurdering af samtidig med, at den skal håndtere COVID-19 restriktioner og forbud. Det kunne f.eks. 

være, at nøglemedarbejdere bor i et land men arbejder i et andet land, og hvor restriktioner har gjort 

det umuligt at krydse grænse. OECD har offentliggjort vejledning heraf, og at sådanne tilfælde skal 

ses som midlertidige, og ifølge OECD bør sådanne midlertidige situationer ikke ændre landenes FAR-

profiler. Selvom moderselskabet har deres primære fokus på de forretningsmæssige aktiviteter i 2020, 

skal den kontraktretlige risikofordeling derfor nøje overvejes i 2020.   

 

                                                      

9 TPG 2017 Art. 1.78 
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Trin 3: Funktionsanalyse ift. risiko 

I dette trin skal koncernselskaberne, som indgår i transaktionen analyseres med henblik på, hvilke 

funktioner de forskellige koncernselskaber udfører. Funktionerne vedrører økonomiske risici, kontrol 

funktioner, reduktion af risici, og dertil hvilke selskaber som får fordele/ulemper af den påtaget risiko.  

Jo flere funktioner et selskab varetager, jo større fordel og eventuel ulempe vil selskabet have, alt 

efter hvordan transaktionen ender. Et selskab som varetager få funktioner omtales som ”low risk” og 

påtager sig ikke særlig stor risiko, og vil have et mindre udsving, da deres fordele/ulemper ved en 

transaktion er begrænset. 

 

I funktionsanalysen kortlægges det, om koncernen har en centraliseret eller decentraliseret model. 

Det må forventes, at skattemyndigheder vil udfordre funktionsanalysen, så moderselskabet skal i 

2020 prioritere, at TP dokumentationen (master og local file) får kvantificeret årsagerne til at 

resultatet i 2020 er anderledes i 2020, end det var forventet i starten 2020. Herunder tydeliggjort i 

hvilket omfang ændringerne skyldes regeringernes lokale COVID-19 restriktioner. Det vil også være 

nyttig information under en eventuel senere TP kontrol og i MAP forhandlingerne mellem landene.   

 

Trin 4:Fortolkning af trin 1-3 

I trin 1-3 er der indhentet information, således at der på et faktuelt grundlag kan skabes en vurdering 

af, om risiko som fremgår af en kontrakt, også er i overensstemmelse med den måde, som selskaberne 

har ageret på. Derudover skal det analyseres, om det selskab der påtager sig risikoen også har kontrol 

over risikoen og har den finansielle styrke, til at kunne påtage sig risikoen.10 

 

Betydningen af trin 4 kommer an på, hvad konklusionerne har været i trin 1-3. Hvis det kan 

konkluderes, at den faktiske ageren mellem selskaberne i den kontrollerede transaktion, stemmer 

overens med de kontraktuelle vilkår, betyder det, at man kan gå direkte videre til trin 6. Hvis det 

derimod ikke er tilfældet, er der 2 muligheder: 

 

Hvis transaktionen ikke anses for kommercielt rationel, vil skattemyndighederne ikke godkende 

transaktionen. Det er tilfældet, hvis der er tale om en cash box eller IP box, som ikke opfylder substans 

kravene. Der er tale om tomme selskaber ofte beliggende i skattely, hvor koncernen prøver at udnytte 

                                                      

10 TPG 2017 Art. 1.86 
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en lavere lokal skatteprocent til at reducere koncernens samlede skattebetaling. Der er ikke ansatte i 

en tom boks, hvor det anses for postboks selskaber og betalinger hertil vil ikke blive anerkendt 

skattemæssigt. Disse forhold er omtalt i TP vejledningen, men det kunne udbygges, i hvilket omfang 

der betales for koncerninterne services eller betales royalty i måneder med lock down eller måneder 

med underskud. En low-risk service provider, der kun udfører service til andre koncernselskaber, 

bærer ikke særlig markedsrisiko idet aflønningen er baseret på en TNMM NCP, men modtagerlandet 

kunne nægte fradrag idet benefit testen for service ydelserne ikke er opfyldt.   

 

Den anden mulighed omhandler f.eks. underskud i low-risk selskaber, da COVID-19 kan have 

reduceret produktionen eller stoppet/reduceret salget. Et underskud i low-risk selskaber er ikke i 

overensstemmelse mellem de økonomiske risici, den kontrakt som selskaberne har indgået og den 

risiko, som selskaberne faktisk har påtaget sig, og man vil derfor fortsætte til trin 5. 

 

Trin 5: Fordeling af risiko 

Hvis det er konstateret i trin 4, at low risk selskaber som har påtaget sig risiko, ikke har kontrol over 

risikoen eller ikke har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen, skal der ske en omfordeling 

af risiko og dermed profit. Profitten skal allokeres således, at det selskab som har kontrollen over 

risikoen og har den finansielle kapacitet, skal have størstedelen af profitten. Hvis der er flere 

selskaber, som har kontrol over risiko og har den finansielle kapacitet, er det selskabet med størst 

kontrol, som skal have allokeret den største andel profit.11 Fordelingen af risiko og dermed flytning 

af indtægter/omkostninger i relation til risiko afhænger af, om der er tale om en decentraliseret modet 

(flere skal bære risikoen) eller en centraliseret model (hvor principalen skal bære risikoen). En 

principal skulle have foretaget en year end adjustment, som havde flyttet indtægter/omkostninger 

knyttet til risikoen fra low-risk selskabet over til principalen. Da markedet ikke er normalt i 2020, 

kunne der være principalselskaber, som mangler at foretage en sådan year end adjustment. I trin 6 

foretages herefter prisfastsættelsen af den tilrettede transaktion, som i low-risk selskaber sker som en 

vurdering af nettoindtjeningen efter TNMM.  

 

                                                      

11 TPG 2017 Art. 1.98 
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Trin 6: Prisfastsættelse af transaktionen 

Ud fra de tidligere trin, er det klart defineret hvad der indgår i transaktionen, hvad der er kontraktuelt 

aftalt, og hvordan risiko på transaktionen er fordelt. Derfor er det tid til at prisfastsætte transaktionen 

på baggrund af det opnåede kendskab til transaktionen. Et principalselskab håndtere de strategiske 

DEMPE-funktioner omkring håndteringen af risiko, og kan opleve store udsving i dets residual 

indtjening, idet principalselskabet er berettiget til det tilsvarende overskud/underskud efter 

aflønningen af low-risk selskaberne. Principalselskabet har derfor også størstedelen af et tab, da det 

bærer den primære markedsrisiko.  

 

COVID-19 påvirker koncernerne, som det påvirker de uafhængige parter, men markedsdata om de 

uafhængige parter vil først være tilgængelige i slutningen af 2021. Denne forsinkelse bevirker, at 

koncernen skal træffes beslutning ud fra kendskab til uafhængige resultater i 2016-2018 hvor 

markedet formentlig ikke er sammenligneligt med markedet i 2020, som er påvirket af COVID-19. 

Figuren nedenfor viser indtjenings-intervallet (interquartile range) for et low-risk salgsselskab: 

 

Tabel 1: Indtjeningsinterval 

 

Resultatoversigt – Dækningsgrad År 2017 År 2018 År 2019 Vægtet gennemsnit 

for år 2017-2019 

Antal 20 20 20 20 

Minimum -3,72% -1,81% -0,37% -0,10% 

1. kvartil 1,23% 1,62% 1,88% 1,85% 

Median 3,80% 4,58% 4,60% 4,15% 

3. kvartil 6,29% 6,09% 6,47% 6,25% 

Maksimum 10,65% 9,61% 11,98% 9,43% 

Kilde: Egen tilvirkning af data i ORBIS 

 

Udgangspunktet for nettoindtjeningen i low-risk salgsselskaber er medianen medmindre andet taler 

for en andet punkt i indtjeningsintervallet. Det må forventes at uafhængige parter har et lavere resultat 

i 2020, ligesom det kan forventes at flere af de uafhængige salgsselskaber kan have underskud i 2020. 

Det taler for at markedsdata i 2020 vil lægge lavere end indtjeningsintervallet for 2016-2018, hvilket 

25%  75%

0% 100%

Median
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taler for at koncernen anvender 1. kvartilen for low-risk selskaber i 2020. Den lavere indtjening i low-

risk selskaber er også skabt af lokale COVID-19 restriktioner i 2020, som udgangsforbud, lokale 

storcentre m.v. som kan have ændre kundernes købsfærd, hvorved en større del har købt via 

internettet. Det kunne tale for at give low-risk et 0 resultat i 2020. Skattemyndighederne vil dog 

vurdere indtjeningen i 2022, hvor forholdene forhåbentlig er normaliseret, da der må være kommet 

en vaccine mod COVID-19 inden da.  

TP vejledningen kunne udbygges om prisfastsættelse under pandemier som COVID-19, der har 

medført nogle meget specielle forhold, som ikke var forventet og regeringerne har hindret 

koncernerne i frit at kunne tilpasse deres forhold. Koncernen har måtte afvente og tilpasse sig 

retningslinjerne, som må have skabt en uvished om hvornår og aktivitetsniveau. Herunder en 

usikkerhed for at det kunne ske igen. 

 

Realydelsens egenskaber 

I TP vejledningen er der omtalt 3 forskellige typer, som er vist i nedenstående figur. Det er afgørende, 

når der skal findes en referencetransaktion, at den er så sammenlignelig at evt. forskelle ikke har 

afgørende betydning på prisen. Da det er svært at finde en fuld sammenlignelighed, er det vigtigt, at 

kunne udlede, hvad der er forskel, samt vurdere om der kan tages højde for forskellene i 

prisfastsættelsen.12  

 

Tabel 2: Forskellige typer af egenskaber 

Service Fysiske varer Immaterielle aktiver 

- Servicetype 

- Varighed 

- Funktioner 

- Kvalitet 

- Udbud 

- Salg eller licens 

- Patent, varemærke 

eller knowhow 

- Varighed 

- Fordele ved udnyttelse 

Kilde: Egen tilvirkning af TPG 2017 kapitel 1 Art. 1.107 

 

Den mest prisfølsomme metode er CUP metoden, hvor det er helt afgørende at der er fuld 

sammenlignelighed af realydelsens egenskaber og de købspræferencer, der knytter hertil. CUP 

metoden er meget sensitiv overfor forskelle i referencetransaktioner. Som eksempel kan nævnes de 

                                                      

12 TPG 2017 Art. 1.107 
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store udsving, der har været i olie, som må betegnes som en standardiseret varer, som handles på en 

råvarebørs. Her har COVID-19 restriktioner lavet så kraftig et fald i markedsefterspørgslen efter olie, 

at olieproducenter må sælge olie med tab. Så selv indenfor standardvarer har tidspunkt, mængder, 

geografi, betalings betingelser en meget stor betydning for, hvorvidt andre olie køb kunne vurderes 

at være en CUP. 

I aflønning af low-risk aktiviteter sker der en sammenligning af en ydelse, som har samme funktion, 

og ikke nødvendigvis at produktet blot ligner.13 Low-risk aktiviteter opdeles typisk i produktion, salg 

og serviceydelser, hvor prisfastsættelsen sker ved brug af TNMM. I TNMM har realydelsen mindre 

betydning idet funktionsanalysen har større betydning for at finde uafhængige med samme funktion.  

 

Økonomiske omstændigheder 

Den fjerde faktor i sammenlignelighedsanalysen er økonomiske omstændigheder. Her er der tale om 

det marked, hvor selve transaktionen finder sted, hvor der ikke må være væsentlige forskelle mellem 

den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen, som der ikke kan korrigeres for. Først skal 

der undersøges under hvilke økonomiske omstændigheder, transaktionen er foregået, hvorefter der 

findes en referencetransaktion. Når to uafhængige parter handler, vil prisen på en transaktion afhænge 

af de markedsforhold, der er på tidspunktet, hvor transaktionen finder sted. Således kan en pris på 

sammenlignelige ydelser/produkter være påvirket af de forskellige markedsmæssige forhold, hvor en 

af disse er økonomiske omstændigheder. For her skal man i sine overvejelser have den geografiske 

placering i mente såvel som størrelsen af markedet, intensiteten af konkurrencen, ens position mellem 

køber og sælger, hvilke risici der er i forbindelse med substituerende varer, de offentlige reguleringer, 

købekraften og omkostningsniveau mv. Figuren nedenfor viser, at de ekstraordinære omkostninger 

ved COVID-19 skal bæres af principalen, mens low-risk selskaber har et faldende men positivt 

resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

13 TPG 2017 Art. 1.109 
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Figur 4: FAR profiler i højkonjunktur i 2019 mod negativ påvirkning i 2020 grundet COVID-19 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Mens internetbaserede koncerner som Amazon oplevede en omsætningsvækst i 2020, har mange 

andre brancher oplevet et omsætningsfald, hvor flere principaler må forventes at have negativt 

residual indtjening i 2020. Principalen kan som led i at begrænse dets underskud have valgt at stoppe 

aktiviteter eller sammenlægge koncernaktiviteter, hvor armslængdeprincippet også skal overholdes.  

 

Forretningsstrategi 

Den femte og sidste faktor er forretningsstrategier, da disse også er relevante i forbindelse med 

sammenligning af transaktioner, idet disse kan have en væsentlig betydning for prisen på en 

transaktion. Dette skyldes, at selskaber som sælger en sammenlignelig ydelse i princippet kan have 

forskellige strategier. Eksempelvis kan der være selskab A, som ønsker at konkurrere på prisen for at 

forøge deres andel af markedet, hvorfor de lider tab i den første periode, da intet uafhængigt selskab 

vil lide tab for en længerende periode, mens selskab B måske kører med en anden strategi, hvor de 

ikke konkurrere på pris men vælger at indføre ekstra garanti på produktet. Så selvom man finder en 

sammenlignelig transaktion, der er identisk når man måler på de fire første faktorer, kan 

forretningsstrategien medføre, at referencetransaktionen ikke kan benyttes alligevel.  

 

Der skal yderligere ske vurdering af betydningen af de forretningsmæssige strategier, da der i 

forlængelse hermed er vigtigt at fastslå hvilket selskab i koncernen, der påtager sig risikoen for en 

strategi, da dette selskab også skal stå for de afholdte omkostninger og eventuelt have den ekstra 
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indtjening, som følger med, hvis strategien bliver en succes eller omkostninger hvis de er nød til at 

korrigere forretningsstrategien.  

 

Da risikoen for TP kontroller kan være større i 2020, er det vigtigt, at moderselskabet får 

dokumenteret og specificeret årsagerne til, hvorfor 2020 blev anderledes end forventet. Herunder kan 

påvise hvilket koncernselskab, der træffer de strategiske beslutninger og skal have 

omkostninger/indtægter ved de konkrete tiltag, koncernen måtte foretage i 2020.  

 

2.2 Koncernsynergier 

COVID-19 kan have ændret en positiv koncernsynergi til negativ, hvis aktiviteten i low-risk 

kontraktproducenter / salgsselskaber er mindre end forventet i 2020. Ovenfor har vi vurderet at der 

kan være forhold i 2020 som gør at low-risk selskaber kan have end lavere indtjening, enten 1. kvartil 

eller et 0 resultat i 2020, særligt når det skyldes lokale COVID-19 restriktioner, som medfører en 

lavere produktion og et lavere salg. Skattemyndighederne i low-risk landene kunne være uenig og 

ville prøve at hæve indkomsten i 2020 eller vil prøve at hæve low-risk selskabets indkomst i 

kommende år, hvis low-risk selskabet skal bære en de af COVID-19 risici. TP vejledningen omtaler 

koncernsynergierne, men den nuværende vejledning kunne fører til situationer, hvor landene er uenig, 

og vejledningen kunne derfor udbygges for at imødegå dette.  

 

2.3 Arbejdsstyrke og beslutningstagerfunktionen 

Arbejdsstyrken er en vigtig del af de kontrollerede transaktioner, idet arbejdsstyrken omhandler 

udførsel af funktioner, som kan være rutine funktioner eller de strategiske beslutningstagerfunktioner. 

Arbejdsstyrken har også en betydning for værdien af de immaterielle aktiver, og arbejdsstyrken kan 

bidrage til værdiskabelsen i de enkelte koncernselskaber. De danske regler for lønkompensation er, 

at de hjemsendte medarbejdere ikke må udfører arbejde, så man kan ikke hjemsende strategisk vigtige 

nøglemedarbejdere. I august 2020 ophører den danske stats lønkompensation, og vi vil se i hvilket 

omfang, det lykkes at få de ansatte i gang i koncernerne, eller hvorvidt de bliver fyret. SAS og Tivoli 

er eksempler på koncerner, der har fyret medarbejdere i 2020, og antallet af fyringer må forventes at 

stige i 2020. Indtil nu har det dog lykkes at holde fyringerne på fornuftigt niveau, og aktiekurserne er 

også ved at genfinde niveauet fra starten af 2020. Der kunne godt være mere omtale af 

lønkompensation i TP vejledningen, herunder om landene vil tillade, at principalen tager højde herfor 

i year-end-adjustments af low-risk selskaberne. Det er vist i skemaet nedenfor: 
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Tabel 3: Year end adjustment i et low risk salgsselskab 

Year end adjustment af low risk 

salgsselskab (01.01-31.12) 

Budgettal for 2020 Faktiske tal for 2020 

Omsætning 100 91 

Omkostning 97 93 

Normale år har low risk 

salgsselskab en median 

driftsresultat på 3% 

3 -1 

Hjælpepakker i det lokale land  +1 

Driftsresultat efter 

hjælpepakker 

 0 

Principalens year end 

adjustment til salgsselskabet i 

2020 

 1 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

En del af de ansatte kan være overført til udenlandske koncernselskaber, det kan være midlertidige 

udlån eller permanent ændringer i koncernen. I den forbindelse skal det danske moderselskab vurdere 

om der er overført fremtidige indtjeningsmuligheder og dermed immaterielle aktiver, som skal 

kompenseres ved en exit-beskatning.  

 

2.4 Delkonklusion  

Det kan konkluderes, at sammenlignelighedsfaktorerne er centrale elementer i armslængdeprincippet, 

da det er disse faktorer, som giver mulighed for at finde en referencetransaktion til at bestemme 

armslængdeprisen i en kontrolleret transaktion.  

I de senere år, er det i højere grad blevet kontraktvilkårene, som er aftalt mellem koncernselskaberne, 

der er vigtige for Skattestyrelsen, og det er her, at udgangspunktet bliver taget ved en gennemgang af 

armslængdeprisen. Specielt i den efterfølgende TP kontrol, vil skattemyndighederne formentlig have 

et øget fokus på overensstemmelsen mellem kontrakterne og den faktiske adfærd. 

I OECD’s Transfer Pricing Guidelines bliver pandemier ikke behandlet. Da vi på nuværende 

tidspunkt er ramt af en pandemi, hvor de fleste selskaber bliver ramt på forskellig vis, men på måder 

som gør, at der bliver handlet på en måde, som er forskellig i forhold til normalt, er der ikke nogen 

guide til, hvordan koncerner skal handle, for at de kontrollerede transaktioner fortsat sker på 

armslængdevilkår. Dette betyder, at uafhængige parter er begyndt at handle på anderledes vilkår end 
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normalt, men da armslængdepriser ofte bliver fastsat på baggrund af data, som er 1-2 år gammelt, vil 

dette give en forsinkelse og kan på den måde være uhensigtsmæssig for koncernerne. 

Et dansk moderselskab i en multinational koncern skal derfor have ekstra fokus på de forhold, hvor 

TPG med fordel kunne uddybes, da det er disse steder, hvor der er størst risiko for, at koncernerne 

ikke medtager alle forhold. Dette kan omhandle pandemier, force majesure forbehold, ”farerisiko” 

(særlige forhold koncerner ikke har kontrol over) eller prisfastsættelse under pandemier. 
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3. Immaterielle aktiver i store danske koncerner og deres påvirkning 

af COVID-19 
I indeværende kapitel har vi udvalgt fire koncerner, som er blandt de største multinationale koncerner, 

og som har hovedsæde i Danmark. De er udvalgt på baggrund af deres størrelse og betydning for 

Danmark, samt på baggrund af brancher. Vi har valgt at se på forskellige brancher, da det alt andet 

lige må kunne forventes, at virksomheder indenfor samme brancher er påvirket på samme måde. På 

baggrund af, at virksomhederne opererer indenfor forskellige brancher, bliver der analyseret, 

hvorledes COVID-19 restriktioner har påvirket deres aktiviteter, som derved påvirker indtjeningen 

og værdien af de immaterielle aktiver. 

 

De udvalgte koncerner er KIRKBI A/S (herefter KIRKBI), A.P. Møller – Mærsk A/S (herefter 

Mærsk), Novo Nordisk Holding A/S (herefter Novo Nordisk) og Danske Bank A/S (herefter Danske 

Bank). De udvalgte koncerner har aktiviteter indenfor forskellige brancher, som er underholdning, 

transport, medicin og bankvirksomhed. Vi vil for hver koncern give en kort introduktion til 

koncernen, identificere de immaterielle aktiver, samt hvordan det immaterielle aktiv kan blive 

påvirket - særligt af COVID-19. 

 

3.1 KIRKBI 

 

KIRKBI ejer 75% af Lego Group, 50% af Merlin Entertainments, 100% af LEGO- og LEGOLAND 

varemærkerne og 100% af Lego Ventures. Vi har fravalgt KIRKBIs øvrige investeringer, som 

vedrører mindre investeringer i grøn energi samt investeringer i selskaber uden bestemmende 

indflydelse, som kvantitativt er en uvæsentlig del af balancesummen. Fokusset vil derfor være på 

LEGO brandet, i form af LEGO klodser og LEGOLAND.14 LEGO er salg af legoklodser, hvor de i 

den seneste periode i højere grad har interageret elektronik i deres byggesæt. LEGOLAND er de 

forlystelsesparker i verden, hvor temaet er LEGO brandet. 

                                                      

14 KIRKBI A/S årsrapport 2019 side 6. 
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Vi har på baggrund af 2019 årsrapporten for KIRKBI opstillet nedenstående tabel, som viser at 

KIRKBI i alt har immaterielle aktiver for 2.433 mio. DKK, hvoraf hovedparten vedrører goodwill, 

varemærker, patenter og andre immaterielle rettigheder. 

 

Tabel 4: Immaterielle aktiver i KIRKBI koncernens officielle koncernregnskab for 201915 

Immaterielle aktiver 2019 (m DKK) 

Goodwill, varemærker, patenter og andre immaterielle rettigheder 2.245 

Software 185 

Udviklingsprojekter 13 

I alt 2.443 

Kilde: Egen tilvirkning 

De immaterielle aktiver står til kostpris i KIRKBI koncernens officielle koncernregnskab for 2019, 

og da der hvert år skal laves  nedskrivningstest på de immaterielle aktiver, ved vi derfor, at de 

immaterielle aktiver har en værdi på mindst 2.443 mio. DKK. Dette betyder dog også, at de 

immaterielle aktiver kan have en værdi, som er højere end de 2.443 mio. DKK, der fremgår af 

ovenstående skema. Der har hverken været nedskrivning på de immaterielle aktiver i 2019 eller 

201816. Der har dog været både tilgange og mindre afgange i 2018 og 2019, hvorfor de immaterielle 

aktiver samlet er steget fra 2.195 mio. DKK i 2018 til 2.443 mio. DKK i 2019. 

LEGO og LEGOLAND (Merlin Entertainment) er de væsentligste immaterielle aktiver i KIRKBI, da 

de udgør 92% af de immaterielle aktiver, og vi vil analysere, hvordan de hver især er blevet påvirket 

af COVID-19. 

 

3.1.1 LEGOs påvirkning af COVID-19 

LEGOs egne butikker samt partnerbutikker blev medio marts 2020 påtvunget at lukke de butikker, 

som lå i storcentre, som en del af regeringens plan om at begrænse smitte. Dette medførte, at LEGO 

konsekvent valgte at lukke alle butikker udenfor Kina. Hvilket betød, at der blev lukket 430 butikker 

ud af i alt 570. Ud af disse butikker tilhører 150 LEGO, hvoraf de resterende er partner butikker. En 

partner butik er ejet af en ekstern part og forpligter sig til udelukkende at handle med LEGO. Kina 

havde på dette tidspunkt stabiliseret deres antal af nye smittetilfælde af COVID-19, hvorfor LEGO 

                                                      

15 KIRKBI A/S årsrapport 2019 side 84 

16 KIRKBI A/S årsrapport 2019 side 82 
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ikke vurderede det nødvendigt at lukke disse butikker igen, da LEGO butikkerne i Kina tidligere i 

pandemien har været lukket, og at det på nuværende tidspunkt, ikke var kritisk med smitten i Kina17.  

Som led i anden fase af den kontrollerede genåbning, kunne butikkerne i Danmark igen åbne op d. 

11 maj 2020, og det er i denne periode, at de resterende LEGO butikker løbende er genåbnet.  

Nedlukningen af de fysiske butikker har betydet, at LEGO har haft en omsætning på 0 fra butikkerne 

i perioden 11. marts 2020 til 11 maj 2020. LEGO har siden 2017 haft en strategi, som betød, at de 

skulle øge deres tilstedeværelse online og dermed få et øget online salg. De har helt konkret arbejdet 

på at skabe en god brugervenlig hjemmeside ”Lego.com”, samt øget deres tilstedeværelse på de 

sociale medier. Dette har betydet, at LEGO har fået sat ekstra skub på omstillingen, da det pludselig 

på grund af COVID-19 kun var muligt for LEGO at have et online salg. Dette har betydet at LEGO 

har kunne hente noget af den tabte omsætning i de fysiske butikker i deres online butik. LEGO har i 

takt med, at de forskellige lande/markeder er genåbnet også genåbnet deres egne butikker. Deres 

erfaring har været, at salget hurtigere end forventet kom op på et normalt niveau.18 I en 

pressemeddelelse fra LEGO, viser det sig, at LEGO har haft et stigning i nettoomsætningen på 7%, 

og at deres driftsresultat er steget med 11% i første halvår af 202019. Dette betyder, at selvom 

verdensøkonomien er ramt af en pandemi, er LEGO lykkedes med at forbedre deres resultat. LEGO 

mener selv, at deres succes trods pandemien skyldes deres langsigtede vækstinitiativer indenfor e-

handel og produktinnovation. 

Værdien på de immaterielle aktiver afhænger af de fremtidige pengestrømme. Da der opstod stor 

usikkerhed om salget i begyndelsen af krisen, specielt omkring nedlukningen d. 11 marts, ville det 

umiddelbart betyde, at værdien af de immaterielle aktiver faldt. På nuværende tidspunkt hvor der er 

kommet klarhed over første del af 2020, og hvor LEGO har vist sig at have klaret sig godt, må det 

forventes, at de immaterielle aktiver har genvundet deres værdi, da omsætningen trods pandemien 

har vist sig, at være der. Hvordan LEGO vil klare sig i andet halvår af 2020 er fortsat usikkert, da der 

er begyndt at vise sig stigninger i antallet af COVID-19 smittede, som kan vise sig at udvikle sig til 

en anden bølge af COVID-19. LEGO har dog påvist, at de godt kan skabe resultater gennem krisen, 

men hvis økonomien bliver for dårlig, kan det være deres produkter, som der spares på. 

I nedenstående graf er der vist LEGOs salg fordelt geografisk. Det kan ses, at Amerika står for en stor 

del af det samlede salg, og derfor er et vigtigt marked. 

                                                      

17 https://www.berlingske.dk/business/lego-lukker-alle-sine-butikker-i-verden-undtagen-kina 

18 https://www.berlingske.dk/business/legos-topchef-ser-uventet-effekt-af-COVID-19krisen-lego-leg-er-ikke 

19 https://www.lego.com/da-dk/aboutus/news/2020/september/interim-results 

https://www.berlingske.dk/business/lego-lukker-alle-sine-butikker-i-verden-undtagen-kina
https://www.berlingske.dk/business/legos-topchef-ser-uventet-effekt-af-coronakrisen-lego-leg-er-ikke
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Figur 5: Geografisk fordeling af salg for LEGO A/S 2017-2019

 

Kilde: https://www.statista.com/statistics/1103051/lego-net-sales-worldwide-by-region/ 

 

Nedenstående graf viser de nye antal smittede på daglig basis i USA. Siden smittetrykket var størst i 

slutningen af juli, har trenden været nedad gående, hvor der primo september er ca. 40.000 nye 

smittede. 

Figur 6: Antal smittede på daglig basis i USA 

 

Kilde: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#trends_dailytrends 

 

 

https://www.statista.com/statistics/1103051/lego-net-sales-worldwide-by-region/
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Ud fra de ovenstående grafer kan det ses, at Amerika har en stor andel af LEGOs salg, og  at USA, 

som er det største marked i Amerika, må vurderes at være på en nedadgående trend i forhold til nye 

smittede. Både i USA og Europa begynder smittetrykket at få fornyet kraft, i takt med at samfundene 

er åbnet helt igen. LEGO har haft en god udvikling igennem første halvår, men specielt hvordan 

smitten kommer til at udvikle sig i andet halvår, har stor betydning for det samlede 2020 regnskab. 

Hvis smitten ikke bliver mindsket inden vinteren, kan det få langt større betydning, da det i 

vintermånederne er sværere at holde afstand. 

 

3.1.2 Merlin Entertainment – fokus på LEGOLAND 

I Merlin Entertainment fokuseres der på LEGO brandet, og dermed på LEGOLAND parkerne. 

LEGOLAND har været hårdt ramt. De har i forvejen en forholdsvis kort sæson, da deres primære 

omsætning fra LEGOLAND parkerne er i sommermånederne. Derfor har det ramt dem rigtig hårdt, 

at deres åbning er blevet udskudt. Den officielle åbning skulle have været d. 28. marts 202020, men 

på grund af COVID-19 krisen, er denne åbning udskudt flere gange, og den officielle åbning blev 

derfor først d. 8. juni 202021, og åbningen var derfor udskudt med over to måneder. LEGOLAND har 

i tilknytning til parkerne også hotel- og konferencecenter. Inden sommerferien 2020 har virksomheder 

været meget tilbageholdende med at holde kurser og konferencer, men i august 2020 begynder 

virksomheder i højere grad at agere som tidligere, og de kurser mv. som er blevet udskudt fra foråret 

2020, vil igen skabe efterspørgsel. 

LEGOLAND har haft mulighed for at skære de fleste lønninger væk, hvor det for medarbejdere i 

Danmark har været muligt at modtage lønkompensation. Derudover er de fleste ansatte timelønnede 

sæsonarbejdere, som ikke har haft timer i perioden. Efter LEGOLAND er åbnet, har det dog ikke 

været på fuld kapacitet, og det fremgår på LEGOLANDs hjemmeside, at der som følge af COVID-

19 er under halv kapacitet i forhold til normal drift22. Dette betyder, at LEGOLAND har tabt penge i 

nedlukningen, og at de i deres genåbning ikke har samme indtjening som normalt. Dette har medvirket 

til at selskabet bag, Merlin Entertainment, har været i likviditetsproblemer og derfor har været 

                                                      

20 https://jv.dk/artikel/legoland-udskyder-%C3%A5bning-igen 

21 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/legoland-abner-den-8-juni-man-skal-booke-sit-besog-pa-

forhand?publisherId=12878818&releaseId=13593307 

22 https://www.legoland.dk/planlaeg-din-dag/foer-dit-besoeg/COVID-19virus-forholdsregler/dit-

besoeg/#hvad-er-graensen-for-hvor-mange-i-lukker-ind-i-parken 

https://jv.dk/artikel/legoland-udskyder-%C3%A5bning-igen
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/legoland-abner-den-8-juni-man-skal-booke-sit-besog-pa-forhand?publisherId=12878818&releaseId=13593307
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/legoland-abner-den-8-juni-man-skal-booke-sit-besog-pa-forhand?publisherId=12878818&releaseId=13593307
https://www.legoland.dk/planlaeg-din-dag/foer-dit-besoeg/coronavirus-forholdsregler/dit-besoeg/#hvad-er-graensen-for-hvor-mange-i-lukker-ind-i-parken
https://www.legoland.dk/planlaeg-din-dag/foer-dit-besoeg/coronavirus-forholdsregler/dit-besoeg/#hvad-er-graensen-for-hvor-mange-i-lukker-ind-i-parken
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nødsaget til at rejse over 3 mia. DKK, for at styrke balancen og sikre likviditet.23 Derudover har det 

været planlagt, at der skulle åbnes yderligere forlystelsesparker, hvilket er blevet udsat på baggrund 

af likviditetsproblemer.24 

Entreindtægter fra LEGOLAND parkerne har været ikke eksisterende i en periode, og efter d. 8 juni 

er de kommet op på under halvdelen af normalt. Dette betyder, at de immaterielle rettigheder i 

forbindelse med brandet bliver mindre, da de fremtidige pengestrømme er lavere end før COVID-19 

krisen. Cedar Fair og Six Flags, som er to amerikanske forlystelseskoncerner der ligner Merlin 

Entertainment mest, har oplevet et fald i deres kursværdi på ca. 50% fra 1. januar 2020 til 2. september 

2020.25 Da børskursen også er en form for indikation på de fremtidige pengestrømme, kan det 

forventes at værdien af LEGOLAND parkerne og deres brand værdi bør være faldet i tilsvarende 

omfang. I forhold til LEGO som hurtigt er kommet tilbage på normalt salg, vil der fortsat være 

reduceret drift i LEGOLAND parkerne, hvorfor deres fremtidige pengestrømme fortsat er meget 

usikre og i en kendt periode væsentlig lavere end normalt. 

 

3.2 Mærsk 

 

Mærsk er Danmarks største virksomhed målt på omsætning, hvor de har en dobbelt så stor omsætning 

som nr. 2, der er Novo Nordisk.26 Det er en rederi virksomhed, hvor den primære indtægt kommer 

fra shipping. Derudover indgår der også Mærsk Drilling, som udlejer rigge og leverer tjenester til 

efterforsknings- og produktionsselskaber. The Drilling Company som ejer Mærsk Drilling er delvist 

                                                      

23 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/legoland-ejer-vil-rejse-3-mia-kr-i-kapital-til-kriseramte-

forlystelsesparker 

24 https://www.dr.dk/nyheder/penge/legoland-selskab-taber-naesten-en-halv-milliard-om-maaneden-maa-

udskyde-planer-i-new 

25 https://finans.dk/erhverv/ECE12032450/legofamilien-styrtbloeder-penge-i-sin-

legolandkoncern/?ctxref=ext 

26 https://www.berlingske.dk/virksomheder/se-listen-her-er-danmarks-1.000-stoerste-virksomheder-i-2019 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/legoland-ejer-vil-rejse-3-mia-kr-i-kapital-til-kriseramte-forlystelsesparker
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/legoland-ejer-vil-rejse-3-mia-kr-i-kapital-til-kriseramte-forlystelsesparker
https://www.dr.dk/nyheder/penge/legoland-selskab-taber-naesten-en-halv-milliard-om-maaneden-maa-udskyde-planer-i-new
https://www.dr.dk/nyheder/penge/legoland-selskab-taber-naesten-en-halv-milliard-om-maaneden-maa-udskyde-planer-i-new
https://finans.dk/erhverv/ECE12032450/legofamilien-styrtbloeder-penge-i-sin-legolandkoncern/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE12032450/legofamilien-styrtbloeder-penge-i-sin-legolandkoncern/?ctxref=ext
https://www.berlingske.dk/virksomheder/se-listen-her-er-danmarks-1.000-stoerste-virksomheder-i-2019
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frasolgt Mærsk, da det blev selvstændigt børsnoteret i april 2019, men er stadig ejet mellem 33,34% 

og 50,99% indirekte af A.P. Møller Holding A/S. 

 

3.2.1 Mærsk - Shipping 

I nedenstående skema over Mærsks immaterielle rettigheder, har vi opstillet fordelingen heraf. I 

årsrapporten fremgår de i USD, hvorfor vi har omregnet disse til DKK jf. den officielle kurs pr. 

31.12.2019, som fremgår af nationalbanken, som er på 667,59.27 

Vi har på baggrund af 2019 årsrapporten for Mærsk opstillet nedenstående tabel, som viser at Mærsk 

i alt har immaterielle aktiver for 28.166 mio. DKK, hvoraf hovedparten vedrører terminal og service 

concession rettigheder. 

 

Tabel 5: Immaterielle aktiver i Mærsk koncernens officielle koncernregnskab for 201928 

Immaterielle aktiver 2019 (m DKK) 

Goodwill 4.253 

Terminal og service concession rettigheder 15.989 

Kundeforhold og brand 6.776 

Andre rettigheder 1.148 

I alt 28.166 

Kilde: Egen tilvirkning 

Mærsk koncernen er blevet ramt af lavere fragt volumen i løbet af COVID-19 krisen. Som det fremgår 

i nedenstående graf over aktiekursen for Mærsk A/S B-aktie, ramte de bunden medio marts, hvor 

kursen var faldet  med 48% til 5.034 DKK. På dette tidspunkt var produktioner i verden lukket pga. 

COVID-19, som medførte fald i efterspørgslen på shipping, hvor fragtvolumen er faldet med 15-

18%29. Efterfølgende er kurserne næsten på niveau som før COVID-19, hvor der fra 1. januar til 2. 

september har været et beskedent fald på 1,67%. Det har vist sig, at COVID-19 pandemien ikke har 

haft den effekt, som investorerne frygtede, hvor specielt fragtvolumen var faldet mindre end frygtet, 

da faldet blev på ca. 15-18% mod forventningen på 25%30. Faldende oliepriser og et stort fokus på 

                                                      

27 https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/default.aspx 

28 A.P. Møller – Maersk A/S årsrapport 2019 side 79 

29 https://www.soefart.dk/article/view/724647/maersk_undviger_coronaprygl_trods_faerre_containere 

30 https://www.berlingske.dk/virksomheder/maersk-forudser-stor-nedgang-i-transport-2020-er-utvivlsomt-et 

https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/default.aspx
https://www.berlingske.dk/virksomheder/maersk-forudser-stor-nedgang-i-transport-2020-er-utvivlsomt-et
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omkostninger har medført, at indtjeningen blev bedre end forventet. Derudover har shipping branchen 

valgt at nedbringe udbuddet, i stedet for at indgå i priskrig, for at holde fragtraterne på et højere 

niveau. Aktieanalytikerne forventede inden udgivelsen af halvårsrapporten et driftsresultat for året på 

5,7 mia. dollar, men Mærsk selv forventer et driftsresultat på 6-7 mia. dollar31. 

 

I nedenstående figur er aktiekursen vist for Mærsk A/S B-aktie. Aktiekursen havde en nedadgående 

trend fra primo 2020 indtil 20. marts 2020. Efterfølgende har aktien haft en positiv trend, som har 

gjort at kursen pr. d. 2. september 2020 kun er faldet med 1,67%. 

 

Figur 7: Mærsk aktiekurs fra 1. januar 2020 til 2. september 2020 

 

Kilde: https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16099924-ap-moller-marsk 

 

3.2.2 Mærsk Drilling 

Der har i COVID-19 krisen været faldende oliepriser, hvilket skyldes at COVID-19 har medført et 

reduceret behov for olien, da produktioner har stået stille verden over, hvilket har betydet at der var 

mindre fragt. 

Nedenfor har vi opstillet en graf over oliepriserne i 2020, hvor det kan ses, at d. 20. april 2020 hvor 

olieprisen var lavest, skulle olieproducenterne betale 37 USD for hver tønde olie, de solgte. Selvom 

priserne gik hen og blev negative, var det nødvendigt for olieproducenterne at fortsætte produktionen, 

da det ville være dyrere at stoppe og genstarte produktionen. Det kan ses på grafen at det kun er i få 

dage at prisen var negativ, og at prisen primo september er på ca. 40 USD. Selvom prisen igen har 

været opadgående, har der stadig været et fald siden 1. januar på ca. 33%.32  

                                                      

31 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/maersk-aktien-har-staerk-medvind-efter-positive-overraskelser-i-regnskab 

32 https://www.berlingske.dk/oekonomi/lave-oliepriser-kan-fortsaette-i-maaneder 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/lave-oliepriser-kan-fortsaette-i-maaneder
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Figur 8: Olie pris i USD fra 1. januar 2020 til 2. september 2020 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af priser fra https://www.investing.com/commodities/crude-oil-

historical-data 

 

Mærsk Drilling som tjener sine penge på at udleje boreskibe og borerigge, har på grund af de lave 

oliepriser haft et svært første halvår, da lave oliepriser giver mindre lyst til at lave nye olieboringer. 

Dette betyder, at aktiekursen jf. nedenstående figur er faldet fra ca. 450 DKK d. 1 januar 2020 til ca. 

150 DKK d. 2. september 2020, hvilket er et fald på 66%. 

 

Figur 9: The Drilling Company af 1972 A/S aktiekurs fra 1. januar 2020 til 2. september 2020 

 

Kilde: https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/17026146-the-drilling-company 
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Aktiekursen er faldet som følge af lavere aktivitet, da olieproducenter reducerer deres efterspørgsel 

efter boreskibe og borerigge, når prisen på olie er faldet. Både top- og bundlinjen er faldet for Mærsk 

Drilling i deres halvårsrapport, hvor driftsresultatet blev 168 mio. USD mod 231 mio. USD i forrige 

halvår. I samme periode er omsætningen faldet fra 623 mio. USD til 583 mio. USD, og ordrebogen 

er nede på knap 1,6 mia. USD mod 2,34 mia. USD i samme periode i 2019. 

På baggrund af den finansielle stilling, har Mærsk Drilling valgt nedskære 250-300 offshore stillinger 

og 150-170 land stillinger. Forventningerne i branchen er, at det kommer til at gå bedre i 2021, hvilket 

har medført at der er en større ordretilgang i 2021, som ikke når at få effekt på 2020 regnskabet33. 

 

3.3 Danske Bank 

 

Danske Bank er Danmarks største bank, som i dag har 22.191 medarbejdere og er tilstede overfor 

kunder i 12 lande34. Det er en virksomhed som gennem de seneste år har haft stort fokus på deres 

omkostninger, da et lavt renteniveau har presset indtjeningen. Danske Bank vil frem mod 2023 

arbejde med konceptet ”Bedre bank”, som skal skabe bedre kundeoplevelser35. 

 

3.3.1 Indtjeningen i Danske Bank 

Vi har på baggrund af 2019 årsrapporten for Danske Bank opstillet nedenstående tabel, som viser at 

Danske Bank i alt har immaterielle aktiver for 9.165 mio. DKK, hvoraf hovedparten vedrører 

goodwill. 

 

 Tabel 6: Immaterielle aktiver i Danske Bank koncernens officielle koncernregnskab for 201936 

Immaterielle aktiver 2019 (m DKK) 

Goodwill 6.155 

Kundeforhold 1.121 

Software, anskaffet eller internt udviklet 1.889 

I alt 9.165 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                      

33 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/maersk-drilling-tager-maerkbart-hug-paa-baade-top-og-bund-i-forste-halvaar 

34 https://danskebank.com/da/om-os 

35 https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/news/2020/08062020 

36 Danske Bank A/S’ årsrapport 2019 side 130 
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Danske Banks immaterielle aktiver er på i alt 9.165 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører goodwill. 

Goodwill er faldet med ca. 1.600 mio. kr., da der er foretaget to nedskrivninger på 800 mio. kr. som 

vedrører henholdsvis Danica Pension, FI&C (Fixed Income and Currencies) og Capital Market. Der 

var i 2018 ikke nogen nedskrivninger på goodwill. Grunden til at der i 2019 foretages nedskrivning i 

2019 skyldes et større kapitalkrav som følge af Solvency II regulering for Danica Pension og et øget 

kapitalkrav til FI&C and Capital Market fra 15% til 16%.37 Der har i perioden ikke været nogen 

tilgange eller afgange på goodwill. 

COVID-19 krisen har medført en lavere indtjening for Danske Bank, som specielt skyldes 

nedskrivning på udlån. Indtjeningen har dog været bedre end analytikerne forventede, og et øget udlån 

har givet flere renteindtægter. Resultatet for andet kvartal i 2020 blev dobbelt så godt som forventet, 

da resultatet efter skat endte på 2.325 mio. kr. mod analytikernes forventning på 1.044 mio. kr.38 

Dermed er der rettet op på første kvartal i 2020, og resultat for første halvår i 2020 ender derfor på 

1.036 mio. kr. Dette er mere positivt end forventet, men sammenlignet med første halvår 2019 er 

dette et resultat som er 6.000 mio. kr. mindre, og der er derfor et stærkt aftryk af COVID-19 krisen. 

Den klart største grund til at resultatet er forringet skyldes, at der er foretaget nedskrivninger i første 

halvår 2020 på 5.443 mio. kr. mod 839 mio. kr. i 201939. Nedskrivning på udlån har især været på 

selskaber inden for olieindustrien, men også på øvrige brancher som har været ramt af COVID-19. 

COVID-19 krisen betyder, at mange selskaber har udfordringer med likviditeten, og at der derfor at 

forøget risiko for konkurs (probability of default). Da sandsynligheden for konkurs indgår i 

nedskrivningstest af udlån, har dette derfor haft direkte effekt, da Danske Bank derfor har været 

nødsaget til at nedskrive på en stor del af deres udlån. Der er i Q2 rapporten fra Danske Bank ikke 

nogen specifikation af de immaterielle aktiver, men det kan ses at de immaterielle aktiver falder fra 

9.165 mio. kr. d. 31. december 2019 til 8.986 mio. kr. d. 30 juni 2020, som er slutdatoen for 

halvårsrapporten. 

Dette er kun et meget lille fald, og som ikke nødvendigvis har noget med goodwill at gøre. Når der 

laves nedskrivningstest af goodwill, bliver det foretaget på baggrund af den forventede indtjening 

over en 5 årig periode, og selvom der formentlig har været et fald i nutidsværdien herpå, må det derfor 

betyde at goodwill i Danske Bank fortsat er mere værd end den bogførte værdi. 

                                                      

37 Danske Bank A/S’ årsrapport 2019 side 130 

38 https://borsen.dk/nyheder/finans/danske-banks-resultat-lander-dobbelt-saa-hojt-som-forventet-banken-skal-

fyre-i-2020-og-2021 

39 Danske Bank A/S’ interim rapport Q2 side 30 

https://borsen.dk/nyheder/finans/danske-banks-resultat-lander-dobbelt-saa-hojt-som-forventet-banken-skal-fyre-i-2020-og-2021
https://borsen.dk/nyheder/finans/danske-banks-resultat-lander-dobbelt-saa-hojt-som-forventet-banken-skal-fyre-i-2020-og-2021
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Den positive effekt af COVID-19 krisen er, at det har givet bankerne en mulighed for at tage nogle 

højere renter, i et ellers lavt renteniveau. Dette skal dog ses i lyset af, at bankerne også tager en større 

risiko ved at stille en højere kassekredit til rådighed for virksomheder som har det økonomisk svært, 

og dermed større sandsynlighed for at pengene ikke bliver tilbagebetalt. De højere renter har medført 

kritik, hvilket kan være med til at skade omdømmet, da de højere renter er blevet set som et tegn på 

grådighed.40 

 

3.3.2 Udviklingen i aktiekursen 

Ud fra nedenstående graf over Danske Banks aktiekurs, er det tydeligt at 2020 har været et turbulent 

år, hvor Danske Bank er blevet påvirket af COVID-19, hvidvask krisen og en ny IT-sag hvor Danske 

Bank uretmæssigt har opkrævet penge fra 15.000 kunder. 

 

Figur 10: Danske Bank aktiekurs fra 1. januar 2020 til 2. september 2020 

 

Kilde: https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16099911-danske-bank 

 

Danske Bank startede 2020 med opadgående aktiekurs, som var en fortsættelse af slutningen af 2019. 

Dette blev afløst af et stort fald på det tidspunkt hvor COVID-19 krisen for alvor sætter sit præg i 

Danmark omkring starten af marts. I den efterfølgende periode kom der en opadgående trend, i takt 

med at der kom mere sikkerhed i markedet, og hvor der i højere grad blev klarlagt den initiale 

påvirkning af COVID-19. Mod slutningen af august kan det ses at Danske Bank igen falder, hvilket 

skyldes at Danske Bank har fået endnu en møg sag, som efterfølger til deres hvidvask skandale. 

                                                      

40 https://www.dr.dk/nyheder/penge/haard-kritik-af-banker-under-COVID-19krisen-de-udnytter-situationen-

groft 

https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16099911-danske-bank
https://www.dr.dk/nyheder/penge/haard-kritik-af-banker-under-coronakrisen-de-udnytter-situationen-groft
https://www.dr.dk/nyheder/penge/haard-kritik-af-banker-under-coronakrisen-de-udnytter-situationen-groft
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Denne gang omhandler det IT-problemer, hvor 15.000 kunder er blevet opkrævet 50 mio. kr. for 

meget i en periode over 16 år. Der er tale om en begrænset sag, hvor Banken i 2019 har hensat 400 

mio. kr. til området, men det er primært til at forbedre deres IT-systemer. Sagen handler i ligeså høj 

grad om tilliden til Danske Bank, og som investor kan man rettelig spørge sig selv om Danske Bank 

har styr på maskineriet.41 

Som led i den økonomiske situation fik aktionærerne i Danske Bank ikke udbytte som normalt, efter 

indstilling fra ledelsen til generalforsamlingen. Dette skyldes den samfundsøkonomiske situation, 

men ændrer ikke ved at banken har som mål at udbetale 40-60% af overskuddet hver år i udbytte, og 

der udelukkes ikke at overskydende likviditet efter COVID-19 bliver udbetalt42. 

For 2020 har Danske Bank en forventning på et nettooverskud på over 3 mia. kr., hvilket svarer til 

20% af overskuddet i 2019, hvor overskuddet var på 15,1 mia. kr43. Som led i at skabe en større 

indtjeningen fremadrettet har Danske Bank afsat 1 mia. kr. til at transformere forretningen, hvilket 

blandt andet betyder at de skal fyre en del af deres ansatte. Besparelsen vil i alt være på 5 mia. kr. og 

det spås at fyringen vil være omkring 500-1000 ansatte44. 

 

3.4 Novo Nordisk 

 

Novo Nordisk er Danmarks andet største selskab målt på omsætning, og er det største medicinal 

selskab i Danmark. Selskabet som har hovedsæde i Bagsværd er mest kendt for sin diabetes medicin. 

                                                      

41 https://borsen.dk/nyheder/finans/derfor-kan-it-kaos-blive-farligt-for-danske-bank 

42 https://www.dr.dk/nyheder/penge/danske-bank-dropper-udbytte-2019 

43 https://www.euroinvestor.dk/nyheder/tendens-regnskaber-fra-danske-bank-og-nordea-saetter-retningen 

44 https://borsen.dk/nyheder/finans/analytiker-kalder-danske-banks-maal-for-udfordrende 
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Selskabet har i marts måned 43.500 medarbejdere i 80 lande45, og deres produkter bliver solgt i 80 

lande, hvoraf USA er det største marked.46 

 

Vi har på baggrund af 2019 årsrapporten for Novo Nordisk opstillet nedenstående tabel, som viser at 

Novo Nordisk i alt har immaterielle aktiver for 5.835 mio. DKK, hvoraf hovedparten vedrører 

patenter og licenser. 

 

 Tabel 7: Immaterielle aktiver i Novo Nordisk koncernens officielle koncernregnskab for 201947 

Immaterielle aktiver 2019 (m DKK) 

Patenter og licenser 4.627 

Software 1.208 

I alt 5.835 

Kilde: Egen tilvirkning 

Novo Nordisks drift er påvirket  af COVID-19 krisen. Alle medarbejdere som har haft mulighed for 

at arbejde hjemme har gjort dette, men produktionen har kørt videre som normalt. Dette betyder at 

8.000 kontoransatte blev hjemsendt d. 12 marts48. Som led i genåbningen d. 11 maj, er de hjemsendte 

Novo Nordisk medarbejdere igen begyndt at møde ind fysisk. I lægemiddel industrien er der i 

forvejen massive krav til hygiejne, hvorfor COVID-19 pandemien ikke har haft væsentlig indflydelse 

herpå. Financial Times har lavet en liste over de 100 børsnoterede selskaber som har klar sig bedst 

gennem krisen, og på denne liste er Novo Nordisk nr. 3249. Fra 1. januar 2020 havde Novo Nordisk 

en opadgående trend, indtil COVID-19  gav et midlertidigt fald. I perioden 1. januar til 2. september  

har Novo Nordisk øget sin markedsværdi med 45 mia. kr. så den nu udgør ca. 741 mia. kr. hvilket er 

en stigning på 7,5%. Den øgede børskurs, som har slået rekord flere gange i 2020, har jf. nedenstående 

graf kun haft en kort nedgang i forbindelse med at COVID-19 krisen toppede, men har hurtigt 

genvundet styrken på børsmarkeret. Det er dog ikke pga. COVID-19 at børskursen er steget, men 

                                                      

45 https://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk/novo-nordisk-kort-fortalt/fakta-og-tal.html 

46 https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk.html 

47 Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2019 side 55 

48 https://finans.dk/erhverv/ECE12004939/novo-nordisk-sender-alle-kontoransatte-i-danmark-hjem/?ctxref=ext 

49 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/novo-nordisk-lander-paa-liste-over-de-100-selskaber-der-har-

klaret-sig-bedst-gennem-krisen 

https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/novo-nordisk-lander-paa-liste-over-de-100-selskaber-der-har-klaret-sig-bedst-gennem-krisen
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/novo-nordisk-lander-paa-liste-over-de-100-selskaber-der-har-klaret-sig-bedst-gennem-krisen


  

 
43 

derimod at de har haft gode nyheder i forbindelse med test faserne på flere af de lægemidler som er 

under udvikling. Specifikt er det f.eks et fase 2 forsøg med lægemidlet AM833, og et 

kombinationsforsøg fase 1 med AM833 og Semaglutid.50 

 

Figur 8: Novo Nordisk aktiekurs fra 1. januar 2020 til 2. september 2020 

 

Kilde: https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16256554-novo-nordisk-b 

 

Der har på grund af COVID-19 krisen, været problemer for folk i nogen lande, at købe den medicin 

de plejer. Specielt i USA, hvor medicin er dyrt, medmindre man har en forsikring eller er forsikret 

gennem sit arbejde, har den øgede arbejdsløshed medført, at nogen ikke længere har mulighed for at 

købe den medicin de har brug for, fordi de simpelthen ikke har råd til det uden forsikring. I første 

halvår af 2020 udgør omsætningen i USA 27.803 mio. kr. ud af en samlet omsætning på 63.881 mio. 

kr. hvilket svarer til 44 % af omsætningen51. Da USA står for en betydelig del af omsætningen, og at 

amerikanerne er afhængige af, at deres forsikring fra arbejdet dækker medicinudgifterne, har det stor 

betydning for Novo Nordisk hvordan udviklingen af COVID-19 er i USA. Som tidligere vist i afsnit 

3.1.2, er antallet af nye smittede forsat højt i USA. 

I første halvår af 2020 er det lykkedes for Novo Nordisk at øge deres omsætning med 8% i forhold 

til samme periode i 2019. Dette har medvirket til et driftsresultat som er steget med 9%, og som følge 

af lavere nettofinansielle omkostninger er resultat før skat steget med 12%52. De immaterielle aktiver 

                                                      

50 https://borsen.dk/nyheder/markedsberetninger/novo-nordisk-rammer-rekordkurs-efter-stribe-af-gode-

resultater-det-er-altsaa-nogle-staerke-data 

51 https://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk/novo-nordisk-kort-fortalt/fakta-og-tal.html 

52 https://investor.novonordisk.com/q2-2020-presentation/?page=31 

https://borsen.dk/nyheder/markedsberetninger/novo-nordisk-rammer-rekordkurs-efter-stribe-af-gode-resultater-det-er-altsaa-nogle-staerke-data
https://borsen.dk/nyheder/markedsberetninger/novo-nordisk-rammer-rekordkurs-efter-stribe-af-gode-resultater-det-er-altsaa-nogle-staerke-data
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i form af patenter var faldet i værdi i starten af COVID-19 krisen, hvor det blev usikkert hvordan 

salget ville se ud. Efter første halvår hvor det er påset at salget fortsat er højt, og at der leveres gode 

resultater, vil værdien  formentlig være mindst lige så høj som før COVID-19. 

 

3.5 Delkonklusion 

Vi har analyseret udviklingen i KIRKBI, Mærsk, Danske Bank og Novo Nordisk, hvor vi har påset, 

at de har forskellige former for immaterielle aktiver, som blandt andet omfatter goodwill, patenter, 

rettigheder og software. 

COVID-19 pandemien har påvirket alle selskabernes indtjening på forskellige måder, og da de 

immaterielle aktiver værdiansættes på baggrund af den fremtidige indtjening, har værdien haft større 

udsving under COVID-19 pandemien. 

For Mærsk Shipping, Mærsk Drilling, LEGOLAND og Danske Bank har COVID-19 betydet, at deres 

indtjening er faldet. For Mærsk Shipping skyldes det en mindre fragtvolumen, for Mærsk Drilling 

skyldes det lavere efterspørgsel på boreskibe og borerigge, som følge af lave oliepriser, LEGOLAND 

har færre entreindtægter, og for Danske Bank skyldes det større nedskrivninger på udlån. Selskaberne 

forventer, at deres resultat for 2020 bliver forringet siden 2019, men at indtjeningen fra 2021 igen vil 

stige og bliver forbedret. 

LEGO og Novo Nordisk har på trods af COVID-19 krisen haft et godt første halvår af 2020, hvor 

begge selskaber har haft vækst i deres omsætning og driftsresultat. LEGO har på trods af en periode 

med lukkede butikker haft succes med deres onlinesalg. Novo Nordisks medicin er for mange 

mennesker en nødvendighed for at leve et normalt liv, hvilket har bidraget til at fastholde salget. 

For LEGO og Novo Nordisk hvor indtjeningen er forøget, vil deres immaterielle aktiver have en 

højere værdi, på trods af at COVID-19 har haft en negativ effekt. For Mærsk Shipping, Mærsk 

Drilling, LEGOLAND og Danske Bank er deres indtjening faldet, hvilket som minimum gælder for 

resten af 2020. Dette betyder, at deres immaterielle aktiver er faldet i værdi, men da værdien af de 

immaterielle aktiver beregnes ud fra en flerårig periode, kommer det an på hvor hurtigt indtjeningen 

genoprettes. 
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4. TPG kapitel 6 om immaterielle aktiver og tilstrækkeligheden af 

denne under COVID-19 ? 

Lørdag d. 24. august  har der på verdensplan været mere end 23 mio. smittetilfælde af COVID-1953, 

og hver 4. dag stiger antallet med mere end yderligere 1 mio. nye tilfælde. 

Danmark har været nødsaget til at udskyde genåbningen af diskoteker og spillesteder, ligesom der er 

indført obligatorisk brug af mundbind ved brug af toge, busser og taxaer i Danmark. Dette skal være 

med til at bremse de regionale smittetilfælde, der blandt andet har været i Århus og Ringsted. 

COVID-19 er derfor en relevant faktor at tage i betragtning, og som påvirker studiestart og 

gennemførsel af uddannelser, ligesom det påvirker erhvervslivet. Folk kommer hjem fra sommerferie 

og står i timelange køer i lufthavnene for at blive kontrolleret. En række lande har genindført 

karantæne og landene er opdelt i grøn, gule, orange og røde lande.  

 

          Figur 11: COVID-19 verdenskort 

 

Kilde: World Health Organisation (WHO)54 

 

Det hæmmer rejselysten, hvorfor rejse- og turistbranchen er i knæ. I den første uge i august 2020 er 

rejsetallet faldet til 18 procent i forhold til august sidste år.55 WHO har udtalt, at der er risiko for 

yderligere stigning af smittetilfældene i efteråret 2020, og regeringer indskærper afstandskravene, 

brug af håndsprit og mundbind som led i at bekæmpe virussen. 

                                                      

53 https://covid19.who.int/ 

54 https://covid.observer/map/ 

55 https://borsen.dk/nyheder/udland/presset-tiltager-i-rejsebranchen-salget-af-flybilletter-i-august-falder-igen 
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COVID-19 påvirker dermed hele verdenen inklusiv de store koncerner, der ofte har immaterielle 

aktiver af høj værdi. Der er endnu ingen endelig vaccine og smittetilfældene er stigende, hvorfor de 

fleste nok er nervøse for 3. kvartal. Så selvom regeringer prøver, at holde smittetilfældene nede, og 

man tager retningslinjerne alvorligt, ser det ud til, at der godt kunne komme en anden bølge, som kan 

blive ligeså slem som den første56. 

Problemstillingen om OECD’s TPG kapitel 6 er tilstrækkelig i relation til pandemier, er derfor stadig 

er relevant.  

 

Dette kapitels formål er at undersøge retningslinjerne vedrørende immaterielle aktiver og om 

vejledningen i TPG kapitel 6 er tilstrækkelig under de udfordringer der er opstået i forbindelse med 

COVID-19. Dette gøres ved at analysere udfordringerne i forbindelse med COVID-19, hvorefter der 

vurderes om TPG indeholder en løsning til disse problemstillinger. De immaterielle aktiver har ofte 

en stor værdi i koncernen, hvorfor OECD har et stort fokus herpå, da der kan være uenighed om 

transaktioner ved for eksempel overførsel af et immaterielt aktiv, som kan løbe op i milliardbeløber. 

Kapitlet vil også undersøge OECD’s supplerende vejledning fra 2018 om ”Guidance for Tax 

Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles” og betydning for 

en multinational koncern. OECD TPG fra 2017 var den første store opdatering af TPG’s kapitel 6 

siden 1996, hvor Action Point 8 havde til formål at undgå BEPS situationer hvor indkomstfordelingen 

i koncernen ikke svarede til koncernselskabernes værdiskabelse. Spørgsmålet er om der igen skal ske 

opdatering heraf, hvis vejledningen i TPG kapitel 6 ikke er tilstrækkelig til at vejlede om pandemi 

forholdene under COVID-19. 

 

Moderselskabet i en dansk koncern skal som det første identificere deres immaterielle aktiver. 

OECD’s TPG kapitel 6 omhandler behandlingen af immaterielle aktiver og hvilke udfordringer, der 

kan opstå i forbindelse hermed, da man stadig skal følge armslængdeprincippet for at opnå en korrekt 

resultatfordeling, hvorfor dette kapitel bygger videre på TPG kapitel 1. Det er derfor vigtigt, at der 

ikke er store afvigelser mellem prisfastsættelsen på et immaterielt aktiv mellem koncernforbundne 

selskaber og en transaktion mellem to uafhængige parter, da skattemyndighederne ellers kan foretage 

indkomstforhøjelser. Det er derfor afgørende, at selskabet sørger for at få dokumenteret, at 

armslængdeprincippet er overholdt, som ved uafhængige transaktioner.  

                                                      

56 https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/naeste-covid-19-boelge 
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Selskabet skal kortlægge koncernens funktioner, aktiver og risici for at kunne kende de individuelle 

selskabernes værdiskabelse og vurdere resultatfordelingen korrekt herefter. Residual-afkastet skal 

tilfalde den økonomiske ejer af det immaterielle aktiv og kan være enten et under- eller overskud i 

året 2020.  Den økonomiske ejer vil ofte i praksis være samme selskab i koncernen, som bærer 

risiciene ved DEMPE-funktionerne. I en centraliseret struktur er det principalselskabet, der er den 

økonomiske ejer. Hvorimod det ved en decentraliseret struktur, er flere af koncernselskaberne som 

ejer de immaterielle aktiver. Der er derfor vigtigt at strukturen afspejler koncernselskabernes faktiske 

adfærd for at blive anerkendt af skattemyndighederne. 

 

4.1 Vejlednings definition af et immaterielt aktiv samt potentielle udfordringer under 

COVID-19 

OECD’s definition af et immaterielt aktiv påkræver at følgende kumulative krav er opfyldt: Aktivet 

er hverken et finansielt eller fysisk aktiv, og aktivet skal kunne ejes og kontrolleres samt kunne 

anvendes kommercielt. Endvidere skal et uafhængigt selskab ved overdragelse eller anvendelse af 

aktivet kræve kompensation heraf. Nedenfor ses kravene for et immaterielt aktiv jf. figuren. 

 

Figur 12: De kumulative krav i TPG’s definition, for at være et immaterielt aktiv 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) 

 

Udgangspunktet i BEPS action 8 var, at der skulle være en klar og præcis definition af immaterielle 

aktiver, og det var vigtigt, at denne ikke er for bred eller snæver. En for bred fortolkning af aktivet, 

hvor for meget anses som immaterielt aktiv kan medføre, at koncernen kan have krævet for meget i 

kompensation for noget, hvor to uafhængige selskaber ikke ville have kompenseret for det samme. 

Og modsætningsvis ville en for snæver fortolkning  medfører, at kompensationen ville være for lav i 

forhold til hvad en uafhængig part ville have betalt. 

OECD har valgt en bred definition af immaterielle aktiver,  da det er svært at komme frem til en 

general definition, der skal kunne omfavne immaterielle aktiver . Den er bred for at kunne være 
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fleksibel, så den kan dække over mange forskellige immaterielle aktiver, herunder fremtidige aktiver, 

som endnu ikke findes. 

Derudover er en udfordring der også kan opstå i 2020, om det immaterielle aktiv kontrolleres, om det 

er til kommercielt brug og sidst men ikke mindst værdiansættelsen af det immaterielle aktiv, da 

COVID-19 har gjort det sværere at prisfastsætte de immaterielle aktiver. Her må man vurdere 

indtjeningsevnen i måneder op til lock-down og sammenholde det med de forventede fremtidige cash 

flows, når forholdene igen normaliseres. Vejledningen uddyber ikke forholdene ved en pandemi som 

COVID-19, hvor de forskellige lande kan have mere end en holdning til, hvem der skal lide tabet, 

som kan føre til dobbeltbeskatning. 

 

OECD’s primære fokus er om uafhængige parter ville have krævet kompensation for overdragelse 

eller anvendelse af et immaterielt aktiv, da det ifølge OECD ikke er afgørende om de immaterielle 

aktiver er juridisk beskyttede eller om de immaterielle aktiver fremgår af årsregnskabet. Dette kan 

føre til, at der opstår uenighed om, hvilke koncernselskaber der skal have resultatandele ved de 

immaterielle aktiver, da low-risk selskaberne ikke kontrollerer markedsrisikoen og forventes derfor 

at have lave men positive resultater. Er underskud ved COVID-19 allokeret til landene, hvor low-risk 

selskaberne befinder sig i, vil low-risk landene i fremtiden kræve en del af residual-indkomsten. End 

year adjustments af low-risk selskaberne kan flytte markedsrisikoen til principalen, idet 

ekstraordinære omkostninger bæres af principalen.  

 

OECD’s definition er bred og kan være svær at fortolke, hvilket kan skabe udfordringer for koncerner, 

da dette kan medføre en dobbeltbeskatning, da andre lande kan være uenige i definitionen af 

immaterielle aktiver og dermed uenige i koncernens resultatfordeling.  

 

4.2 Eksempler på immaterielle aktiver  

OECD har en liste over immaterielle aktiver, som en koncern bør tage hensyn til. Denne er dog ikke 

udtømmende, og oplister forskellige eksempler på immaterielle aktiver, som opfylder definitionen 

for immaterielle aktiver fra OECDs TPG kapitel 6.57 Nedenfor ses eksempler på de immaterielle 

aktiver.  

 

                                                      

57 TPG 2017 Art. 6.3 
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Tabel 8: Eksempler og definitioner af immaterielle aktiver i TPG kapitel 6 

Eksempler på 

immaterielle aktiver 

Definition 

Patenter Juridisk beskyttelse af opfindelse, som giver ejeren af patentet mulighed 

for at have eneret i en tidsbegrænset periode. 

Know-how Viden og information et selskab kan besidde og udnytte eller stille til 

rådighed til deres fordel. Dette kan fx være erfaring indenfor branchen 

eller adgang til særlig produktionsteknologi eller produktionsproces. 

Varemærker Juridisk beskyttelse af logoer, brand, sloganer m.v. som er unikke. 

Kontrakter En juridisk bindende aftale mellem parter til udnyttelse af specifikke 

ressourcer, produkter m.v. 

Licenser Lægger sig op af kontrakter men ofte smallere, da det kan omfatte 

begrænset brug eller ret, som fx et bestemt geografisk område, periode 

eller andet. 

Goodwill Goodwill kan være svært at definere, da der er flere definitioner. Fælles 

er, at goodwill ikke kan udskilles fra det selskab, det vedrører. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD (2017) 

 

Moderselskabet skal derfor gennemgå hele koncernen og vurdere hvilke immaterielle aktiver, der er 

tale om. Man skal være opmærksom på, at koncernsynergier og markedskarakteristika ikke opfylder 

kriterierne for et immaterielt aktiv. Dette skyldes, at de ikke kan kontrolleres eller ejes. 

 

Tabel 9: Eksempler og definitioner af koncernsynergier og markedskarakterstika 

Eksempler  Definition 

Koncernsynergier Koncernsynergier er betegnelsen for stordriftsfordele/ ulemper, som bedre 

udnyttelse af produktionsanlæg, større volumen rabatter, der følger af 

koncernaktiviteterne. Synergier er ikke i sig selv immaterielle aktiver men 

kan øge eller reducere værdien af andre immaterielle aktiver . 

Markedskarakteristika Markedskarakteristika er særlige forhold, der er gældende på et marked. 

Det kan være at priserne kan være højere som følge af en højere 

levestandard eller efterspørgsel. Disse kan ikke kontrolleres og er ikke i 

sig selv immaterielle aktiver, men kan øge eller reducere værdien af andre 

immaterielle aktiver . 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) 
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Ved højkonjunktur kan koncernsynergier øge værdien af det immaterielle aktiv, mens en lav 

konjunktur kan reducere værdien. COVID-19 påvirker koncernens forhold, og i flere koncerner er 

der tale om negative koncernsynergier, da virussen har stoppet eller reduceret koncernens produktion, 

transport af varer, ligesom restriktioner kan have reduceret  koncernens salg.  

Markedskarakteristika er f.eks. landenes COVID-19 restriktioner, som var negative for LEGO, da de 

var nødsaget til at udskyde åbningen af forlystelsesparkerne og dertil  hjemsende og fyre 

medarbejdere, da antallet af gæster var mindre end i 2019. Derudover har LEGO mistet en del af 

deres forventede omsætning i butikkerne, da restriktionerne medførte, at de i en periode havde lukket 

en stor del af deres fysiske butikker. Dog har COVID-19 medvirket til, at onlinesalget er steget, 

hvorfor den samlede omstætning er steget sammenlignet med sidste år. 

 

De økonomiske aspekter ved koncernsynergier og markedskarakteristika skal primært påvirke 

principalen. Er det højkonjunktur, og går det godt for koncernen, vil principalen have residual- 

overskud, mens i lavkonjunktur når det går dårligt, som for eksempel ved lock-down, så har 

principalen residual-underskud, da kontraktproducenten ikke har fuld udnyttelse af sit 

produktionsanlæg. Dette er tilfældet for mange af de store koncerner i øjeblikket som for eksempel 

Pandora.   

 

Koncernen skal lave en økonomisk vurdering af de positive/negative koncernsynergier og 

markedskarakteristika, da de har indflydelse på værdiansættelsen af de immaterielle aktiver. Værdien 

af de immaterielle aktiver afspejler de fremtidige indtjeningsforventninger, og moderselskabet skal 

derfor vurdere, i hvilket omfang koncernens fremtidige aktiviteter er påvirkede, herunder risikoen for 

negative konsekvenser ved en stor stigning i antallet af smittede i efteråret 2020. En række lande har 

i august 2020 indført ind- og udrejserestriktioner som led i at bekæmpe og kontrollere virussen, den 

manglende rejseaktivitet til udenlandske kunder kunne reducere koncernens eksportmuligheder. 

 

4.3 Overensstemmelse mellem TPG kapitel 6 og AL § 40 for immaterielle aktiver 

Der skal være en intern dansk lovhjemmel, for at der kan foretages en dansk indkomstforhøjelse. I 

danske skattekontroller af immaterielle aktiver, vil de danske skattemyndigheder vurdere placeringen 

og resultatfordelingen af de immaterielle aktiver omfattet af afskrivningsloven § 40, 

Afskrivningsloven § 40 stk. 1 omhandler goodwill, mens § 40 stk. 2 omhandler en ikke udtømmende 

liste af andre  immaterielle aktiver. De danske skattemyndigheder har vurderet, at der er 
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overensstemmelse mellem de to definitioner i henholdsvis TPG kapitel 6, der er forklaret i den 

juridiske vejledning, som har cirkulære status, og AL § 40. Der er ikke sket ændring i AL § 40, og de 

danske skattemyndigheder kan derfor foretage de indkomstændringer, der følger af TPG kapitel 6. 

 

Figur 13: Eksempler på immaterielle aktiver efter AL § 40 stk. 2 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.4 Kontrollerede transaktioner i en koncern med omfattende immaterielle aktiver 

Når koncernen skal definere og afgrænse en transaktion, som vedrører et immaterielt aktiv, er det 

vigtigt at undersøge FAR-profilen i de enkelte koncernselskaber til afklaring af, om der er tale om en 

centraliseret struktur eller decentraliseret struktur. TPG kapitel 6 præciserer, at koncernen skal 

kortlægge de funktioner koncernselskaberne udfører, herunder hvilke aktiver koncernselskaberne 

anvender og risici hvert koncernselskab bærer i forbindelse med det immaterielle aktiv. Endvidere 

skal der vurderes, om koncernselskaberne både finansielt og operationelt kan træffe beslutninger i 

forbindelse hermed. 

Koncernen skal ved transaktioner der har at gøre med immaterielle aktiver vurdere alle de 

koncernselskaber, der er involveret i DEMPE-funktionerne, som blev indført i TPG i 2017 i et forsøg 

på at reducere skattespekulation. OECD omtaler disse funktioner som de væsentligste. DEMPE står 
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for Development (Udvikling), Enhancement (Forbedring), Maintenance (Vedligeholdelse), 

Protection (Beskyttelse) og Exploitation (Udnyttelse). 

 

Koncernen skal vurdere funktionerne, aktiverne samt risici i forhold til hver DEMPE-funktion. TPG 

har derfor mere fokus på, hvilke funktioner koncernselskaberne har, hvilke aktiver der tages i brug 

og hvilke risici hvert koncernselskab har og mindre fokus på diverse kontrakter, der er indgået og det 

juridiske ejerskab heraf. Dette sikrer, at det er de koncernselskaber, som bidrager positivt til 

værdiskabelsen også modtager den retmæssige andel af et overskud fra de immaterielle aktiver. Der 

tales derfor om et værdiparadigme.  

Dette betyder, at et selskab ville kræve kompensation for opgaver, som man varetager for et andet 

selskab. Altså skal den juridiske ejer have overskuddet, hvis dette selskab udfører de væsentlige og 

værdiskabende funktioner, har aktiverne, påtager risiciene og kontrollerer disse. Omvendt kan man 

også have et tilfælde, hvor den juridiske ejer ikke er den økonomiske ejer. Den juridiske ejer kan 

udføre servicefunktioner som registrering af immaterielle aktiver og rutine advokatopgaver, mens 

markedsansvaret og de væsentlige og værdiskabende funktioner er i et andet selskab i koncernen, 

som også tager beslutningerne, hvorfor den juridiske ejer ikke skal tildeles en andel af residual-

overskuddet.58  

Nedenfor ses en grafisk illustration af funktionerne og deres betydning i en koncern. 

 

Figur 14: DEMPE-funktioner samt vægtning 

 

Kilde: Egen tilvirkning af TPG 2017 kapitel 6 Art. 6.32 

 

                                                      

58 TPG 2017 Art. 6.54 og Art. 6.71 
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TPG 2017 har med indførslen af DEMPE-funktioner præciseret at residual-overskuddet skal tilfalde 

den økonomiske ejer, som ikke behøver at være den juridiske ejer. TPG 2017 præciserer, at man skal 

lave en præcis afgrænsning af transaktionerne,  og vægtningen af DEMPE-funktionerne kan variere 

mellem multinationale koncerner, da det afhænger af, hvem der bærer og kontrollerer de økonomiske 

risici ved de immaterielle aktiver. Som eksempel kan Novo Nordisk nævnes, da de har stor fokus på 

Development funktionen, hvilket de fleste medicinalvirksomheder har. Dette skyldes, at 

medicinalvirksomheder konstant skal udvikle nye produkter og forbedre eksisterende produkter, for 

ikke at miste markedsandele. Hvorimod Chanel har meget fokus på Exploitation funktionen, som skal 

vægtes højst, da det for Chanel er vigtigt at pleje deres brandnavn/varemærke, da de kan sælge deres 

produkter ved at udnytte deres brand.  

Novo Nordisk udvikler og producerer medicin, som er et nødvendighedsprodukt mens Chanel er et 

luksusmærke, som producerer og sælger designertøj, tasker, make-up, parfumer og accessories. 

COVID-19 påvirker derfor disse to koncerner på forskellige måder, da Novo Nordisk er mindre 

påvirket af COVID-19, da deres kunder stadig har brug for medicin, mens ændringen af 

købeadfærden har medvirket til, at prognoserne for omsætning af luksusvare er faldet mellem 17% 

og 35% ifølge HSBC og Bain.59 

Det er derfor vigtigt, at moderselskaberne kender forskellene mellem disse funktioner og vide, at 

vægtningen af funktionerne er variere og afhænger af det specifikke aktiv, der er tale om. Endvidere 

skal de kortlægge de fem funktioner og vurdere, hvilke værdier de forskellige selskaber i koncernen, 

der tilfører og bidrager til de immaterielle aktiver. 

 

4.5 Funktions- og risikoanalyse for immaterielle aktiver 

Det er vigtigt for koncernen, at der er kortlagt hvilke selskaber, der laver hvad i koncernen samt deres 

forretningsstrategier. Koncernen laver derfor en funktionsanalyse af koncernselskaberne, der har 

aktivitet i relation til de immaterielle aktiver, før der allokeres eventuelle overskud eller underskud, 

da selskaberne aflønnes for de DEMPE-funktioner med kontrol, som selskaberne udfører. Low-risk 

selskaber (rutineselskaber) ligger lavt på FAR kurven, da de ikke har kontrol over DEMPE-

funktionerne men udfører funktioner i henhold til principalens retningslinjer. For eksempel kan en 

kontraktproducent ikke opnå økonomisk ejerskab til de immaterielle aktiver som for eksempel know-

how.  

                                                      

59 https://www.ft.com/content/e6d2bbf2-135d-4ee6-aa75-200c349fced7 
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For at kortlægge hvilke selskaber, der bidrager til værdiskabelsen, skal vi anvende 6-trinsanalysen , 

som nu har fokus på DEMPE-funktionerne i relation til de immaterielle aktiver. Ved en kontrolleret 

transaktion, hvor der indgår immaterielle aktiver, skal koncernen derfor være opmærksomme på de 

økonomiske risici i forbindelse med DEMPE-funktionerne, da disse anses som de mest 

værdiskabende funktioner. 

 

Figur 15: 6-trinsanalysen for immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.34 

 

Når koncernen foretager 6-trinsanalysen er der tre løsninger, dette kan føre til: 

- Hvis transaktionen involverer en IP-box, anerkendes betalingen ved denne transaktion ikke af 

skattemyndighederne. Dette vil sige, at man stopper ved trin fire, da den faktiske adfærd viser en 

manglende substans. For at der anerkendes DEMPE-funktioner i et selskab, skal der være ansatte 

og finansiel kapacitet til at kunne bære risiciene ved det immaterielle aktiv. Det ville derfor være 

kommercielt irrationelt at overdrage et immaterielt aktiv til en IP-box, og det sker i praksis kun 

for at reducere skattebetalingen. 

Trin 1
•Identificer det anvendte/overdragne immaterielle aktiv i den kontrollerede transaktion samt de økonomiske risici i 

forbindelse med DEMPE-funktionerne.

Trin 2

•Identificer alle de kontraktuelle aftaler vedrørende det immaterielle aktiv med fokus på det juridiske ejerskab, 

licensaftaler samt fordeling af  risiciene af aktivet mellem koncernselskaberne.

Trin 3

•Identificer koncernselskaberne, som udfører funktioner, anvender aktivet samt kontrollere risiciene i forbindelse med 
DEMPE-funktionerne ved brug af funktionsanalysen, herunder hvilke af selskaberne, der kontrollerer outsourcede 
funktioner samt de væsentlige økonomiske risici.

Trin 4
•Undersøg om de interne kontraktuelle forhold stemmer overens med den faktiske adfærd. Kontrollere endvidere om 

selskaberne, der tager risiciene har kontrol over disse samt økonomisk kapacitet hertil i forhold til DEMPE-funktionerne. 

Trin 5
•Afgræns den kontrollerede transaktion i forbindelse til DEMPE-funktionerne, det juridiske ejerskab, eventuelle andre 

kontraktuelle forhold samt de faktiske forhold. Yderligere om der skal ske ændring af resultat- og eller risikofordelingen.

Trin 6

•Hvis muligt, fastsættes der en armslængepris for transaktionen med fokus på de enkelte koncerselskabers opgaver i 
henhold til de udførte funktioner, risiciene påtaget samt udnyttelse af aktivet, så der sker aflønning i overensstemmelse 
med FAR-profilerne.
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- Ved trin fem sker der flytning af omkostninger/indtægter, hvis fordelingen i koncernen ikke var i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. Det er f.eks. ekstraordinære COVID-19 

omkostninger, der flyttes fra low-risk selskaber til principalen.  

- Hvis der ved trin fire vurderes, at den kontrollerede transaktion er på armslængdevilkår, kan trin 

fem springes over og der kan ske en prisfastsættelse i trin seks. 

 

4.6 Risici og udfordringer i forbindelse med immaterielle aktiver 

Ved udarbejdelse af 6-trinsanalysen for en kontrolleret transaktion, hvor et immaterielt aktiv indgår, 

skal koncernen være opmærksom på de økonomiske risici i forbindelse med DEMPE-funktionerne, 

da de har afgørende betydning for koncernens værdiskabelse. OECD nævner i TPG kapitel 6, at 

koncerner skal være opmærksomme på risici i forbindelse med transaktioner, hvor immaterielle 

aktiver indgår. Nedenfor i tabellen oplistes en række af disse risici. 

 

Tabel 10: Risici i forbindelse med immaterielle aktiver  

Risici nr. Risici 

1 Risici i forbindelse med udviklingen af et immaterielt aktiv (R&D) og 

markedsføringsstrategier, som ikke bliver succesfulde. 

2 Risiko for forældelse af et produkt, der er tilknyttet et immaterielt aktiv, herunder 

forældelse af teknologi.  

3 Risiko for krænkelse af det immaterielle aktiv samt omkostninger til beskyttelse mod 

krænkelse. 

4 Risiko i forbindelse med produktansvar i relation til det immaterielle aktiv. 

5 Risiko i relation til værdiansættelsen af den fremtidige forventede indkomst, som aktivet 

vil indbringe. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.65 

 

Udover de ovenstående risici er der en række andre udfordringer, som kan opstå i forbindelse med de 

immaterielle aktiver. Nedenfor i tabellen ses en række eksempler på disse. 
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Tabel 11: Udfordringer der kan opstå i relation til immaterielle aktiver 

Nr. Udfordringer der kan opstå 

1 Manglende sammenlignelighedsgrundlag (referencetransaktion) af det immaterielle 

aktiv mellem et koncernselskab og en uafhængig part. 

2 Manglende sammenlignelighedsgrundlag af de immaterielle aktiver. 

3 Ejerskab og brugen af de forskellige immaterielle aktiver på tværs af 

koncernselskaberne. 

4 Kortlægning af de immaterielle aktivers værdiskabelse i koncernen. 

5 Faktummet, at flere af selskaberne i koncernen udfører aktiviteter i relation med 

DEMPE-funktionerne, og integrationen er tættere, end hvis der er tale om to 

uafhængige parter. 

6 Faktummet, at selskaberne i koncernen bidrager til værdiskabelsen af et immaterielt 

aktiv bliver realiseret i år, som ikke er samme år, hvor aktiviteten er udført. 

7 Fordelingen af ejerskab, risici, kontrol og finansieringen af det immaterielle aktiv 

mellem koncernselskaberne, der muliggøre, at der opstår BEPS-situationer, som ikke 

ville finde sted hos uafhængige parter.  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.33 

 

Det er nemmere at overføre et immaterielt aktiv end et fysisk aktiv, og den økonomiske betydning er 

ofte meget større idet en væsentlig del af den fremtidige indtjening knytter sig til de immaterielle 

aktiver . Grundet overstående bør koncernerne regelmæssigt kontrollere, at de kontraktuelle forhold 

mellem selskaberne er ajourført, så der ikke er uoverensstemmelse mellem de kontraktuelle forhold 

og den faktiske adfærd.  

 

Ved at gøre dette vil koncernerne kunne dokumentere, hvad hvert selskab i koncernen udfører af 

opgaver samt hvilken kompensation selskabet modtager, altså at det er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. For eksempel hvis et selskab indenfor koncernen ikke har kompetencerne eller 

kontrol over risiciene i relation til en investering men kun stiller kapitel til rådighed, skal selskabet 

kun aflønnes med den risikofrie rente.60 Hvis selskabet derimod har kontrol over de finansielle risici, 

bliver aflønningen større, da der skal tages hensyn til justering af risiciene i forbindelse med 

investeringen, altså bliver aflønningen være den risikofrie rente plus en rentemarginal, der skal lægges 

                                                      

60 TPG 2017 Art. 6.61 
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oveni. Endvidere skal selskabet, hvis det har den fulde kontrol over både de finansielle og 

operationelle risici, have en større aflønning, de skal have residual-overskuddet. 

 

Figur 16: Det forventede afkast i forhold til risici påtaget ved investeringen 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.61 til 6.64 

 

4.7 Overdragelse og udnyttelse af immaterielle aktiver 

Ved en kontrolleret transaktion, hvor der indgår et immaterielt aktiv, skal der tages stilling til om der 

er tale om udnyttelse eller overdragelse af det immaterielle aktiv.  

Ved udnyttelse af det immaterielle aktiv, sker der ikke overdragelse af aktivet eller dele af det. Det 

immaterielle aktiv kan udnyttes af en eller flere selskaber i koncernen i relation med produktionen af 

varer, marketing af varer i den kontrollerede transaktion eller ved tjenesteydelser i en kontrolleret 

transaktion. Det er fundamentalt, at den kontrollerede transaktion er præcis og klar samt at koncernen 

har tydeliggjort, hvilke immaterielle aktiver, der benyttes af selskaberne i koncernen  I en centraliseret 

struktur vil principalen eje alle væsentlige immaterielle aktiver og når et koncernselskab 

(kontraktproducent) producere varer til principalen, vil fokus være på prisfastsættelse så 

kontraktproducenten opnår en indtjening svarende til andre low-risk producenter, og det sker ved 

brug af TNMM net cost plus.  

I en anden koncern kunne den økonomiske ejer til de immaterielle aktiver vælge ikke at overdrage 

aktivet, men at udleje rettighederne til at udnytte aktivet. Koncernselskabet som anvender 

rettighederne betaler årlige royalty for at udnytte aktivet. Ofte vil brugsretten i en royaltyaftale blive 

begrænset til et geografisk område. 
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Ved overdragelse af et immaterielt aktiv i en kontrolleret transaktion, kan der være tale om hel eller 

delvis overdragelse. Som eksempel kan der være hel eller delvis overdragelse af kontraktrettigheder. 

I denne forbindelse skal moderselskabet identificere det immaterielle aktiv og endvidere identificere 

rettighederne hertil og sørge for præcis afgrænsning af omfanget i relation til rettighederne, da det 

har effekt på armslængdeprisen.  

 

4.8 Kombination af de immaterielle aktiver 

I OECD TPG kapitel 6 nævnes to udfordringer, der kan opstå i forbindelse overdragelse af de 

immaterielle aktiver, som en koncern skal tage stilling til.  

Som det første skal der tages stilling til om der er tale om overdragelse af immaterielle aktiver, hvor 

der er tale om en kombination af immaterielle aktiver, som medfører at værdien øges. Som eksempel 

herpå kan nævnes Novo Nordisk, som har mange forskellige immaterielle aktiver, som eksempelvis 

varemærke, know-how i forbindelse med produktion, patenter samt rettigheder til at sælge deres 

produkter, som samlet har en højere værdi, da det er en kombination af flere aktiver. De er førende 

indenfor udvikling af medicin til diabetiskunder og har etableret et produktions- og salgsnetværk, 

som har stor succes. Kombinationen af disse aktiver øger derfor værdiansættelsen, da deres 

varemærke for eksempel ikke har samme høje værdi, hvis det stod alene. Det kan derfor være 

vanskeligt at fastsætte værdien af de enkelte immaterielle aktiver. Koncernernes immaterielle aktiver 

er ofte unikke, hvor det er svært at  finde en egnet referencetransaktion mellem uafhængige parter. 

For ville to uafhængige parter overhovedet dele deres immaterielle aktiver op og sælge disse separat?  

Coca-Cola antages ikke at ville opdele opskriften på cola og firmalogo, da de samlet har en større 

værdi. Hvis uafhængige parter ikke vil opdele deres immaterielle aktiver, skal koncernen heller ikke 

gøre det, når der foretages afgrænsning og fastsættelse af pris af transaktionen af de immaterielle 

aktiver, når der sker overdragelse af disse. 

 

Nogle immaterielle aktiver kan være så tæt forbundet, at det ikke er muligt at foretage overdragelse 

af det enkelte immaterielle aktiv. TPG 2017 nævner også at der kan opstå situationer, hvor 

uafhængige parter ikke ville overdrage et immaterielt aktiv grundet den indbyrdes relation i det 
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immaterielle aktiv. Dette vil derfor medføre, at der kun kan ske en samlet overdragelse, hvorfor der 

skal fastsættes en pris for samtlige overdragne aktiver.61 

 

Grundet ovenstående skal koncernen ved overdragelse af immaterielle aktiver, tage højde for og 

vurdere om der skal beregnes synergieffekt i fastsættelsen af prisen af de immaterielle aktiver, der 

ville øge den samlede pris af de immaterielle aktiver. I disse tilfælde vil værdiansættelsen laves ud 

fra en DCF-beregning. Her vil fokus være på fremtidige indtjeningsmuligheder for de immaterielle 

aktiver, som overdrages. 

Dog skal det nævnes, at OECD’s TPG ikke giver en udførlig vejledning hertil, og at landene derfor 

kan nå frem til forskellige resultater. OECD’s TPG præciserer dog, at værdiansættelsesmodeller, som 

baseres på omkostninger ikke burde anvendes, da der ikke er en direkte relation mellem omkostninger 

forbundet med forskning og udvikling af immaterielle aktiver og aktivernes fremtidige 

indtjeningspotentiale.62 

 

Der kan også være immaterielle aktiver, hvor der er stor usikkerhed i relation til værdiansættelsen på 

selve transaktionstidspunktet. Her er det vigtigt, at koncernen gør sig nogle overvejelser om 

alternative former for kompensation. Her kan de alternative former for kompensation være 

genforhandlingsbestemmelser, klausuler i forbindelse med prisjusteringer eller milepæls betalinger. 

Dette er vigtigt at vurdere hvad uafhængige parter ville gøre i disse tilfælde, da de danske 

skattemyndigheder kan vælge at foretage indkomstforhøjelser, hvis de mener at en anden form for 

kompensation end den koncernen havde valgt, hvis skattemyndighederne som eksempelvis ville 

vurdere, at en engangsbetaling for et immaterielt aktiv skal suppleres af en eller eventuelt flere årlige 

betalinger. COVID-19 påvirker værdien af de immaterielle aktiver, og når dette sammenholdes med 

alternative former for kompensation, kan det medføre, at landene kan være  uenige om såvel formen 

for kompensation samt størrelsen heraf.  

 

Hvis det ene land har foretaget en indkomstforhøjelse for overdragelse af immaterielle aktiver, kan 

koncernen bede de kompetente myndigheder drøfte forholdene og prisfastsættelsen i en MAP, er det 

indenfor EU, skal landene blive enige. Er det en påtænkt transaktion kan der  eventuelt anmodes om 

                                                      

61 TPG 2017 Art. 6.95  

62 TPG 2017 Art. 6.95 
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en APA, hvor landene drøfter omstruktureringen og prisfastsættelsen. Det skal bemærkes at en APA 

tager tid og kan blive færdig år senere. 

Det er altså essentielt at koncernen laver de nødvendige overvejelser. En overdragelse af et 

immaterielt aktiv i Danmark beskattes efter AL § 40, som nævnt tidligere i kapitlet samt LL § 2 og 

SL §4. Lovgivningen i Danmark har ligesom OECD ikke lavet en udtømmende liste af for, hvilke 

slags immaterielle aktiver loven omhandler, da den skal være bred og fleksibel, så alle tænkelige 

immaterielle aktiver, kan dækkes af definitionen.  

 

4.9 Armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver 

Kapitel 6 i TPG oplister ikke en udtømmende liste over parametrene der skal anvendes i relation til 

værdiansættelsen af de immaterielle aktiver.63 Problemstillingen der kan opstå i forhold til COVID-

19 er at værdien på de forskellige parametre kan være påvirket af de forskellige restriktioner, som har 

ændret befolkningens købsadfærd. Disse parametre er listet i figuren herunder: 

 

Figur 17: Parametre i relation til værdiansættelse af immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) 

                                                      

63 TPG 2017 Art. 6.117 
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Eksklusivitet: Hvis et immaterielt aktiv beskyttes i form af et patent eksempelvis, hvilket medfører, at ejeren 

har indflydelse på, hvem der kan anvende det immaterielle aktiv, har man en indvirkning på markedet. Dette 

skal koncernen også tage hensyn til i relation til sammenlignelighedsanalysen. Eksklusivitet kan blive negativt 

påvirket, hvis andre konkurrenter i mellem tiden har succes med videreudvikling, hvor man fx under COVID-

19 har været nødsaget til at stoppe ens aktiviteter. 

Tidshorisont: Dette angiver hvor længe det immaterielle aktiv beskyttes med eksempelvis et patent. Dette vil 

have en stor betydning i forhold til værdiansættelsen heraf og derfor også sammenlignelighedsanalysen. 

Tidshorisonten kan under COVID-19 være påvirket af diverse restriktioner, da anvendelsen af det immaterielle 

aktiv kan være anderledes end forventet. 

Geografi: Hvis koncernen har et immateriel aktiv, der enten er lokalt eller globalt beskyttet, vil dette have 

en form for indvirkning i relation til sammenlignelighedsanalysen. Desto større område som den 

juridiske beskyttelse dækker, desto større værdi vil det immaterielle aktiv have. Her under COVID-19 vil der 

være stor påvirkning. Dette skyldes, at COVID-19 har ramt mange lande. Her har for Italien, USA og 

Brasilien for eksempel været hårdt ramt. Ved at lande er lukket ned, kan dette have påvirket den potentiale 

udnyttelse af de immaterielle aktiver, som medfører en påvirkning af den de fremtidige 

indtjeningsmuligheder og dermed værdiansættelsen af de immaterielle aktiver. 

Anvendelsesperioden: har stor betydning for værdiansættelsen af et immaterielt aktiv i relation 

til sammenlignelighedsanalysen. Anvendelsesperioden kan påvirkes af andre faktorer som den 

teknologiske udvikling.  Under COVID-19 kan anvendelsesperioden være stærkt påvirket af de diverse 

restriktioner, anvendelsen af det immaterielle aktiv er stoppet. Omvendt kan forventning til 

anvendelsesperioden påvirkes positivt ved at det immaterielle aktiv udnyttes mere fordelagtigt end forventet. 

Som eksempel kan et patent til brug af produktionen af en speciel god håndsprit have positiv effekt. 

Udviklingsstadie: Hvor langt man er i udviklingsfasen har effekt på værdien af det immaterielle aktiv. 

Immaterielle aktiver skal disse igennem flere tests gennem udviklingen heraf, alt afhængig af arten og 

omfanget af det immaterielle aktiv. Desto længere henne de er i udviklingsfasen, desto højere værdi 

kan det immaterielle aktiv have. Udviklingsstadiet kan være negativt påvirket, hvis en konkurrent erstatter 

det immaterielle aktiv, hvorfor det stopper eller begrænser koncernens mulighed for videreudvikling. Da 

COVID-19 har indtaget de fleste lande, er risikoen heraf større, hvorfor koncernen kan have yderligere 

udfordringer i relation til værdiansættelsen af 
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de forskellige udviklingsstadier for de immaterielle aktiver. Eksempelvis har Ruslands præsident annonceret, 

at de russiske myndigheder har godkendt en vaccine mod COVID-19, selvom der ikke er foretaget fase 3 

forsøg. Dette kan derfor have påvirkning på fastlæggelse af værdien.   

 

Videreudvikling: 

Ved overdragelse af et immaterielt aktiv følger rettighederne til at videreudvikle/opdatere det immaterielle 

aktiv med. Dette vil kunne have en stor påvirkning af værdien, da man herved vil kunne forlænge levetiden af 

det immaterielle aktiv. Hvis COVID-19 virussen muterede sig, og det endte med, at man kunne tage en 

videreudviklet vaccine årligt som influenzavaccinen,  ville dette skabe et årligt salg, hvilket er positivt for et 

selskab, da den potentielle vidererettighed på et hurtigt udviklende marked bliver mere værd. 

 

Forventning til fremtiden: 

Er der tale om en signifikant forskel mellem fremtidig indtjeningsmulighed for det immaterielle aktiv og 

referencetransaktionen, skal koncernen kunne forklare i sin TP dokumentation, hvorfor referencetransaktionen 

oprindeligt var valgt, og præcist forklare hvordan forskellene opstår samt forskellenes økonomiske betydning. 

COVID-19 har gjort det svære at lave præcise beregninger af de forventede indtjeningsmuligheder. Dette 

medfører, at koncernen skal lave en defence file, der underbygger TP dokumentationen, som består af 

beslutningsreferater samt prisberegninger, da dette er forhold skattemyndighederne vil spørge efter i en TP 

kontrol.  

 

I forbindelse med at koncernen udarbejder sammenlignelighedsanalysen, skal der være fokus på risiciene, der 

er forbundet med immaterielle aktiver, da der potentiale for stor usikkerhed. OECD’s TPG kapitel 6 nævner 

nogle af risiciene, som ses i figuren nedenfor:  

 

Figur 18: Risiciene ved immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 6.128 
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TPG 2017 omtaler ikke COVID-19 eller pandemier som en særskilt risiko, som har økonomiske påvirkninger 

i 2020, hvor landenes BNP er faldet kraftigt, og der har været en stor stigning i arbejdsløsheden. WHO omtaler 

COVID-19 som den største økonomiske påvirkning i dette århundrede, og det viser sig, at TPG kapitel 6 ikke 

er tilstrækkelig, hvorfor TPG vejledningen kunne udbygges. Vejledningen kunne blive brugt at landene og 

koncernerne i kommende TP kontroller, når 2020 bliver kontrolleret og drøftet. 

 

4.10 Værdiansættelse af immaterielle aktiver, hvor der ikke kan identificeres en 

referencetransaktion 

Der kan opstå situationer, hvor koncerner har unikke immaterielle aktiver, hvor det ikke er muligt at 

finde en reference transaktion. I sådanne tilfælde anbefales det i TPG, at koncernen anvender 

indkomstbaserede værdiansættelsesmetoder, hvor den mest anvendte er DCF64. I en DCF model 

bliver værdien af det immaterielle aktiv beregnet på baggrund af de forventede fremtidige 

pengestrømme. For at DCF modellen er retvisende, kræver det et stort kendskab til det immaterielle 

aktiv, da de parametre og forudsætninger som indsættes i modellen er følsomme, og hvor selv mindre 

fejl kan betyde stor forskel på værdiansættelsen af det immaterielle aktiv65. De parametre som indgår 

i DCF modellen er blandt andet risikofri rente, markedsrisikopræmie, skattesats samt de parametre 

som er med til at lave budget og terminal værdi, som kan være vækstrater og levetid.  

 

Det er i høj grad budgettet og de forudsætninger, som ledelsen anvender i udarbejdelsen af budgettet 

og terminal værdien, som har en stor påvirkning på nutidsværdien af det immaterielle aktiv, og der 

stilles krav til at TP dokumentationen præcis angiver de forudsætninger, som der anvendes i 

forbindelse med værdiansættelsen.66 I Novo Nordisk, hvor en del af deres immaterielle aktiver består 

af patenter på medicin, vil der anvendes en DCF model ud fra det estimerede salg til at værdiansætte 

det enkelte patent. 

 

Grundet vigtigheden af de underliggende forudsætninger og parametre bør koncernen og 

skattestyrelsen i en TP kontrol eksplicit dele deres forudsætninger og parametre, samt beskrive på 

hvilke grundlag, de er udvalgt. Koncernen skal herefter være forberedt på at skulle forsvare 

                                                      

64 TPG 2017 Art. 6.153 

65 TPG 2017 Art. 6.158 

66 TPG 2017 Art. 6.154 
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rimeligheden af de valgte forudsætninger og parametre der er beskrevet i TP dokumentationen. Det 

er endvidere god praksis for koncernen at dokumentere en følsomhedsanalyse, så skattestyrelsen 

nemmere kan identificere de mest betydelige parametre, hvilket er de parametre som er mest 

følsomme.67 Dette kunne eksempelvis være parameteret vækstraten. 

 

Et nøgleelement i DCF modellen er vækstraten, specielt den som bliver fastsat ved terminalværdien. 

Ofte vil de fremtidige pengestrømme bliver fastsat med udgangspunkt i de historiske pengestrømme, 

selvom der er mange variabler, som kan medføre, at de historiske pengestrømme ikke er 

repræsentative for de fremtidige pengestrømme. Det er usædvanligt for produkter at stige med en fast 

rate årligt, hvorfor man skal være agtpågivende overfor simple modeller, som ikke tager højde for 

udsving i omsætning og skiftende markedsforhold. Det vil forventes at koncernen undersøger hvordan 

pengestrømmene kan blive påvirket, ved at se på lignende erfaringer i branchen, samt tidligere 

erfaring koncernen har68. Novo Nordisk forsker i forskellig diabetes medicin, hvor de har patent, og 

dermed har et immaterielt aktiv. Hvis der tages udgangspunkt i forventningen til salget af deres 

diabetes medicin, er USA det største marked. COVID-19 har ramt USA hårdt, hvilket kan ses på 

antallet af smittede og arbejdsløsheden, og mange amerikaner har i forvejen ikke midlerne til at betale 

listeprisen for insulin69. Når der kommer flere arbejdsløse amerikanere, som mister deres 

sygeforsikring fra arbejdet, bliver der igen flere, som ikke har råd til medicinen, og efterspørgslen 

falder derfor. Når man skal værdiansætte et immaterielt aktiv under de nuværende forhold, kan det 

derfor være svært at anvende tidligere års salgsrater til at forudsige det fremtidige salg, da der på 

nuværende tidspunkt er stor uforudsigelighed i forhold til hvornår COVID-19 krisen aftager, som 

formentlig først er når der findes en vaccine. Dette kræver et større arbejde hos selskaberne, da de i 

større grad bliver nødt til at dokumentere deres forudsætninger. 

 

4.11 Immaterielle aktiver med usikkerhed om værdien på transaktionstidspunktet 

Der kan opstå situationer, hvor værdien af det immaterielle aktiv er behæftet med stor usikkerhed på 

transaktionstidspunktet, hvilket komplicerer muligheden for at finde en referencetransaktion.  

                                                      

67 TPG 2017 Art. 6.160 

68 TPG 2017 Art. 6.169 

69 https://www.dr.dk/ligetil/udland/medicinalfirmaer-faar-kritik-sine-hoeje-priser-paa-insulin-i-usa#!/ 

https://www.dr.dk/ligetil/udland/medicinalfirmaer-faar-kritik-sine-hoeje-priser-paa-insulin-i-usa#!/
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Foranstaltninger som selskaber kan anvende mod usikkerhed omkring værdiansættelse er f.eks. 

milepæls betalinger70. Dette betyder i praksis, at sælger kun får en mindre del af salgssummen på 

tidspunktet hvorpå det immaterielle aktiver bliver overdraget.  

 

Køber og sælger bliver enige om udformningen af de forskellige milepæle, og hver gang en milepæl 

bliver opnået, udløses der en betaling fra køber til sælger. Dette er med til at skabe sikkerhed, primært 

for køber, da køber kun betaler den fulde købesum, såfremt at det immaterielle aktiv skaber den 

forventede indtjening. Dette kan dog også være positivt for sælger, da dette kan medføre en øget 

betaling, hvis der er tale om at det immaterielle aktiv skaber en større indtjening end forventet. En 

anden foranstaltning kan være royalty betalinger, hvor køber betaler sælger en procentdel af det salg 

som det immaterielle aktiv. Der vil salget direkte korrelere med succesen af det immaterielle aktiv, 

hvilket igen er med til at imødegå en eventuel usikkerhed. 

 

Specielt under COVID-19 krisen, vil der være mange selskaber som er ramt af stor usikkerhed, og 

hvis koncernen vælger at lave en omstrukturering af et immaterielt aktiv, vil det stille øget krav til 

dokumentationen, og i forhold til nødvendighed for foranstaltninger, som vil imødegå usikkerheden, 

hvilket også ville være tilfældet mellem to uafhængige parter. 

Som udgangspunkt vil der efter en transaktion ikke være nogen genforhandlinger, men under visse 

omstændigheder kan en genforhandling mellem køber og sælger være på armslængde. Hvis en 

koncern vælger at genforhandle en intern transaktion, kræver det derfor større krav til 

dokumentationen for, hvorfor en genforhandling er armslængde.  

 

4.12 Hard-to-value intangibles (HTVI) 

Når en koncern skal værdiansætte et immaterielt aktiv, kan det være svært at vurdere, hvilke forhold 

der skal medtages i den koncerninterne transaktion. Det er således svært for koncernen at vurdere, 

hvordan fremtidige begivenheder kan påvirke de fremtidige pengestrømme. Som følge af den store 

usikkerhed i værdiansættelsen af særlige immaterielle aktiver, har OECD i forbindelse med BEPS 

action point 8 indført begrebet HTVI. Dette begreb dækker over immaterielle aktiver, hvor der på 

transaktionstidspunktet er betydelig usikkerhed omkring den fremtidige indtjening, og hvor der ikke 

kan findes en referencetransaktion, hvilket er illustreret nedenfor. 

                                                      

70 TPG 2017 Art. 6.183 
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Figur 19: Illustration af HTVI 

                                   

Kilde: Egen tilvirkning, OECD TPG 2017 Art. 6.189 

 

Som et eksempel på et immaterielt aktiv som defineres som HTVI, kan være Novo Nordisks nye 

diabetes pille Rybelsus. Det er en ny pille mod diabetes type 2, som er på niveau med Novo Nordisks 

nuværende GLP-1 –præparater. Det er første gang nogensinde, at det er lykkedes at skabe en pille 

som får den rigtige mængde medicin ind i blodet. På nuværende tidspunkt vil der ikke være 

referencetransaktion, da der ikke tidligere har været et produkt som dette. Derudover vil der være en 

betydelig usikkerhed omkring den fremtidige indtjening. 

Produktet er løbende kommet på forskellige markeder siden andet halvår af 2019, og er derfor ved at 

opbygge salget. Der er fortsat usikkerhed om hvordan markedet vokser, hvornår konkurrenter 

kommer med bedre produkter, hvor god markedspenetration der skabes, hvor hurtigt salget stiger 

osv.71 Dette gør, at det immaterielle aktiv opfylder kriterierne for at være et HTVI. Hvis pillen ikke 

på nuværende tidspunkt var blevet godkendt af de respektive myndigheder, ville der også have været 

usikkerhed omkring hvorvidt produktet overhovedet ville komme på markedet. 

 

Skattemyndighederne har samme udfordringer som koncernerne ved at værdiansætte af immaterielle 

aktiver og overholdelse af armslængdeprincippet. Derfor har OECD gjort det muligt for 

skattemyndighederne at anskue en transaktion ud fra et ex-post-perspektiv, hvor det normalt kun er i 

henhold til et ex-ante-perspektiv. Dette er et værktøj skattemyndighederne har fået, som et forsøg på 

at imødegå udfordringer med den asymmetriske information, da udgangspunktet er at koncernerne 

har en betydelig fordel mod skattemyndighederne. Skattemyndighederne er afhængige af den 

information som den modtager fra koncernen i TP dokumentationen, og ex-post-perspektivet giver 

skattemyndighederne mulighed for i højere grad at vurdere om de antagelser og overvejelserne som 

                                                      

71 https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/banebrydende-diabetes-pille-er-klar-til-indtage-

markedet 

Betydelig usikkerhed 
omkring den fremtidige 

indtjening

Ingen 
referencetransaktionerHTVI 

https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/banebrydende-diabetes-pille-er-klar-til-indtage-markedet
https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/banebrydende-diabetes-pille-er-klar-til-indtage-markedet
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koncernen har været retvisende. Da det må vurderes at koncernen altid har mere information end 

skattemyndighederne ved HTVI, bliver der i højere grad taget stilling til de faktiske forhold i 

transaktionen, i forhold tilde budgetterede tal. Skattemyndighederne vil derfor i de følgende år efter 

transaktionstidspunktet vurdere hvordan de faktiske forhold udvikler sig, i forhold til  

Dette betyder dog ikke at skattemyndighederne helt ukritisk kan foretage korrektioner, fordi 

koncernen ikke har været i stand til at lave antagelser og forudsætninger, som kommer til at stemmer 

overens med fremtiden. Det kan ikke forventes at en koncern med sikkerhed kan værdiansætte 

HTVI’et, hvorfor OECD har opstillet nogle undtagelser, som betyder at skattemyndighederne ikke 

altid kan foretage korrektion af transaktionen, som bliver oplistet i nedenstående tabel. 

 

Tabel 12: Undtagelser, hvor skattemyndighederne ikke kan lave korrektion 

Hvis koncernen kan dokumentere at deres ex-ante antagelser på transaktionstidspunktet 

indeholder risici og hvordan disse er blevet vægtet, samt kompensation hermed.  

Eller hvis koncernen kan dokumentere hvorfor en efterfølgende begivenhed ikke kunne være 

kendt på transaktionstidspunktet. 

Transaktionen har fundet sted i en periode som er omfattet af en bilateral eller multilateral 

APA 

Hvis ændringen på værdiansættelsen ex-ante til ex-post er mindre end +/-20% i forhold til 

transaktionstidspunktet. 

Hvis der er gået en 5-årig periode efter det første år hvor HTVI har skabt omsætning fra 

uafhængige parter, og hvor der siden kommercialiseringen ikke har været en forskel mellem 

ex-ante-antagelser og ex-post faktiske forhold som overstiger 20%. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG 2017 Art. 6.193 

 

Ovenstående tabel er koncernernes sikkerhed for, at skattemyndighederne ikke altid kan foretage 

korrektioner. Dette skyldes at det omhandler immaterielle aktiver som er utroligt svære at 

værdiansætte, og derfor gives der et råderum for virksomhederne som til en vis grad kan omfatte 

mindre fejl i værdiansættelsen, eller mindre ex-post begivenheder som ikke har været medtaget i 

modellen. Selve punkterne er til dels meget fleksible for koncernen, da der f.eks. ikke kan foretages 

korrektioner, medmindre værdiændringen har været større end +/-20%, medmindre koncernen 

forsætligt har foretaget en forkert værdiansættelse. Derudover har koncernen mulighed for at 

dokumentere hvorfor deres ex-ante-antagelser har været fuldstændige, eller at det ikke kunne være 
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muligt at tage højde for en ex-post begivenhed. Hvis en koncern havde foretaget en transaktion med 

HTVI inden COVID-19 krisen for alvor ramte verdensøkonomien, må det antages at koncernen har 

mulighed for at dokumentere hvordan COVID-19 på ingen måder kunne forudses på 

transaktionstidspunktet, og dermed undgå at skattemyndighederne kan foretage korrektion. Hvis der 

på nuværende tidspunkt bliver foretaget en transaktion med HTVI, må det forudsættes, at dette indgår 

i værdiansættelsen, hvorfor det bliver svært for koncernen at argumentere for, hvorfor koncernen ikke 

har medtaget det i ex-ante værdiansættelsen. OECD har i supplerende vejledning om HTVI fra 2018, 

der er offentliggjort som et annex til TPG kapitel 6, præciseret at afvigelserne i de eksterne forhold 

som koncernen ikke viste eller burde vide kunne være en større eller mindre omsætning end forventet. 

Ligesom det er præciseret at landene i en  MAP forhandling kan nå til enighed om HTVI værdien 

selvom landene anser HTVI overførslen at være sket i forskellige år.  

 

4.13 Delkonklusion  

Koncerner skal have fokus på OECD’s definition af de immaterielle aktiver, da det ved disse aktiver 

kan være stor usikkerhed ved værdiansættelse heraf. Dertil har de immaterielle aktiver oftest en stor 

værdi i de store koncerner og er nemme at flytte på tværs af landegrænser.  

Overskudsfordelingen skal ske i forhold til de risici, hvert selskab påtager sig i forbindelse med 

DEMPE-funktionerne, hvilket ikke var tilfældet førhen i tiden, hvor overskuddet tidligere blev 

allokeret til den juridiske ejer. Det er derfor meget vigtigt, at koncernerne kortlægger, hvilke 

selskaberne der har hvilke funktioner, anvender aktiver samt påtager sig risiciene og har kontrol over 

disse. Derved udarbejdes en funktions- og risikoanalyse, som bruges til deres TP dokumentation.  

I en transaktion med HTVI har skattemyndighederne mulighed for at anvende et ex-post-perspektiv, 

som følge af den asymmetriske  information, hvor skattemyndighederne ikke har lige så stor indsigt 

som koncernen i relation til de immaterielle aktiver. Koncernerne skal derfor vurdere situationen og 

tænke på alle tænkelige udfald og betydningen af disse i relationen til værdiansættelsen og 

dokumentationen hertil. 

I en TP kontrol vil skattemyndighederne forvente, at koncernerne har inddraget COVID-19 i deres 

dokumentation. Dokumentationskravene er ikke større end tidligere, men i koncernens 

dokumentation af værdiansættelsen på de immaterielle aktiver, skal koncernen inddrage, hvordan 

COVID-19 har indflydelse på deres beslutninger og forudsætninger. Koncerner kan med fordel i 

større grad anvende milepæls betalinger for at imødegå den usikkerhed, som COVID-19 giver 

værdiansættelsen, hvilket giver en større sikkerhed for både køber og sælger. 
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5. TPG kapitel 9 – Danske koncerners 2020 udfordringer om 

koncerninterne omstruktureringer påvirket af COVID-19 

COVID-19 udfordringerne i 2020 har medført, at koncerner har måtte foretage omstruktureringer, 

som kan være midlertidige eller vedvarende. Det er derfor aktuelt, at vurdere hvordan det påvirker 

resultatfordelingen i koncernen, og om uafhængige parter ville have krævet kompensation for 

ændringerne. 

Indeværende kapitel har til formål at undersøge retningslinjerne i OECD’s TPG kapitel 9 for 

koncerninterne omstruktureringer, og om  TPG giver tilstrækkelig vejledning i 2020 til hvordan 

koncerner skal håndtere COVID-19. Endvidere undersøges der, hvilken betydning kapitlet har for 

danske moderselskaber i en multinationale koncerner i relation til en koncernintern overdragelse af 

immaterielle aktiver ved forretningsmæssige omstruktureringer og de udfordringer, der kan opstå i 

forbindelse hermed. Dette kapitel vil derfor indeholde en analyse af, hvordan TPG bør anvendes ved 

forretningsmæssige omstruktureringer samt armslængdeprincippet. 

Herefter vil forretningsmæssige omstrukturering omtales som omstrukturering.  

 

Kapitlet behandler koncernens omfordeling af funktioner, aktiver eller risici over landegrænser, der 

kan føre til flytning af indtjening eller tab mellem koncernselskaber. Dette kan medføre, at koncernen 

enten skal opsige eller lave genforhandlinger af de interne koncernaftaler. Hvis dette er tilfældet, skal 

moderselskabet vurdere om der skal ske en kompensation, som afledes af omstruktureringen, hvis 

armslængdeprincippet ikke er overholdt. Koncernerne skal have viden og forståelse af kapitel 9 for 

at undgå indkomstændringer, hvis der mangler kompensation ved overførsel af indkomstpotentiale, 

manglende kompensation for omstruktureringsomkostninger og TP dokumentationsbøder hvis 

Skattestyrelsen vurderer, at væsentlige forhold ikke er forklaret. 

 

5.1 Definition af koncerninterne omstruktureringer og anvendelsesområdet 

Før kapitlet anvendes, er det nødvendigt, at definere, hvad en koncernintern omstrukturering er i TP 

sammenhæng.  I TPG kapitel 9 fremgår det, at der ikke er en juridisk, økonomisk eller universel 

accepteret definition af, hvad en koncernintern omstrukturering omfatter i TP sammenhæng. OECD’s 

definition af omstrukturering er bred og lyder således:72  

 

                                                      

72 TPG 2017 Art. 9.1 
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”In the context of this chapter, business restructuring refers to the cross-border reorganization of 

the commercial or financial relations between associated enterprises, including the termination or 

substantial renegotiation of existing agreements.” 

 

Koncerninterne omstruktureringer omfatter grænseoverskridende omstruktureringer af finansielle og 

kommercielle relationer mellem selskaber, der er koncernforbundne. Dette inkluderer endvidere 

ophævelse eller genforhandling af eksisterende aftaler. Ligesom definitionen af immaterielle aktiver 

er definitionen af en koncernintern omstrukturering bred. OECD fokuserer på omstruktureringer, som 

omfatter overførsel af aktiver (f.eks. immaterielle aktiver), funktioner og/eller forretningsaktivitet 

med tilhørende indkomstpotentiale. 

  

Ved koncerninterne omstruktureringer medfører dette ofte en centralisering af immaterielle aktiver, 

risici og/eller funktioner, der reducerer potentielle indtjeningsmuligheder i de lokale 

koncernselskaber. Her bør moderselskabet nøje vurdere om og i hvilket omfang, der skal ske 

kompensationsbetaling for det overførte. TPG kapitel 9 omtaler at de oftest forekomne koncerninterne 

omstruktureringer, vil reducere FAR profilen i et lokalt koncernselskab:73  

 

 Ændring fra en full-fledged distributør til en low-risk distributør med begrænset risici, og 

hvor salgsfunktionen efterfølgende bestemmes af et udenlandsk principalselskab  

 Ændring fra et full-fledged produktionsselskab til et low risk produktionsselskab med få 

funktioner og risici, for et udenlandsk principalselskab  

 Overdragelse/overførsel af et lokalt immaterielt aktiv eller rettighed til immaterielle aktiver 

til et centraliseret selskab i koncernen. Det kunne ske til principalselskabet 

 Centralisering af funktioner enten i et regionalt eller centraliseret selskab, mod et tilsvarende 

fald af de funktioner, der blev udført lokalt (for eksempel centraliseret indkøb, salgsstyring 

og/eller ejerskab af fysiske eller immaterielle aktiver, som anvendes i logistikselskaber) 

 

Ændringen af et full-fledged selskab til et low-risk selskab sker f.eks., når et principalselskab har 

opkøbt et uafhængigt selskab og skal implementere det i en centraliseret koncernstruktur. 

                                                      

73 TPG 2017 Art. 9.2 
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Centraliseringen af funktioner sker ofte for at øge koncernfordele i koncernen. I de nævnte situationer 

kan  indkomstpotentiale ikke overførsel uden en armslængde kompensation.  

 

TPG kapitel 9 har ikke en direkte omtale af de midlertidige omstruktureringer, afledt af COVID-19 

restriktioner som lukning af lokal produktion, lukning af landegrænser og som kunne flytte aktiviteten 

til et udenlandsk koncernselskab. OECD har i april 2020 offentliggjort, at disse midlertidige 

omstruktureringer ikke skal ændre resultatfordelingen i koncernen. Det synes også at være holdningen 

i Skattestyrelsens styresignal af juli 2020. TPG kapitel 9 kunne blive udvidet med forklaring af 

midlertidige omstruktureringer for at tydeliggøre, at det er i overensstemmelse med armslængde 

princippet.  

 

5.2 Armslængdeprincippet i forhold til koncerninterne omstruktureringer 

Ofte medfører en koncernintern omstrukturering en ændring i resultatfordelingen mellem 

koncernselskaberne, hvorfor man nøje skal vurdere, hvad der bliver flyttet og omkostningerne herved 

(f.eks. fyring af ansatte, nedlukningsomkostninger o.lign.) for at have en korrekt anvendelsen af 

armslængdeprincippet og opnå en korrekt resultatfordeling.74 I situationer hvor  der sker en 

omfordeling af funktioner, aktiver og risici, skal moderselskabet vurderer om dette skal medføre 

kompensation. Ved en omstrukturering hvor der sker overdragelse af et immaterielt aktiv, skal der 

foretages en værdiansættelse heraf, så der kan beregnes størrelsen af kompensation, der medfører en 

exit-beskatning skattemæssigt. 

 

Dertil skal multinationale koncerner være opmærksomme på, at koncernerne i kraft af den 

bestemmende indflydelse over de enkelte koncernselskaber har en skærpet bevisbyrde og skal kunne 

dokumentere, at de interne omstruktureringer er finansiel og kommerciel fornuftige og udtryk for en 

transaktion, der er foretaget på armslængdevilkår. Dette skyldes, at en koncern kan foretages 

transaktioner, som ikke kan lade sig gøre mellem uafhængige parter. Her kan der eksempelvis nævnes 

et IP box arrangement, hvor immaterielle aktiver flyttes til udenlandsk tomt koncernselskab 

beliggende i skattely for at reducere koncernbeskatning. IP box selskaber anerkendes ikke 

skattemæssigt grundet manglende substans, og det er vigtigt, at koncernerne foretager analysen 

                                                      

74 TPG 2017 Art. 9.6 
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nedenfor i relation til forretningsmæssige omstruktureringer som dokumentation for armslængde-

princippets anvendelse. 

 

TPG kapitel 9 har opstillet fem trin, som koncernen skal gennemgås, for at kunne identificere TP 

forhold i forbindelse med en koncernintern omstrukturering. 

 

Figur 20: De overvejelser som en koncern gennemgår for at overholde armlængdeprincippet 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 9.10 

 

Forståelse af forholdene i den koncerninterne omstrukturering 

Identifikation af TP-forhold i forbindelse med omstrukturering 

Vil skattemyndigheder anerkende substansen i de præcist 
afgrænsede transaktioner ved omstruktureringen? 

Sker der omfordeling af overskudspotentiale? 

Skal der være kompensation ved opgivelse eller genforhandling af 
aftaler, og skal der være kompensation for afholdte 

omstruktureringsomkostninger? 

Sker der intern overførsel af aktiver eller aktivitet af værdi? 
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Som det første trin for at kunne identificere TP forhold, skal multinationale koncerner foretage en 

analyse af armslængdeprincippet i relation til omstruktureringer. Der foretages en præcis 

afgrænsning af transaktionerne, der relaterer sig til omstruktureringen. Endvidere skal der i den 

forbindelse undersøges for de forretningsmæssige og økonomiske forhold. Der skal foretages en 

funktionsanalyse, så funktionerne, aktiverne og risiciene identificeres og forstås. Fra de 5 

sammenlignelighedsfaktorer fremhæver OECD: økonomiske omstændigheder, kontraktvilkår og 

forretningsstrategier, der påvirkes af en intern omstrukturering, hvorfor man skal inddrage disse i 

ens analyse.75 COVID-19 kan i 2020 have ændret koncernens forhold, herunder de økonomiske 

omstændigheder (et stigende eller faldende salg, ændret kunde adfærd o.lign.). Ligesom det kan 

have ændret forretningsstrategien i håndteringen af koncernens omverdens forhold. Det er vigtigt at 

koncernen får beskrevet disse forhold i TP dokumentationen.    

 

OECD nævner ikke påvirkningen af realydelsens egenskab ved interne omstrukturering. Dog 

anbefales en koncern også at inddrage påvirkningen af realydelsens egenskab som en del af 

dokumentationen i forbindelse med en omstrukturering, da egenskaben af realydelsen kan være 

ændret efter en omstrukturering og dermed værdien. Yderligere nævner OECD tre forhold, som skal 

undersøges for at kunne forstå omstruktureringen og baggrunden heraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

75 TPG 2017 Art. 9.13 
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Figur 21: De tre forhold til forståelse af omstrukturering og dermed transaktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af OECD TPG (2017) Art. 9.14 

 

1)  Præcis afgrænsning af omstruktureringen og analyse af funktioner, aktiver og risici før 

og efter omstrukturering  

Selskabernes FAR-profiler vil i de fleste tilfælde påvirkes, når der foretages en koncernintern 

omstrukturering. For eksempel kan der være tale om et produktionsselskab, som er et full-fledged 

selskab med immaterielle aktiver, DEMPE-funktioner med kontrol og markedsrisici inden en 

omstrukturering, og som efter en omstrukturering skal være som en kontraktproducent med begrænset 

risici. Her skal ændringen undersøges, så der kan fastslås om armslængdeprincippet er overholdt, 

herunder er fastsat en armslængde kompensation.  

 

Kompleksiteten af omstruktureringer varierer mellem de forskellige koncerner, hvor der kan være 

tale om to eller flere involverede selskaber. Jo flere involverede selskaber der er, desto mere kompleks 

er omstruktureringen. Det samme gælder antallet af funktionerne, aktiverne samt risiciene, hvorfor 

koncernen skal foretage en funktions-, aktiv og risikoanalyse af omstruktureringen før og efter, for at 

kunne vurdere om kompensationen for en omstrukturering er foretaget på armslængde.  

 

1. Præcis afgrænsning af omstruktureringen og analyse af 

funktioner, aktiver og risici før og efter omstrukturering 

Samlet koncern forståelse af omstruktureringen 

2. Begrundelser for forventede fordele ved omstruktureringen 

(inkl. synergieffekt) 

3. Koncernens andre realistiske alternativer for de involverede 

koncernselskaber 
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Endvidere skal der undersøges og vurderes, om der er sket ændringer i de kontraktuelle forhold i 

forbindelse med omstruktureringen. Eksempelvis kunne det være overført DEMPE funktioner med 

kontrol og immaterielle aktiver, som reducere det afgivende koncernselskabs  rettigheder efter 

omstruktureringen. Det er vigtigt, at der skal være overensstemmelse mellem de kontraktuelle forhold 

i form af de interne aftaler og den faktiske adfærd i de enkelte koncernselskaber, da det er den faktiske 

adfærd, der i sidste ende er afgørende, når skattemyndigheder vurderer om armslængdeprincippet er 

overholdt.76  

Grunden til at der skal foretages analyse af eventuelle forskelle i koncernselskabernes risici inden og 

efter omstruktureringen er, at risiciene mellem uafhængige parter er afspejlet i overskud, tab og 

potentiale, og hvor overførsel af indkomstpotentiale skal kompenseres. Dette medfører, at en korrekt 

armslængdepris af transaktionen skal fastsættes i form af en kompensation, som uafhængige ville 

kræve, hvis de skulle give afkald på signifikante økonomiske risici samt overskudspotentiale.77 

Uafhængige ville også kræve omstruktureringsomkostninger dækket, som vedrørte overførsel af 

indkomstpotentiale.  

 

En koncernintern omstrukturering kunne omfatte nedlukning af et low-risk selskab, hvor beslutningen 

er truffet af principalselskabet. Et low-risk selskab udfører aktivitet i henhold til principalens kontrol 

og retningslinjer og low-risk selskabet skal kompenseres ved nedlukningen. 

 

2)  Begrundelser for forventede fordele ved omstruktureringen (inkl. synergieffekt) 

Ved en intern omstrukturering skal koncernen som tidligere nævnt foretage en vurdering af 

situationen før, under og efter en omstrukturering. Koncernen skal inden en omstrukturering 

dokumentere forretningsrationalet for omstruktureringen, herunder at der er en fordel for de 

omfattede selskaber i at indgå i en omstrukturering og begrundelserne bagved. Grunden til at man 

skal dokumentere begrundelser og det forretningsmæssige rationale bag en omstrukturering er, at 

uafhængige parter ikke ville ønske at indgå i en omstrukturering, hvis det var mere fordelagtigt at 

fortsætte aktiviteten. På grund af COVID-19 har koncernerne i 2020 haft synergieffekterne, der både 

kunne være positive og negative afhængigt af branchen og markedet koncernerne befinder sig på. Det 

er vigtigt, at TP dokumentationen forklarer hvorvidt omstruktureringen skyldes COVID-19 

                                                      

76 TPG 2017 Art. 9.16 til 9.18 

77 TPG 2017 Art. 9.19 
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påvirkninger, herunder om det var midlertidige ændringer. Eksempelvis valgte Chanel sammen med 

de andre store luksushuse at  stoppe al produktion af deres produkter midlertidigt78, da deres 

produktionsfaciliteter primært kun er i Italien og Frankrig, hvorfor synergieffekten her var negativ. 

Modsat har LEGO selvom de også er ramt af COVID-19 fordelt produktionen af deres produkter på 

flere lande som Danmark, Mexico, Kina m.v., hvorfor de ikke rammes lige så hårdt. Endvidere 

stoppede LEGO ikke deres produktion, men kørte på med lavere kapacitet for at hindre spredningen 

af COVID-19, mens de også omlagde produktionen, så der kunne produceres visirer til 

sundhedsvæsnet.  OECD nævner forhold, som kan lede til at en koncern ville foretage en intern 

omstrukturering.79 Figuren nedenfor viser eksempler på forhold, som kan antages for at kunne føre 

til en intern omstrukturering. Figuren er udvidet med påvirkninger fra COVID-19 som i flere brancher 

har den største økonomiske påvirkning i nyere tid.  

 

Figur 22: Eksempler på forhold, som kan påvirke beslutning om intern omstrukturering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                      

78 https://internationalleathermaker.com/news/fullstory.php/aid/8169/Chanel_stops_production.html 

79 TPG 2017 Art. 9.24 
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Endvidere er der indikationer på at globalisering har medført omstruktureringer grundet øget 

konkurrence og politiske uenigheder. Nogle lande har håndteret COVID-19 påvirkningerne bedre end 

andre lande, USA, Brasilien og Indien er stadig hårdt ramt. I flere europæiske lande som Spanien og 

Frankrig truer nye lock down perioder, som kan begrænse koncernaktiviteten. I mange lande er turist- 

og underholdningsbranchen under strenge restriktioner.  

 

Koncernerne skal optimere processer og omkostningsminimere, mens der stadig skal være fokus på 

at skabet afkast til koncernen og dens interessenter.  

Som eksempler på ovenstående figur har Brexit medført, at bilproducenter som Honda og Nissan i 

2019 valgte at lukke deres bilproduktion i Storbritannien.80 Oftest er det synergieffekter der er til 

grund for en intern omstrukturering, og koncernen skal kunne dokumentere tidspunktet for, hvornår 

en omstrukturering er besluttet og implementeret, samt hvad de forventede synergier er i forhold til 

hvem der kommer til at erhverve de økonomiske fordele. Yderligere er det vigtigt, at koncernerne 

dokumenterer, antagelserne der ligger til grund for den fastsatte armslængdekompensation. Dertil 

skal dokumentation indeholde en redegørelse for, om forventningerne til fordelene eller tabene lever 

op til virkeligheden efter transaktionen. Hvis det ikke gik som forventet, skal koncernen herefter 

skulle redegøre herfor. Koncernen skal have fokus på, at det er de økonomiske fordele 

koncernselskaber får og afgiver i relation den interne omstrukturering, der danner grundlaget for 

armslængdeprisen og ikke forventninger til overskud eller omkostninger, som en omstrukturering 

ville medføre. 

 

COVID-19 har medført en usikkerhed, der gør det svære at beregne residual-afkastet i koncernen og 

skattemyndighederne kunne have en anden opfattelse end koncernen. Koncernen skal derfor 

udarbejde en god TP dokumentation, hvor de forklare og begrunder deres forventninger til 2020 og 

efterfølgende år. Det skal underbygges med mødereferater fra direktion og bestyrelse, og være samme 

tal som fører til omstruktureringen. Der vil ofte være en præsentation og Excel regneark, som er 

drøftet i direktionen/bestyrelsen, og det bør også indgå i dokumentationen. Koncernen bør også følge 

op på omstruktureringen og forklarer større ændringer fra det forventede.  

 

                                                      

80 https://theconversation.com/honda-closure-brexit-is-tipping-the-uks-car-industry-over-the-edge-112112 

 

https://theconversation.com/honda-closure-brexit-is-tipping-the-uks-car-industry-over-the-edge-112112
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3)  Koncernens andre realistiske alternativer for de involverede koncernselskaber 

Når koncernen foretager en intern omstrukturering, skal omstruktureringen ske fordi det er det bedste 

alternativ for koncernselskaberne, hvilket er i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter ville 

gøre. En koncern skal derfor dokumentere, de realistiske alternativer til en omstrukturering, som var 

tilgængelige på beslutningstidspunktet og dertil vurdere, om uafhængige parter ville have accepteret 

en tilsvarende kompensation under sammenlignende forhold. Dette skal gøres, da koncernen skal 

kunne dokumentere, at armslængdeprincippet overholdes, og at uafhængige parter ville have indgået 

i en lignende situation på trods af alternativerne.  

 

COVID-19 har medført store økonomiske konsekvenser for nogle principalselskaber i relation til 

deres markedsrisici. COVID-19 kunne derfor medføre, at principalselskaber, som bærer den primære 

markedsrisiko kan få underskud. På grund af COVID-19 kan dette medfører, at koncernerne overvejer 

at foretage en omstruktureringen fra en centraliseret struktur til en mere decentraliseret struktur, for 

mere aktivt at inddrage koncernselskabernes lokale viden. En sådan omstrukturering vil fordele 

markedsrisikoen, som ikke længere er centraliseret i principalen, men risiciene bliver fordelt ud til 

lokale koncernselskaber og flere lande vil bære markedsrisici. 

Uafhængige parter vil kun påtage sige mere risici, hvis de i fremtidige vil modtage en andel af residual 

indkomsten i kommende år. Omvendt vil principal landet kræve, at de lokale koncernselskaber betaler 

en kompensation for det fremtidige indkomstfald, der må forventes, når den hidtidige principal nu 

overgår til residual profit split og skal dele residual indkomst med andre koncernselskaber. 

Skattemyndighederne i de enkelte lande vil derfor læse og vurdere, hvordan koncernen har håndteret 

DEMPE funktionerne med kontrol, og hvordan resultatfordelingen er i 2020 og efterfølgende år. 

Selskabernes realistiske alternativer skal tages i betragtning, da det ville være usandsynligt, at 

uafhængige parter vil bære større risici, hvis de ikke modtager indkomstpotentiale som kompensation 

i fremtiden. 

 

OECD’s TPG kapitel 9 nævner, at koncernen ikke skal afdække alle hypotetiske alternativer men kun 

de mest attraktive og realistiske for at vurdere, om en uafhængig part stadigvæk ville have valgt den 

koncerninterne omstrukturering. Koncernen skal forklare COVID-19 håndteringen i TP 

dokumentationen, herunder COVID-19 restriktioner og de forretningsmæssige muligheder som 

koncernen har benyttet sig af for at oprette (midlertidige omstruktureringer) eller varige ændringer af 

koncernens aktiviteter og FAR-profiler. 
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5.3 Anerkendelse af den præcise afgrænsede transaktion i en omstrukturering 

Multinationale koncerner må som udgangspunkt, strukturere sig som de vil, så længe det er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, og det samme gælder omstruktureringer. Dog ses det 

tit ved koncerninterne omstruktureringer, at transaktioner ikke kan foretages mellem uafhængige 

parter, da en koncern drager fordel af koncernmuligheder, som ikke kan finde sted i en 

omstrukturering mellem uafhængige parter. Eksempelvis kan der være tale om, at decentraliserede 

produktionsselskaber etablerer et udenlandsk indkøbsselskab, hvorved der etableres et centralt 

indkøbsselskab som led i en global supply chain, som uafhængige selskaber ikke vil kunne 

gennemføre, da et uafhængigt selv må indkøbe sine varer. Hvis det centrale indkøbsselskab får en 

højere indtjening end de lokale omkostninger med en mark-up procent, her indgår det globale varekøb 

ikke, vil TNMM Net Cost plus være aflønning ved etablering af et serviceselskab, som ikke skal have 

besparelsen, som opnås ved at foretage koncernens indkøb. Er der derimod tale om en højere 

indkomst til det centrale indkøbsselskab, skal det passe med den faktiske adfærd, herunder 

indkøbsselskabets funktioner og risici ved indkøbte varer. Den højere indkomst hos indkøbsselskabet 

vil medfører til en vurdering om kompensation til de lokale produktionsselskaber, hvis de ikke får 

fuld nytte af større indkøbsrabatter.  

Fordele som opnås ved integreret arbejde i koncerner medvirker, at det er svært at finde en 

sammenlignelig omstrukturering mellem to uafhængige selskaber. Selvom der er tale om en 

manglende sammenlignelig transaktion ved en omstrukturering, skal transaktionen stadigvæk 

anerkendes. Vurderingen af om omstruktureringen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet 

bygger på den enkelte transaktions aftalte vilkår og pris. 

 

5.4 Omfordeling af overskudspotentiale som resultat af omstrukturering 

OECD’s TPG konstaterer, at der skal betales en kompensation, når der sker overførsel af noget af 

værdi i relation til en koncernintern omstrukturering. Uafhængige selskaber vil gøre krav på 

kompensation, hvis der sker strukturændringer, der ville medføre en reduktion i selskabernes 

hidtidige indkomstpotentiale. Moderselskabet skal dog være opmærksom på, at omfordelingen af 

funktioner og risici der ikke er tilknyttet til aktiver, kontrakter eller andre rettigheder ikke i sig selv 

medfører kompensation. Hvis der sker overførsel af en funktion eller risiko, som medfører et fald hos 

den modtagende eller den afgivende part, så udløses der en kompensation i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Betaling af kompensationen skyldes tab af det fremtidige 
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indtjeningspotentiale, der er tilknyttet de overførte aktiver eller rettigheder i forbindelse med 

omstruktureringen.  

 

Som eksempel kan der være tale om en intern omstrukturering, hvor en centraliseret struktur overgår 

til en decentraliseret struktur. I den forbindelse overfører principalen funktioner, knowhow, aftaler 

og markedsrisici til et koncernselskab, som varetager produktionen. Produktionsselskabet ændres fra 

at være en kontraktproducent til et full-fledged produktionsselskab, hvor der indgår immaterielle 

aktiver, DEMPE-funktioner med kontrol samt bærer markedsrisici. Dette gør, at produktionsselskabet 

vil placeres højere oppe på FAR kurven, hvorfor den vil have et større indkomstpotentiale, som kan 

være et overskud eller underskud. Er ændringen sket i 2019 kan der være forventninger om, at 

produktionsselskabet ville få overskud, men COVID-19 kan have ændret det til et underskud i 2020. 

Principalselskabet rykker længere ned på FAR-kurven og vil i fremtiden have et lavere 

indkomstpotentiale og en lavere markedsrisiko. Koncernen i relation til en omstrukturering derfor 

være opmærksom på omfordelingen af indkomstpotentiale, så koncernselskaberne aflønnes i 

overensstemmelse med armslængdevilkårene.  

 

5.5 Overdragelse af værdiskabende aktiviteter 

Hvis en koncern foretager en omstrukturering, vil udgangspunktet være overdragelse af noget, der 

har en reel værdi, idet koncerner vil nedlukke længerevarende underskudsgivende aktiviteter. Er en 

kontraktprodukt ikke rentabel, skal principale kompensere low-risk selskabet for nedlukningen. 

 

OECD’s TPG nævner, at koncerninterne omstruktureringer primært vedrører flytning af immaterielle 

aktiver, materielle aktiver eller igangværende aktiviteter81. Da formålet med afhandlingen er 

overdragelse af immaterielle aktiver i forbindelse med en koncernintern omstrukturering vil 

materielle aktiver ikke omtales yderligere.  

 

5.5.1 Immaterielle aktiver 

Overdragelse af et immaterielt aktiv og/eller rettigheder til brug af disse kan gøre at følgende to 

udfordringer kan opstå: 

 

                                                      

81 TPG 2017 Art. 9.48  
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1)  Identificering af hvilke immaterielle aktiver der præcist er overdraget 

2)  Værdiansættelsen af det overdragne aktiv/rettighed 

 

Problemstillingen i relation til identificeringen af det immaterielle aktiv, der er overdraget opstår, da 

disse ikke er håndterbare, og definitionen differentierer fra land til land. Den anden problemstilling, 

som vedrører værdiansættelsen af et overdraget immaterielt aktiv skyldes, at der i mange tilfælde ikke 

er sammenlignelige transaktioner, da disse immaterielle aktiver tit er unikke. I forbindelse med 

prisfastsættelsen af et immaterielt aktiv skal det ske i overensstemmelse med TPG kapitel 6 og 

armslængdeprincippet. Koncernen skal dokumentere, de immaterielle aktiver, som er overdraget til 

det andet koncerninterne selskab. Dertil skal der vurderes, om uafhængige parter under 

sammenlignelige forhold ville kræve økonomisk kompensation og i disse tilfælde størrelsen på 

kompensationen. Hertil er der en række faktorer, som man skal tage i betragtning ved 

prisfastsættelsen af det immaterielle aktiv. Eksempler på disse faktorer er fortjenesten, risiciene 

forbundet med udnyttelsen af aktiver samt varigheden. Yderligere skal vurdering af begrænsninger i 

forbindelse med det immaterielle aktiv, såsom geografisk begrænsning, tidsbestemt begrænsning m.v.    

 

5.5.2 Armslængde ved kompensation af ophørende eller væsentligt ændret kontrakt 
En omstrukturering kan medføre, at der sker ophør eller væsentlige ændringer af kontrakter, som kan 

medføre, at kontrakter opsiges eller væsentligt reduceres så indkomstpotentialet herved er flyttet. I en 

kontrakt mellem uafhængige parter, vil der fremgå hvad der er gældende hvis der skulle opstå ophør 

af en kontrakt inden udløb, og det vil forventes at dette også vil indgå i en kontrakt mellem afhængige 

parter. Det fremgår, at der ved kontrakt ophør eller væsentlig ændring af kontrakt ikke skal antages, 

at det er armslængde at give kompensation for selskabet som kontrakten er indgået med, da dette vil 

komme an på fakta i den individuelle situation. For at kunne vurdere, om det er armslængde at 

selskabet skal kompenseres, skal der tages udgangspunkt i kontrakten før og efter omstruktureringen. 

Først og fremmest tages der udgangspunkt i den relevante lovgivning, for at se hvilke 

erstatningsmuligheder uafhængige selskaber ville kunne benytte. Hvis der ikke er en 

erstatningsklausul, skal det vurderes om det er armslængde. Først når koncernen har vurderet om det 

er armslængde at der give erstatning/kompensation, skal koncernen vurdere om beløbet som aftales 

er på armslængde82. 

                                                      

82 TPG 2017 Art. 9.75-9.82 
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5.6 Armslængde for kontrollerede transaktioner efter omstrukturering 

Armslængdeprincippet og retningslinjerne i TPG skal ikke anvendes anderledes efter en 

omstrukturering, da dette ville give en forretningsmæssig forskel i vilkårene for eksisterende 

virksomheder i forhold nye virksomheder som implementerer samme struktur, men uden at have lavet 

en omstrukturering. Kontrollerede transaktioner skal behandles som normalt, hvor valg af TP metode 

vil afhænge af situationen og omstændighederne.83  

 

Der kan opstå situationer under en omstrukturering, hvor det ved en ny funktionsanalyse, viser sig at 

der er sket en ændring i  de koncernselskaber som udfører DEMPE funktioner, hvorfor 

resultatfordelingen i en decentraliseret struktur, skal ændres og afspejle de fremtidige 

koncernselskaber, som udfører DEMPE med kontrol, bærer risici og som skal indgå i 

residualfordelingen. 

  

Hvis der tages udgangspunkt i en full-fledged distributør, som udfører DEMPE-funktioner med 

kontrol, vil der være tale om et koncernselskab, som bidrager til vedligeholdelse/udvikling af de 

immaterielle aktiver i relation til salget, og som bærer en del af koncernens markedsrisici. Hvis der i 

en omstrukturering sker en overførsel af full-fledged selskabets DEMPE-funktioner, ændres 

fordelingen af funktioner, aktiver og risici, og selskabets FAR-profil reduceres, og der vil derfor i 

fremtiden være en anden resultatfordelingen. Hvis omstruktureringen reducerer koncernselskabet til 

en limited risk distributor, har selskabet derfor bevæget sig ned af FAR-kurven. Fordi selskabet nu 

har mindre risici, skal selskabet også have en mindre andel af profitten. Nedenstående figur viser 

hvordan en low-risk distributør og full-fledged distributør ligger på FAR-kurven.  
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Figur 23: Eksempel på ændring af FAR-profil ved en omstrukturering i år med overskud 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som følge af, at koncernselskabet går fra at være en full-fledged distributør til en low-risk distributør, 

men at den stadig besidder viden og til en vis grad kan bidrage til de immaterielle aktiver, vil den 

forventede profit, i koncernselskabet omfattet af omstruktureringen, være højere på FAR-kurven end 

et tilsvarende selskab ,der ikke indgik i omstruktureringen. Den fremtidige indtjening af distributøren 

skal indgå i overvejelserne om kompensationen, da det beregnes som nutidsværdien af det afgivne 

indkomstpotentiale.  

 

Var omstruktureringen sket i 2020 og af en full-fledged distributør med underskud, da dets salg i 

storcentre har været lavere grundet COVID-19 restriktioner, skal man huske, at det er fremtidige 

indkomstpotentiale og dermed omfatte år, hvor det salg kunne være normaliseret. 

 

5.6.1 Valg af TP-metode 

Valg af TP-metode vil være drevet at de givne omstændigheder, og vil ske på baggrund af en 

funktionsanalyse og en sammenlignelighedsanalyse. Først og fremmest vil det blive undersøgt, om 

der er en relevant referencetransaktion som kan anvendes. Hvis der findes en referencetransaktion, 

skal der også foretages en funktions- og sammenlignelighedsanalyse af denne, for at identificere 

hvilke forskelle der er mellem den og den kontrollerede transaktion, så koncernen kan korrigere for 

disse. Hvis der ikke findes en reference transaktion er det ikke i sig selv ensbetydende med at 

transaktionen ikke er armslængde eller er kommerciel irrationel. Grunden til at en situation uden 
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reference transaktion opstår, kan være hvis det omhandler immaterielle aktiver, som kan være svære 

at sammenligne.84 

Det er vigtigt at koncernen kan dokumentere, at de har foretaget analyserne, og at deres justeringer i 

forhold til referencetransaktionen er rimelige, hvis de udtages til en TP kontrol. 

 

5.6.2 Aflønning under den koncerninterne omstrukturering 

Der kan være situationer, hvor der er sammenhæng mellem den kompensation der gives i forbindelse 

med omstruktureringen og den efterfølgende aflønning for koncernselskabernes aktiviteter. Det kan 

vises i et eksempel, hvor principalen inden omstruktureringen varetager produktion og distribution. 

Efter omstruktureringen er der etableret et nyt datterselskab, som skal varetage og håndtere 

distributionen, samt købe de producerede varer fra principalen. 

I forbindelse med omstruktureringen bliver der aftalt en lavere pris for distributionsrettighederne, end 

de er værd, men til gengæld bliver den løbende aflønning højere, således at der samlet over en årrække 

bliver betalt en armslængdepris. Dette er som udgangspunkt ikke noget, der ikke er tilladt, men det 

kan være svært at få skattemyndighederne til at acceptere konstruktionen. Dels kan det blive anset 

som et lån mellem moder og datter, som løbende skal forrentes. Derudover kan det være at selskabet 

bliver opkøbt, eller der sker ny omstrukturering, hvilket betyder at armslængdeprisen aldrig bliver 

betalt, og at skattemyndighederne derfor går glip af et provenu.85 Det kan derfor være bedre at 

fastsætte en kompensation der afklarer reduktionen af den hidtidige principal i omstruktureringsåret.   

 

5.6.3 Sammenligning af koncernforholdene før/efter omstruktureringen 

Det er relevant at se på resultatfordelingen i koncernen før og efter omstruktureringen, for at kunne 

se i hvilken grad, resultatfordelingen er ændret, og om det stemmer overens med ændringen i 

funktioner, aktiver og risici. Det er vigtigt, at selskabernes faktiske adfærd afspejler 

resultatfordelingen i koncernen. 

Formålet er at finde sammenlignelige uafhængige transaktioner både før og efter omstruktureringen, 

for at sikre at de kontrollerede transaktioner i forbindelse med omstruktureringen har været på 

armslængde. I den henseende er det ikke tilstrækkeligt at sammenligne med en anden kontrolleret 

transaktion, da det ikke giver overbevisning om at prisen er sket på armslængde. Hvis det ikke er 

                                                      

84 TPG 2017 Art. 9.113 

85 TPG 2017 Art. 9.114-9.116 
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muligt for koncernen at identificere sammenlignelige uafhængige transaktioner før og efter 

omstruktureringen, vil koncernen alternativt kunne underbygge sin dokumentation med en intern 

analyse. Ved at lave en ny funktionsanalyse efter omstruktureringen, bliver det klargjort om 

funktioner, aktiver og risici faktisk er blevet flyttet, og om profitten derefter er reguleret herefter. 

Hvis aflønningen ikke er på armslængde vil dette kræve en korrektion, og en korrektion af den 

fremtidige aflønning86. 

 

5.6.4 Beliggenhed besparelse (Location savings) 

En omstrukturering er ikke nødvendigvis skattedrevet, men kan skyldes ændringer i markedet hos 

kunderne og konkurrenterne, hvorfor det ikke nødvendigvis er foretaget med henblik på 

skatteoptimering. For år tilbage var det moderne at flytte produktioner til østen, specielt Kina, hvor 

produktion af tøj og elektronik især blev flyttet for at udnytte de lave lønninger til at reducere 

produktionsomkostningerne. Specielt i tiden med COVID-19 har nogle koncerner været mere udsatte 

end andre i forhold til hvor centraliseret deres produktion har været. De koncerner som har spredt 

deres produktion, har vist sig at have en fordel, da de ikke har været ligeså påvirkede af de lokale 

nedlukninger. 

 

Hvis et dansk koncernselskab, som producerer tøj flytter sin produktion til Indien, hvor der er 

væsentligt lavere lønomkostninger, og den indiske tøjproducent udfører rutinefunktioner, og der ikke 

tale om strategiske DEMPE-funktioner, som udføres af en dansk principal. Så er der tale om en indisk 

kontraktproducent, og det danske koncernselskab vil derfor få beliggenhed besparelse efter TNMM 

Net Cost plus aflønning af Indien. Hvis der i stedet var en omstrukturering, som udover produktion 

også flyttede danske DEMPE-funktioner med kontrol, ville Indien kræve en højere kompensation og 

dermed stille krav om at beliggenhed besparelsen blev delt mellem Danmark og Indien i forhold til 

koncernselskabernes bidrag til koncernens værdiskabelse. Det ville reducere anden af beliggenheds 

besparelsen til Danmark og det danske selskab vil skulle kompenseres for at afgive produktionen, 

DEMPE-funktionerne og indkomstpotentialet til Indien. Selskabet i Indien vil betale kompensationen 

til Danmark da udførsel af indiske DEMPE-funktioner, gør at det indiske selskab rykker mod højre 

på FAR kurven, og har mulighed for en større profit.87 

 

                                                      

86 TPG 2017 Art. 9.117-9.125 

87 TPG 2017 Art. 9.126-9.131 
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5.7 Delkonklusion 

Når en koncern foretager interne omstruktureringer, skal det ske på baggrund af, at der opnås fordele 

for koncernen. Omstruktureringen skal ske på armslængde vilkår, og det er derfor vigtigt, at 

koncernen har udarbejdet dokumentation og begrundelse for, hvorfor omstruktureringen foretages. 

For at kunne gøre dette, skal der laves en præcis afgræsningen af omstruktureringen, og der skal i 

videst muligt omfang findes en referencetransaktion mellem uafhængige parter. 

Når omstruktureringen har fundet sted, skal koncernen vurdere, om det er armslængde, at der gives 

en kompensation. Som udgangspunkt vil der skulle gives en kompensation, hvis et selskab opgiver 

en del af sine DEMPE-funktioner, da selskabet i givet fald opgiver en del af sit indtjeningspotentiale 

og dermed skal kompenseres for den mistede fremtidige indtjening. 

COVID-19 kan have skabt ændringer i forhold som de økonomiske omstændigheder, hvor der kan 

være ændringer til produktion og salg. Hvis COVID-19 har ændret de økonomiske omstændigheder, 

er det vigtigt, at dette inddrages i TP dokumentationen. 

Hvis der skal foretages en koncernintern omstrukturering under COVID-19, er det vigtigt at 

koncernen vurderer, om uafhængige selskaber ville have indgået i transaktionen. Ved beregning af 

en eventuel kompensation, skal det inddrages, hvordan COVID-19 har påvirket fastsættelsen heraf. 

Koncernen skal foretage en analyse af indkomstfordelingen før- og efter omstruktureringen, således 

at det sikres, at den faktiske adfærd mellem koncernselskaberne stemmer overens med de 

kontraktuelle forhold medført af omstruktureringen. 
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6. Virksomhedscase – Overdragelse af immaterielle aktiver ved en 

omstrukturering 

Dette kapitel har til formål at illustrere de praktiske forhold i den oparbejdede viden, der er opnået 

gennem udarbejdelsen af afhandlingen. Kapitlet viser, hvordan en multinational koncern, der har et 

dansk moderselskab i praksis bør håndtere en forretningsmæssig omstrukturering på baggrund af 

retningslinjerne i OECD’s TPG, hvori der indgår immaterielle aktiver.  

Til dette formål har vi udarbejdet en virksomhedscase som omhandler en fiktiv multinational koncern, 

hvor det danske moderselskab også er koncernens principalselskab.  

Nedenstående figur viser trinene, vi behandler i kapitlet, og som er forholdene en koncern skal 

gennemgå i forbindelse med en koncernintern omstrukturering. 

 

Figur 24: De relevante trin i omstruktureringen i den egen konstruerede virksomhedscase 
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Dette afsnit indledes med en gennemgang af forholdene i koncernen inden den koncerninterne 

omstrukturering. Herefter behandles formålet og det forretningsmæssige rationale bag 

omstruktureringen. Slutteligt gennemgås koncernen efter omstruktureringen og ændringer i de 

kontrollerede transaktioner vurderes herunder behovet for kompensation for overført 

indkomstpotentiale i koncernen. 

 

 

6.1 Chinal koncernen inden omstruktureringen 

Chinal koncernen blev stiftet i år 1960 og er opkaldt efter stifteren og den originale danske designer 

Koko Chinal. I koncernen indgår det danske moderselskab Chinal A/S, som har 100% ejerskab over 

datterselskaberne, der er placeret i Italien, Tyskland og Frankrig. I 2019 inden den koncerninterne 

omstrukturering, havde koncernen i 2019 et gennemsnit på 1.080 ansatte. Endvidere havde koncernen 

en omsætning på 12 mia. kr. Nedenfor ses koncernstrukturen i Chinal koncernen.  

 

  Figur 25: Organisationsstruktur over Chinal koncernen og antal ansatte inden omstrukturering 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.2 Den historiske udvikling i Chinal koncernen 

Den historiske udvikling fra 1960 til 2020 af Chinal koncernen er illustreret i figuren nedenfor. 
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Figur 26: Tidslinje for udviklingen af Chinal koncernen 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

6.3 Stiftelse af moderselskabet Chinal A/S 

I år 1960 stifter en ung kvinde ved navn Koko Chinal et selskab, der designer og producerer tøj i sin 

systue. Moderselskabet ligger i København og arbejdskraften består de første par år kun af Koko  

Chinal. Koko Chinal har taget en uddannelse på Scandinavian Academy of Fashion Design, Nordens 

førende Mode- og Designskole, som er placeret på Badstuestræde i indre København. Koko Chinal 

voksede ikke op i en privilegeret familie, hvorfor hun som en lille pige altid drømte om et glamourøst 

liv. Efter hendes færdiggjorte uddannelse stiftede Koko selskabet Chinal A/S, som skulle bidrage 

med et andet syn på mode og kvinders tøjstil. Selskabet voksede hurtigt, og efter 5 år var der så stor 

en efterspørgsel, at produktionen blev flyttet til en produktionshal på Amager, så der kunne 

produceres flere varer, mens der ikke var lang transport af varerne til butikken.  

  

Koko Chinal var en mere drenget pige og fulgte ikke normen, som at finde en mand og få en familie 

og være hjemmegående. Hun tog en uddannelse, åbnede sin butik med en systue bag butikken og 

designede tøj til den mere moderne kvinde. Hun var aktiv og følte at mode i hendes tid burde være 

mere funktionelt. Foruden at designe kjoler og nederdele, var hun kendt for at være en af de første 

designere, der designede jakkesæt til kvinder. Derudover var tidens tasker dengang kendt for at være 

små fine taske med en lille hank, man kunne gribe fast med en hånd. Da Koko Chinal var mere aktiv, 

ville hun have at kvinder skulle have hænderne frie, så man kunne anvende begge sine hænder, når 

man var ude. Derfor udviklede og designede Koko Chinal en dametaske i 1961 med en lang hank, 

som  kvinderne kunne bære over skulderen. Den lange hank kunne lægges dobbelt, så det blev til en 

lille hank, så den stadig fungerede som den almindelig håndtaske i 1960’erne. 

Chinal taskens unikke og efterspurgte egenskaber er illustreret i den nedenstående figur. 
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Figur 27: Chinals klassiske taske design 

Taskens egenskaber 

Kilde: Egen virkning 

Koko Chinals taskedesign blev hurtigt populært og omsætningen i hendes selskab voksede. Hendes 

brand og logo var genkendeligt og alle kvinder ønskede sig en Chinal taske, da de var elegante,  

praktiske og af god kvalitet, da de var lavet i hånden og ud af de bedste materialer. 

Taskerne bestod af en unik sammensætning af lamme- og kalveskind. Dertil var dobbelt K logoet 

forgyldt med 24 karat guld. Chinals produkter blev produceret i en begrænset mængde for at 

bibeholde eksklusiviteten og samtidig sørge for at det kun var tasker af særlig høj kvalitet der blev 

solgt. Taskerne blev solgt i en fysisk butik beliggende i København, hvorfor folk fra hele verden kom 

til Danmark for at købe Koko Chinals tasker. Langsomt som brandet voksede, åbnede uafhængige 

parter flere fysiske Chinal butikker i verdens hovedstader, primært i Vesteuropa. Indretningen af 

Chinals butikker var også unik og var med til at skabe en særlig oplevelse, når kunderne købte tasken. 

Indretningen og udviklingen i de fysiske butikker rundt i verdenen stod Chinal A/S for, og da der var 

tale om transaktioner med uafhængige parter, skulle disse udenlandske butikker følge Chinal A/S’s 

retningslinjer. I butikkerne blev kunden mødt med en velkomst, der indebar en 1-1 kundeoplevelse, 

hvor hver salgsmedarbejder kun betjente en kunde af gangen. Dertil blev der under salgsprocessen 

serveret champagne, hvor købeoplevelsen til sidst endte med en flot indpakning af tasken. 

Chinal havde ambitioner om at tasken skulle blive et globalt luksusbrand, hvorfor prisen var høj og 

hver taske kostede mellem 20.000 til 25.000 kr. alt afhængig af størrelse, materiale osv. 

- Et elegant og tidløst design
- Brugervenlig
- God kvalitet (flotte og lækre 

materialer)
- Håndlavet taske 
- Lukket med en nem 

åbningsmekaniske
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Beliggenheden af butikkerne i Vesteuropa var attraktiv, da de lå i hovedstader, hvor turister ofte kom 

grundet lufthavnen og seværdigheder. Dertil bor mange af de velhavende i hvert land i hovedstaderne, 

hvorfor en stor del af klientellet befandt sig henholdsvis tæt på de fysiske butikker.  

 

Chinal A/S udførte og kontrollerede alle strategiske væsentlige funktioner, aktiver og risici. Dette 

vedrørte alt fra godkendelser af leverandøraftaler, produktionsplaner, salgsaftaler til fastsættelse af 

budgetter og risiciene, der følger hermed. Chinal A/S var registreret som ejer af de alle immaterielle 

aktiver som varemærke, logoer, patenter og know-how. Indtil 2010 stod Chinal A/S også selv for 

produktion og salg. Produktsortimentet bestod af de unikke tasker, luksustøj, accesories og senere 

hen også make-up og parfumer. 

 

Efterspørgslen for Chinals produkter voksede, og dette medførte at Chinal A/S besluttede sig for at 

stifte et produktionsselskab i Tyskland i 2010, da selskabet i Danmark ikke kunne følge med. 

Tyskland lå tæt på Danmark og det var nemt for Chinal A/S at følge og styre alle processer i 

produktionen. Stiftelsen af produktionsselskabet gjorde at koncernen kunne øge deres salg og komme 

tættere på den store efterspørgsel. Chinal A/S indgik kontrakter med uafhængige transportselskaber, 

som sørgede for den eksterne transport af varerne. 

 

Det danske moderselskab beholdt de strategiske funktioner i det danske moderselskab, hvor der var 

et særligt fokus på design, produktion og salg af produkterne, som havde den største værdiskabelse 

for Chinal koncernen. 

 

6.4 År 2010 – Stiftelse af produktionsdatterselskabet i Brandenburg, Tyskland  

Chinal A/S ønskede, at produktionsdatterselskabet skulle placeres tæt på Danmark, da man derved 

lettere havde kontrol over den tyske produktion, når datterselskabet var placeret relativt tæt ved det 

danske moderselskab. Tyskland blev også valgt som  produktionsland, da produktionen kunne ske 

med samme højere kvalitet og produktionsprisen var lavere end i Danmark. Der var mulighed for 

location savings, da lønomkostninger, husleje m.v. var lavere end i Danmark, hvorfor hele 

produktionen blev flyttet hertil. Derudover havde Tyskland en geografisk placering midt i Europa, 

som var ideelt, hvis der skulle ske udvidelse af butikker rundt i Europa, og der er en lavere 

selskabsskattesats.  
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I år 2010 vælger Chinal A/S derfor at stifte et tysk datterselskab ved navn Chinal Production GmbH, 

der skulle varetage rutine produktion af selskabets produkter. Udviklingen af nye produkter og 

produktionsprocesser var stadig i Danmark, hvor Chinal A/S styrede produktionsaktiviteten i 

Tyskland. Chinal Production GmbH skulle varetage koncernens produktionen som en 

kontraktproducent, hvor ansvar og styring af risiciene skulle forblive hos det danske moderselskab. 

Det er væsentligt, at produktionsselskabet i Tyskland underlægges moderselskabets strenge 

anvisninger og dermed sikre, at Chinals produkter som taske, tøj og andre accessories’s altid lever op 

til deres kvalitet og standarder. Endvidere står Chinal A/S for uddannelse og oplæring af 

medarbejdere til den tyske kontraktproducent. Ligeledes står det danske moderselskab for udvælgelse 

af leverandørerne, der leverer materialer og produktionsudstyr til det tyske datterselskab. 

 

6.5 År 2012 – Stiftelse af salgsdatterselskab i Paris, Frankrig  

Chinal A/S indser fordelen ved etableringen af det tyske produktionsdatterselsab i 2010, som gør det 

muligt at producere produkter. Efterspørgslen for Chinals produkter vokser sig stadig større, og 

Chinal A/S vælger derfor i 2012 at etablere et salgsdatterselskab ved navn Chinal Sales SARL, som 

står for varetagelse af rutine salg og distribution i Frankrig, som var blevet deres største salgsmarked.  

 

Paris er kendt for at være et af verdens største modebyer, hvor der er et stort årligt salg af 

luksusmærker som eksempeltvis  Hermès, Louis Vuitton, Dior, Yves Saint Laurent, som alle er 

grundlagt i Frankrig. Chinal Sales SARL vil støtte Chinal A/S ved at stå for indsamling af data og 

information om modebranchen samt stå for salget i Frankrig. Endvidere har Frankrig vist sig at være 

det EU land, som har en række af deres nuværende og potentielle kunder, hvorfor en stor del af 

omsætning stammer herfra. Derudover har Frankrig i en lang årrække været det land i EU, som har 

stået for den største eksport af luksusprodukter til verdensmarkedet, når der er tale om 

modeindustrien, hvorfor der er megen lokal viden, der kan være til gavn for Chinal koncernen. Der 

afholdes to gange årligt Fashion Weeks i de store modebyer som Paris, Milano, New York m.v., hvor 

modekoncernerne fremviser deres produkter i de lande, hvor deres hovedsæde er. Her fremvises 

modehusenes vinter-og sommerkollektioner, som inkluderer tasker, tøj, sko og andre accessories 

fremvises for kendte og indkøbere. Det er derfor vigtigt for Chinal koncernen, at koncernen er stærkt 

repræsenteret i Frankrig, da de fleste store spillere inden for mode deltager til Fashion Weeks i Paris.  

 



  

 
93 

Det danske moderselskab Chinal A/S bestemmer størrelsen og omfanget af aktiviteterne i Chinal 

Sales SARL. De strategiske retningslinjer for udførsel af forretningsstrategien bestemmes stadig af 

moderselskabet i Danmark, og det tyske datterselskab skal derfor kun bistå med rutineaktiviteter, når 

de producerede varer skal sendes til Frankrig. Chinal Sales SARL er en limited-risk distributør, og 

står derfor kun for varetagelse af simple opgaver og tæt samarbejde med dets moderselskab. De 

strategiske retningslinjer for udførsel af koncernens forretningsstrategi udføres og kontrolleres af det 

danske moderselskab, da det er vigtigt, at aktiviteterne i Frankrig følger koncernens strategi og plan 

for at opretholde koncernens kvalitet og service. 

 

6.6 År 2015 – Stiftelse af R&D selskab i Milano, Italien 

Koncernens brand og salg er blevet større, og de vælger at udvide deres sortiment, som førhen kun 

bestod af tøj, tasker og andre accessories. Chinal A/S ønskede efter successen med stiftelse med to 

datterselskaber også stifte et til datterselskab til forsknings- og udviklingsaktiviteter af produkter 

indenfor modebranchen, da de ville begynde at udvikle og producerer make-up og parfumer. Chinal 

koncernen vurderede, at Italien var et oplagt land til stiftelsen af et R&D selskab.  

Grunden til dette var at Italien også er kendt, når det kommer til modebranchen, hvorfor der her er 

dygtige forskere og designere. Endvidere udvikles en række af af verdens luksus tøj, tasker, 

accessories, make up og parfumer i Italien. Valget for beliggenheden af forsknings- og 

udviklingsselskabet var ideelt for Chinal koncernen, da R&D selskabet lå forholdsvist tæt på både 

koncernens produktionsselskab og salgsselskabet.  

 

Koncernen vælger i 2015 at stifte datterselskabet Chinal R&D SRL i Italiens modeby, Milano. 

Formålet med stiftelsen af datterselskabet er, at det skal varetage koncernens forsknings- og 

udviklingsaktiviteter af koncernens produkter. Datterselskabet stiftes som en kontraktserviceudvikler, 

hvilket indebærer at selskabet skal følge det danske moderselskabs strenge retningslinjer og 

anvisninger, idet moderselskabet skal varetage alle betydelige beslutningsfunktioner, som relaterer til 

forskning og udvikling, da moderselskabet stadig har kontrol og bærer risiciene. Chinal A/S tager de 

strategiske beslutninger og bestemmer størrelsen og omfanget af de italienske udviklingsaktiviteter, 

hvorfor der er tale om et udviklingscenter med begrænset risiko. 

Der er derfor tale om en centraliseret forretningsmodel, hvor der er et moderselskab og 

datterselskaber, som alle er limited risk-selskaber med streng styring af aktiviteterne, risiciene og 

beslutningsprocesserne i Danmark.  
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6.7 Sammenlignelighedsanalysen før den koncerninterne omstrukturering 

Nedenfor nævnes de 5 sammenlignelighedsfaktorer i forbindelse med kortlægningen af koncernens 

forhold i 2019, som er året før en intern omstrukturering. Herefter er der foretaget en 6-trins 

risikoanalyse for at kortlægge koncernselskabernes aktiviteter.  

 

6.7.1 Produktkarakteristika ved Chinal (realydelsens egenskaber) 
Chinal tasken består af læder i lamme- og kalveskind. Den er foret med lammeskind indvendigt og 

er kendt for det udvendige mønster, som består af små kvadrater. Den forgyldte kæde snor sig gennem 

tasken, hvor man kan vælge at have en dobbelt kæde, så hanken er kort som en skuldertaske, eller 

kan vælge at have en enkelt kæde, som er lang nok til at have den på tværs af kroppen. Tasken lukkes 

og åbnes ved hjælp af en tvistlås foran. 

 

Indvendigt har tasken mange forskellige opdelinger og lommer, så det er nemt at finde sine ting i 

tasken. Bag på tasken er der en lomme til hvis man er på farten og lige skal have noget i tasken, og 

man ikke vil  åbne hele tasken. Endvidere er der en lille opdeling i tasken der er beregnet til en 

læbestift mv. Indvendigt i nederste hjørne af tasken findes et unikt serie nr. i hver taske. Endvidere 

følger der et ægthedskort, som også har et serie nr., der matcher tasken. Ved købet medfølger en 

”ejerbog”, hvor serie nr. også står i samt et stempel fra butikken, hvor tasken er købt. 

 

Når det kommer til indpakning af tasken ved et køb, medfølger der en bomuldspose, så den ikke 

samler støv, når den ikke anvendes. Bomuldsposen, som indeholder tasken kommer i en hård papboks 

indpakket med et silkebånd. Det giver følelsen af en unik oplevelse med et elegant og tidløst design 

og muliggør den høje salgspriser, som kunderne betaler for tasken. 

 

6.7.2 Chinals forretningsstrategi og økonomiske omstændigheder 
Chinals forretningsstrategi er at differentiere sig fra deres konkurrenter ved en særlig god 

kundeservice og ved deres nye designs, som stadig indeholder mærkets klassiske kendetegn, som den 

justerbare guldkæde og højkvalitetsmaterialer. Dertil er en del af strategien hele kundeoplevelsen ved 

at købe deres produkter. Der stiftes herved et professionelt forhold mellem en salgsmedarbejder i 

butikken og klienten, hvorved der er en vedvarende kontakt til forbrugeren, hvilket indebærer at 

kunderne køber flere ting. Disse loyale klienter bliver herefter inviteret til private events og tilbudt 

nogle af de mere eksklusive varer, som ikke alle og enhver bare kan købe i butikken, selvom de har 
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midlerne til det. Ved at få et forhold til kunden, kan der skabes mersalg, da luksusvarer oftest ikke 

bliver drevet af behov men af følelserne associeret hermed.  

Da der kun produceres et begrænset antal tasker om året, er der ofte ventelister, som kunderne skal 

være på for at købe en taske, hvilket gør den mere eksklusiv og eftertragtet. Koncernen deltager til de 

to årlige fashion shows i Paris, hvor kendisser deltager og sidder på første række iklædt Chinals varer, 

hvilket er med til at promovere brandet og gøre det mere begæret, hvilket er i overensstemmelse med 

Chinals forretningsstrategi, da det ofte er de mere velhavende, der har midlerne til at købe Chinals 

produkter.  

 

Chinal har siden deres stiftelse haft et stigende salg og vækst, hvor de i 2019 omsatte for DKK 12 

mia. Der har indtil 2019 været højkonjunktur, og mange har haft et større rådighedsbeløb, som har 

medført, at selv folk fra middelklassen køber en del luksusprodukter.  Og grundet globaliseringen 

rejste folk som aldrig før. En stor del af omsætningen kommer også fra ikke europæiske lande som 

for eksempel Kina, der har ultimo 2019 havde 4.447.000 dollarmillionærer. 

 

6.7.3 Funktions- og risikoanalyse af Chinal A/S koncernen før omstruktureringen 
Funktions- og risikoanalysen har til formål at opnå en præcis kortlæggelse af de enkelte 

koncernselskaber. Vi har i den forbindelse udarbejdet en værdikædeanalyse. Ved udarbejdelse af en 

værdikædeanalyse, får Chinal A/S fastlagt, hvilke koncernselskaber der varetager de væsentlige 

funktioner i forhold til de immaterielle aktiver i de forskellige led i værdikæden. Herved får 

koncernen ligeledes fastlagt, hvilke koncernselskaber der er med til at bidrage med unikke og 

værdifulde aktiviteter i hvert led af værdikædens led samt hvilke koncernselskaber, der har kontrollen 

over disse unikke og værdiskabende bidrag. Nedenfor ses en figur over koncernens værdikæde før 

omstruktureringen. 

 

Figur 28: Chinal koncernens værdikæde i 2019 som er året inden omstrukturering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Til og med 2019 var Chinal A/S det centrale selskab i koncernen. Chinal koncernen var således 

struktureret med en centraliseret struktur, hvor alle væsentlige beslutningsfunktioner og kontrol var 

hos det danske moderselskab. Alle væsentlige risici i relation til funktionerne og aktiverne lå derfor 

hos Chinal A/S. Principalstrukturen betød derfor, at det var Chinal A/S som foretog og kontrollerede 

de unikke og værdiskabende bidrag i hvert led af værdikæden fra start til slut, da alle datterselskaberne 

kun foretog rutinefunktioner. 

  

Figur 29: FAR-kurve over Chinal koncernen før omstruktureringen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.8 6-trinsanalyse før omstruktureringen 

Koncernen udarbejder 6-trinsanalysen, som har til formål at analysere koncernens kontrollerede 

transaktioner i 2019 som er året før den interne omstrukturering foretages.  

 

Trin 1: Identifikation af de immaterielle aktiver og DEMPE-funktionerne i koncernen 

I det første trin i 6-trinsanalysen identificeres de immaterielle aktiver, der anvendes og udvikles i 

Chinal koncernen i årene til og med 2019. Endvidere identificeres alle de økonomiske væsentlige 

risici der er i relation til de immaterielle aktiver ud fra DEMPE-funktionerne. 

 

Development 

Modehuset Chinal A/S har designet og udviklet en række produkter såsom tøjstykker, sko, smykker, 

parfumer, makeup og allervigtigst tasker. Modehuset startede med have få medarbejdere og har en 

historie, der går langt tilbage i tiden. Stifteren og ansigtet bag mærket blev kendt som kvinden, der 

ændrede synet på kvinders tøjstil fra fin og ukomfortabel til praktisk og komfortabel. Huset er kendt 
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for deres høje kvalitet og eksklusivitet, hvilket har medført, at koncernen har opnået international 

anerkendelse indenfor modebranchen.  

I takt med at efterspørgslen vokser, vækster selskabet, selvom der stadig produceres i et begrænset 

antal. For at kunne producere flere varer,  arbejder Chinal A/S med at udvikle en teknik, hvor taskerne 

kan produceres mere effektivt og hurtigere, uden at de går på kompromis med kvaliteten.  

Endvidere har Chinal A/S fokus på at udvikle nogle nyere produkter som parfumer og make-up, 

hvorfor der er en risiko for at der bliver brugt mange ressourcer på udvikling og produktion, uden at 

de ved om forbrugerne vil være interesseret i at købe disse produkter i et tilstrækkeligt antal. For alle 

produkter investerer Chinal A/S mange ressourcer, når det kommer til kontrol af produkterne for at 

de lever op til standarderne.  

 

Enhancement 

I forbindelse med forbedringsfunktionerne er det vigtigt, at sørge for at forbedre eller videreudvikle 

produkterne, så de tilpasses kunden. Der skal løbende undersøges, hvilke forhold der skal ske 

forbedring af. Så selvom at der ikke er tale om teknologi, skal Chinal A/S stadig tænke forbedring 

ind i billedet. Eksempelvis har en del af de store modehuse som Gucci, Burberry og Prada valgt ikke 

at fremstille produkter i fremtiden med dyrepels fra år 2020.88 Dette initiativ kunne Chinal koncernen 

også overveje, da der i de senere år er kommet flere dyreaktivister, som kunne påvirke salget af 

Chinals produkter. 

Endvidere har LVMH, som blandt andet ejer Louis Vuitton, Givenchy og Fendi ytret, at de vil udvikle 

mere bæredygtige produkter.89 Det vil Ralph Lauren også, som har offentliggjort, at de fra år 2025 

kun vil bruge materialer, der er frembragt på en bæredygtig måde. Kering gruppen, som ejer brands 

som Gucci, Balenciaga og Saint Laurent har også annonceret, at de fra år 2020 kun vil hyre modeller 

til deres fashion shows over 18 år. Udover alle ovenstående overvejelser skal Chinal A/S kunne 

komme med innovative og nye designs til produkter, for at kunne følge med moden.   

 

Maintenance 

Chinals produkter er luksusvarer, der kan holde i mange år. De har derfor en garanti, der holder i 5 

år. Endvidere kan forbrugerne komme ind med deres produkter, hvis de er gået i stykker og få dem 

                                                      

88 https://edition.cnn.com/style/article/prada-goes-fur-free-2020/index.html 

89 https://www.smh.com.au/lifestyle/fashion/luxury-fashion-is-finally-going-more-green-why-has-it-taken-so-long-

20190814-p52h2x.html 



  

 
98 

repareret for et mindre beløb. Derved kan deres produkter holde i flere årtier, og forbrugerne føler, at 

deres produkter er mere en investering. Vedligeholdelsesfunktioner varetages af moderselskabet, men 

bliver sendt ned til produktionsselskabet, hvor produkterne bliver repareret og herefter sendt tilbage 

til forbrugeren.  

 

I forbindelse med vedligeholdelse, dannes der relationer mellem klienterne og salgsmedarbejderne. 

Disse relationer skal vedligeholdes, da dette kan være med til at skabe mersalg og loyale kunder. Her 

investerer Chinal A/S i kundepleje ved at afholde events for VIP klienter, giver små gaver, sender 

postkort og blomster ved fødselsdage mv.   

 

Protection 

I forbindelse med beskyttelsesfunktionerne er den største risiko de mange kopivarer, der bliver 

produceret. Chinal A/S har varemærkebeskyttet deres immaterielle aktiver, herunder deres logo, men 

Chinal A/S bruger tid og ressourcer på stoppe salget af kopivarer. Førhen i tiden kunne man nemt 

spotte forskel på en falsk og en ægte Chinal taske, men de senere års globalisering og den teknologiske 

udvikling, findes der nu super fakes, som er kopivarer, der ligner de ægte produkter på en prik. 

Kopiproducenterne bruger også kvalitetslæder og  tilbehøret   til kopivarerne ligner også, så Chinal 

A/S har udviklet en særlig teknik ved hjælp af infrarød lys, der gør at de kan se forskel på de ægte 

varer og kopiprodukterne.  

Krænkelser af Chinals patenter og varemærke kan derfor føre til retssager, hvilket kan tage flere år 

og samtidig være ekstremt ressourcekrævende. I tilfælde af dette er det Chinal A/S, som skal dække 

alle omkostninger i forbindelse med beskyttelse af varemærket.  

 

Exploitation 

Chinal A/S var principalselskabet i årene til og med 2019, hvorfor de havde kontrol og stod for 

fastlæggelse af retningslinjerne for hele koncernen. Chinal A/S bar derfor også risiciene i relation til 

udnyttelsen af moderselskabets immaterielle aktiver som ved produktionsfejl eller faldende 

omsætning. Datterselskaberne anvender og udnytter patenterne og varemærket til produktion og 

markedsføring af koncernen produkter, men ejes og kontrolleres som sagt af moderselskabet. 

Udnyttelsesfunktioner har ofte flere forskellige risici tilknyttet sig. Modeindustrien er afpræget af stor 

konkurrence, da der findes mange forskellige luksushuse.  

Men selvom der er et stort udvalg vælger mange forbrugere stadig Chinal på grund af eksklusiviteten.  
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Trin 2: Gennemgang af de koncerninterne aftaler   

Chinal koncernen har skriftlige kontrakter imellem koncernselskaberne, som det er påkrævet. Det er 

Chinal A/S, som har de immaterielle aktiver, og derfor har kontrakter med de øvrige koncernselskaber 

omkring fordeling af risiko og aflønning. 

 

Chinal A/S har i 2010 etableret selskabet Chinal R&D SRL, beliggende i Italien. Datterselskabet skal 

bistå Chinal A/S med udviklingsaktiviteter. Kontrakten med datterselskabet er udformet på den måde, 

at alle væsentlige risici forbundet med udviklingen af koncernens produkter, herunder design, 

materialer mv. ligger hos Chinal A/S. Det fremgår endvidere af kontrakten, at det er Chinal A/S som 

varetager de væsentlige funktioner, påtager sig de væsentlige risici forbundet med udviklingen, og 

har råderetten over aktiverne. Chinal A/S bestemmer retningslinjerne for hvilke produkter som 

datterselskabet skal udvikle, og har dermed den strategiske kontrol. Alle rettighederne til de produkter 

som Chinal R&D SRL er med til at udvikle, og de produkter som de hjælper med at videreudvikle, 

tilhører moderselskabet Chinal A/S. Chinal R&D SRL bliver aflønnet for det arbejde de udfører, og 

deres aflønning varierer ikke ud fra hvilken succes de forskellige produkter får. De har en meget 

begrænset risiko, og deres funktioner kan blive betegnet som rutinefunktioner. Det kan derfor 

vurderes at det er Chinal A/S som har de økonomiske risici forbundet med udviklingen af produkter 

i koncernen. Det italienske datterselskab har begrænset risiko og er en limited risk kontrakt udvikler. 

 

I 2012 etablerede Chinal A/S et produktionsselskab i Tyskland ved navn Chinal Production GmbH. 

Produktionsselskabet skal jf. produktionskontrakten producere koncernens produkter på anvisning af 

Chinal A/S, hvor Chinal A/S bestemmer tid, mængde, kvalitet, produktionsmetode og materialevalg. 

Da Chinal A/S varetager alle de væsentlige beslutninger vedrørende produktionen, og det er også 

Chinal A/S som påtager sig risikoen for varelageret. Chinal Production GmbH skal løbende lave 

rapporteringer til Chinal A/S, da det også er Chinal A/S som beslutter om f.eks. produktions 

faciliteterne skal udvides og andre strategiske beslutninger. Det tyske produktionsselskab påtager sig 

ingen væsentlige risici forbundet med produktionen, og er en kontraktproducent. 

 

Det seneste etablerede koncernselskab er Chinal Sales SARL, som Chinal A/S etablerede i 2015. 

Chinal Sales SARL foretager salg og distribution i koncernen, hvilket sker på baggrund af kontrakt 

med Chinal A/S. Chinal Sales SARL har ingen indflydelse på de strategiske beslutninger, som bliver 

foretaget i Chinal A/S. Det er Chinal A/S som påtager sig de væsentlige risici i forbindelse med 
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varelager, ejer de immaterielle aktiver og tager de strategiske marketings beslutninger. Væsentlige 

beslutninger, herunder forhandling med de koncernforbundne forhandlere, bliver fortaget med 

tilstedeværelse og beslutning af Chinal A/S. Dette taler for at der er tale om en limited risk distributør 

som udfører rutine opgaver vedrørende salg og distribution. Chinal A/S påtager sig alle de væsentlige 

risici vedrørende salg og distribution i koncernen. 

 

Trin 3: Vurdering af hvem der anvender immaterielle aktiver og bærer risici ved DEMPE   

I dette trin skal det identificeres hvilke koncernselskaber der udfører funktioner, anvender de 

immaterielle aktiver samt kontrollerer risiciene i forbindelse med DEMPE-funktionerne. 

 

Chinal R&D SRL har foretaget udvikling og videreudvikling af produkter under varemærket som 

ejes af Chinal A/S. Udviklingen er foretaget ud fra modtagne instrukser fra Chinal A/S, og det er 

Chinal A/S som har registreret rettighederne til de udviklede produkter. De produkter som er udviklet 

har været på foranledning fra Chinal A/S, og det er Chinal A/S som godkender de endelige produkter. 

De produkter som efterfølgende aldrig kom i produktion, blev selskabet stadig aflønnet for at have 

udviklet. Det er Chinal A/S som har påtaget sig de økonomiske risici i forbindelse med udviklingen 

af nye produkter. De funktioner som Chinal R&D SRL har foretaget, har været præget af rutine 

opgaver, da alle opgaver er udført efter anvisning af Chinal A/S. Udviklingsselskabet har en 

begrænset risiko, da det er Chinal A/S der har truffet de væsentlige beslutninger og som har taget 

markeds- og økonomiske risici, og som har den finansielle kapacitet til at bære de påtagne risici. 

 

Chinal Production GmbH har produceret i henhold til anvisning fra Chinal A/S. Chinal A/S har 

bestemt hvilken produktionsmetode der skulle anvendes, og det er ligeledes Chinal A/S der har 

bestemt den tidsmæssige placering, volumen af produktionen, materialevalg og kvalitet. Alle de 

produkter som Chinal Production GmbH har produceret er blevet afsat til Chinal A/S, og det er Chinal 

A/S som i praksis har haft risikoen for nedskrivning på varelageret. De større væsentlige beslutninger 

som er truffet, er blevet truffet af Chinal A/S, som har påtaget sig de økonomiske risici af 

beslutningerne. Chinal Production GmbH har udelukkende foretaget funktioner som kan klassificeres 

som rutinefunktioner, og de har ikke påtaget sig væsentlige risici. Chinal A/S har foretaget de 

strategiske beslutninger, ejer de anvendte aktiver og har kapaciteten til at håndtere de påtagne 

markeds- og økonomiske risici. 
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Chinal Sales SARL har foretaget koncernens salg og distribution efter klare instrukser og budget 

modtaget fra Chinal A/S. Den overordnede markedsføringsmæssige strategi er blevet besluttet af 

Chinal A/S, hvor Chinal Sales SARL har udført deres rutineprægede opgaver på baggrund af de 

modtagne instrukser. Chinal Sales SARL har månedlig afrapportering til Chinal A/S, hvor de 

afrapporterer hvordan salget går i forhold til det modtagne budget. Chinal Sales SARL køber 

produkterne fra Chinal A/S, men de produkter det ikke har været lykkedes at sælge er blevet returneret 

til Chinal A/S, da Chinal A/S har haft den økonomiske risiko for varelageret. Salgsselskabet har ikke 

påtaget sig nogle væsentlige risici, og de har fulgt den strategi som er blevet kommunikeret til dem. 

Chinal Sales SARL har ikke haft nogle væsentlige risici, da de væsentlige økonomiske risici i 

forbindelse med salg og distribution er blevet påtaget af Chinal A/S. 

 

Det kan konkluderes at Chinal koncernen opererer efter en centraliseret struktur hvor Chinal A/S er 

principal, da Chinal A/S udfører funktioner, anvender de immaterielle aktiver og kontrollerer risiciene 

i forbindelse med DEMPE-funktionerne. Datterselskaberne i koncernen som bistår Chinal A/S med 

ydelser gør det på baggrund af instrukser fra Chinal A/S, og datterselskaberne har ikke kapacitet til 

at påtage sig væsentlige risici.  

 

Trin 4: Vurdering af om der overensstemmelse mellem kontrakter og faktisk adfærd 

I trin 4 skal det undersøges hvorvidt de kontraktuelle forhold stemmer overens med den faktiske 

adfærd. Derudover kontrolleres det, at de selskaber som påtager sig risici har kontrol og den 

økonomiske kapacitet til at bære disse. 

 

Ved at analysere resultaterne fra trin 1-3 i funktionsanalysen, vurderes det, at der er overensstemmelse 

mellem de koncerninterne kontrakter og koncernselskabernes faktiske adfærd. Det er Chinal A/S, 

som har påtaget sig de væsentlige risici i forbindelse med udviklingen af de immaterielle aktiver. 

Chinal A/S bærer risikoen for krænkelse af de immaterielle aktiver, og bærer risici forbundet med de 

fremtidige pengestrømme som de immaterielle aktiver kan indbringe. Datterselskaberne bærer ikke 

væsentlige risici, og bliver aflønnet for udførsel af deres rutine funktioner. Der vurderes ikke behov 

for ændring i allokeringen af risici. 
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Trin 6: Prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner  

Da det i trin 4 er blevet konkluderet, at der ikke er væsentlige forskelle mellem kontraktuelle forhold 

og koncernselskabernes faktuelle adfærd, kan trin 5 springes over, der er således ingen grund til at 

flytte omkostninger eller indtægter mellem koncernselskaberne.  

 

Hvorfor der nu i trin 6, kan fastsættes en armslængdepris mellem koncernselskaberne i forhold til de 

funktioner de udfører, hvilke risici de har påtaget sig, og deres udnyttelse af de immaterielle aktiver. 

Selskabernes bidrag til DEMPE-funktionerne indgår i valget af TP metode som anvendes, og vil indgå 

som parameter i forhold til referencetransaktionen. Nedenfor vil aflønningen af hvert koncernselskab 

bliver defineret. 

 

Chinal R&D SRL (aflønning af det italienske kontraktudviklingsselskab) 

I trin 1-4 i 6-trinsanalysen blev det konkluderet, at Chinal R&D SRL er et rutineselskab, som udfører 

udvikling ud fra kontrakt indgået med Chinal A/S, hvor Chinal A/S tager alle de væsentlige 

beslutninger. Chinal R&D SRL bliver aflønnet for deres udviklingsarbejde af Chinal A/S, uanset 

hvordan det går med de udviklede produkter. Rettighederne til produkter som bliver udviklet i Chinal 

R&D SRL tilhører Chinal A/S.  

For et udviklingsselskab med rutinefunktioner i en principalstruktur, vil den mest egnede TP metode 

være TNMM net cost plus, hvor udviklingsomkostningerne anvendes som PLI. Dette betyder, at 

Chinal R&D SRL bliver aflønnet ud fra størrelsen af deres omkostninger, tillagt en armslængde mark-

up, som bliver bestemt ud fra hvad en uafhængig tredjepart med samme funktioner, aktiver og risici 

tjener. 

 

På baggrund af en benchmark analyse, hvor der er fundet indtjeningen af sammenlignelige 

europæiske kontraktudviklingsselskaber, som udfører de samme funktioner, skulle aflønningen ligge 

et sted mellem 5-10%, som er interkvartilsættet, som har en median på 8%. Som følge af at det ikke 

vurderes, at der er belæg for at Chinal R&D SRL skal være i enten den høje eller lave ende af 

interkvartilsættet, er det besluttet at vælge median på 8%. Har aflønningen i 2019 været svarende til 

en mark up på 3%, foretages en year-end-adjustment, hvor Chinal R&D SRL sender Chinal A/S en 

ekstra faktura, således at den samlede aflønning for året giver en mark-up profit på 8% af de samlede 

omkostninger i det italienske kontraktudviklingsselskab. 
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Chinal Production GmbH (aflønning af den tyske kontraktproducent) 

I trin 1-4 I 6-trinsanalysen blev det konkluderet, at Chinal Production GmbH var en kontrakts 

producent, som producerer varer i henhold til kontrakt og på baggrund af instruks fra Chinal A/S. 

Alle væsentlige økonomiske risici i forbindelse med produktion og det efterfølgende lager er påtaget 

af Chinal A/S. Chinal Production GmbH skal aflønnes for sine rutinefunktioner i forbindelse med 

produktionen. 

For en kontrakts producent i en principalstruktur, vil den mest egnede TP metode være TNMM net 

cost plus, hvor produktionsomkostninger anvendes som PLI. Dette betyder at Chinal Production 

GmbH skal aflønnes ud fra størrelsen af produktionsomkostninger, tillagt en armslængde mark-up, 

som bliver bestemt ud fra hvad en uafhængig kontrakts producent, med samme funktioner, aktiver og 

risici tjener. 

 

På baggrund af en benchmark analyse, hvor indtjeningen er fundet for sammenlignelige europæiske 

kontraktproduktionsselskaber, som udfører de samme funktioner og påtager sig de samme risici, skal 

indtjeningen ligge på et sted mellem 3-8%, som er interkvartilsættet. Det besluttes at median selskabet 

er det mest sammenlignelige, hvorfor den tyske kontraktproducent får en mark på dets samlede 

omkostninger på 6%.  Netto indtjeningen i Tyskland har været 5% som kun er meget lille forskel fra 

6%, og Chinal A/S vurderes at det ikke er nødvendigt at lave en year-end-adjustment for 

kontraktproducenten. 

 

Chinal Sales SARL (aflønning af det franske low risk salgsselskab) 

I trin 1-4 I 6-trinsanalysen blev det konkluderet, at Chinal Sales SARL er et low risk salgsselskab, 

som foretager rutinefunktioner indenfor salg og distribution, men hvor det er Chinal A/S som tager 

alle væsentlige beslutninger og har påtaget sig alle økonomiske risici. Chinal Sales SARL har derfor 

ingen væsentlige risici, og skal derfor udelukkende aflønnes for deres rutinefunktioner. 

For et low risk salgsselskab i en principalstruktur, vil den mest egnede TP metode være TNMM og 

EBIT-margin anvendes som profit level indikator. Dette betyder at Chinal Sales SARL skal have en 

indtjening på baggrund af det salg de skaber, hvilket vil være en procentandel af deres omsætning. 

Procentandelen bliver fastsat på baggrund af hvad en sammenlignelig uafhængig distributør med 

samme funktioner, aktiver og risici tjener. 

På baggrund af en benchmark analyse, hvor indtjeningen er fundet for sammenlignelige selskaber, 

skal indtjeningen i selskabet være en EBIT mellem 2-4% som er interkvartilsættet. Det besluttes at 
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selskabet skal have en median indtjening, hvorfor indtjeningen skal være på 3%. Da selskabet slut på 

året har haft en EBIT indtjening på 5%, som overstiger indtjeningsintervallet for uafhængige skal der 

laves en year-end-adjustment, hvor det franske salgsselskab modtager en faktura fra Chinal A/S, på 

et beløb der forøger købsprisen for de danske produkter og som gør at low risk salgsselskab får en 

EBIT på  3% af den lokale franske salgsomsætningen. 

 

Chinal A/S (det danske principal selskab) 

I trin 1-4 I 6-trinsanalysen blev det konkluderet, at Chinal A/S er principal i koncernen, da selskabet 

udfører alle DEMPE funktioner, ejer alle væsentlige aktiver og har påtaget sig alle de væsentlige 

risici, samt har den økonomiske kapacitet til at påtage sig risiciene. Chinal A/S har foretaget alle 

væsentlige beslutninger, og bærer risikoen deraf. Som principal får man residual aflønningen efter 

aflønning af rutineselskaber. Når Chinal R&D SRL, Chinal Production GmbH og Chinal Sales SARL 

har modtaget deres rutine aflønning inklusiv year-end adjustments, hvor det blev vurderet relevant, 

får Chinal A/S det resterende residual over-/underskud.  

 

6.9 Den første dag i regnskabsåret 2020 foretages en koncernintern omstrukturering  

I årene til og med 2019 har Chinal koncernen haft en årlig vækst i omsætningen på mellem 10-15%. 

Den store succes giver international opmærksomhed og Chinal A/S modtager en henvendelse fra en 

fransk kapitalfond, som ville opkøbe 100% af aktierne i Chinal A/S. Købet af aktierne i det danske 

moderselskab vil give den franske kapitalfond en bestemmende indflydelse over selskaberne, og 

kapitalfonden kan styre aktiviteterne i Chinal koncernen.  

 

Chinal koncernen har regnskabsperiode fra 01.04 – 31.03 og købet af aktierne i Chinal A/S sker den 

første dag i indkomståret 2020. Samme dag som købet af aktierne foretages der en koncernintern 

omstrukturering som medfører at det franske salgsselskab Chinal Sales SARL  bliver det nye 

principalselskab og der sker en reduktion af aktiviteten i det danske moderselskab. Den franske 

kapitalfond så fordele ved rykke hovedkontoret tættere på deres primære franske salgsmarked, som 

led i at ville optimere beslutningsprocesserne.  

 

Efter den koncerninterne omstrukturering vare gennemført og endelig, medførte det at størstedelen af 

det danske principalselskabs funktioner, aktiver og risici ville blive overført til det forhenværende 

franske salgsselskab. Der vil stadig være tale om en centraliseret struktur, dog ville principalselskabet 
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ikke længere være det danske selskab men det franske selskab, som herefter vil have navnet Chinal 

SARL. Begrundelsen for at overdrage koncernens principalselskab til Frankrig er for at være tættere 

på markedet, hvor produkterne sælges. Yderligere var det vigtigt, at beslutningstagerne var tættere på 

de andre datterselskaber, da den franske kapitalfond ville satse mere på udvikling af nye Chinal 

produkter, hvorfor der med en fransk principal skulle være større fokus på R&D og produktionen af 

nye produkter. 

 

6.9.1 COVID-19 påvirker de økonomiske omstændigheder i Chinal koncernen 

Chinal solgte i 2019 produkter svarede til en årsomsætning på DKK 12 mia., hvilket kun skete 

gennem salg i deres fysiske butikker rundt i hovedstaderne i Vesteuropa. Historisk set har salget af 

tasker været den centrale del af Chinal koncernens forretning, og taskerne har været det bedst 

sælgende produkt og udgjort en meget stor del af omsætningen.  

 

Markedsforholdene blev dog ændret i foråret 2020, hvor COVID-19 virussen medførte 

udgangsrestriktioner, lock down af butikker m.v. og medførte i 2020 en kraftig ændring i 

forbrugsmønstrene for en del af befolkningen i relation til afsætningen og efterspørgslen af produkter 

generelt.  COVID-19 har medført, at Chinal skulle evaluerer deres forretningsstrategi igen. Dog har 

de valgt ikke at ændre forretningsstrategi som mange andre luksushuse har ved for eksempel at sælge 

online, da de mener, at det vil skade eksklusiviteten i længden. Derimod har de sat priserne op for at 

kunne modregne en portion af deres tabte omsætning grundet det faldende salg, som skyldes, at de 

ikke kan betjene et lige så stort antal kunder som normalt. Dog er hovedgruppen, der oftest køber 

Chinal produkter ikke ramt af COVID-19 på samme måde, som middelklassen, da de sikkert ikke har 

mistet job, hvorfor de stadig køber luksusprodukterne selvom der har sket en prisforhøjelse, som kan 

være ligegyldig for dem. 

 

Placeringen af deres nye principalselskab, ser koncernen derfor som en fordel, da det nye 

moderselskab kom til at have en mere central placering i forhold til markeder og deres datterselskaber. 

Luksusindustrien har allerede kunne mærke effekterne af COVID-19 i 1. og 2. kvartal af 2020 og har 

oplevet en negativ vækst. Altagamma, som er et italiensk luksusmærkeudvalg, har sammen med BCG 

vurderet at COVID-19 krisen vil medfører et fald i omsætning for branchen på et estimeret beløb 

mellem 30 og 40 mia. EUR i 2020.90  

                                                      

90 https://www.glion.edu/magazine/future-luxury-industry-after-covid19-crisis/ 
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Og selvom det vil vende igen, er spørgsmålet om hvor lang tid der går før der sket positiv vækst igen 

samt hvor meget skade COVID-19 har gjort. Eksempelvis havde Hermès i midt juli offentliggjort, at 

de havde et fald i salget på 42% i 2. kvartal. Burberry aktien er siden 1. januar 2020 faldet med over 

30% pr. d. 2. september 2020. Richemont, som er et af verdens største selskaber, der investerer i 

luksusvarer og som blandt andet ejer Cartier, IWC og Piaget har i maj også offentliggjort, det ville 

tage dem mindst tre år før de ville have samme resultater som inden COVID-19. 

Og selvom at butikkerne igen er åbnet, er der mange retningslinjer som butikker skal følge. Der bliver 

kun lukket en håndfuld kunder ind af gangen, og hvis de eksempelvis prøver tøj på, skal tøjet ”i 

karantæne” før en ny kunde på prøve det bestemte tøjstykke på igen.  

 

Det vil altså sige, at de økonomiske omstændigheder i øjeblikket ikke er optimale, da der i butikkerne 

ikke kan sælges i lige så store mængde. Yderligere er befolknings købeadfærd ændret. For selvom de 

mere velhavende stadig køber luksusvarer består luksusindustriens omsætning i høj grad af almene 

mennesker. For eksempel er der måske en del mennesker der ikke har råd til de dyreste varer, men 

som stadig vil være en del af luksusverdenen, hvorfor de ofte køber mindre ting som parfumer, sko, 

bælter, solbriller osv. fra disse store modehuse.  

 

6.9.2 Ændringer i Chinal koncernen afledt af den interne omstrukturering i april 2020 

Da Chinal koncernen i april 2020 bliver opkøbt af en kapitalfond, følger der en omstrukturering med, 

da kapitalfonden vælger, at koncernen skal have hovedsæde i Frankrig. Den interne omstrukturering 

ændrer de kontrollerede transaktioner i Chinal koncernen. I årene til og med 2019 havde Chinal A/S 

(den hidtidige danske principal) alle væsentlige funktioner, kontrollerede alle væsentlige aktiver og 

påtog sig alle væsentlige økonomiske risici, og havde kapaciteten til at påtage sig risici. Efter 

omstruktureringen trådte i kraft d. 1. april 2020, blev alle væsentlige funktioner, aktiver og risici 

overflyttet til Chinal Sales SARL, som i den forbindelse ændrede navn til Chinal SARL. Chinal SARL 

fik med overdragelsen kontrol over alle immaterielle aktiver, alle DEMPE-funktionerne, og blev det 

nye principal selskab i koncernen. 

 

Chinal A/S blev efter omstruktureringen omdannet til et rutine selskab, som varetager rutinemæssige 

funktioner, og der er derfor sket en omfordeling af overskudspotentialet. Som rutine selskab, skal 

Chinal A/S ikke længere have residual-overskuddet/underskuddet i koncernen, men skal blot aflønnes 
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for sine rutinefunktioner. Chinal A/S vil dog  få en aflønning i den højere ende i forhold til 

sammenlignelige uafhængige low risk salgsselskaber, da Chinal A/S  har en stor viden som følge af 

at have udviklet det danske marked, har oparbejdet en stabil kundekreds og har haft kontrol over 

DEMPE-funktionerne i mange år.   

 

Som følge af at Chinal A/S i mange år var moderselskab med kontrol over alle DEMPE-funktioner, 

sidder alle nøglemedarbejdere i koncernen i Chinal A/S. Det blev vurderet, at alle de 

nøglemedarbejdere som ville fortsætte i deres nuværende stilling i Chinal SARL, ville kunne 

forflyttes til Frankrig. En del af disse medarbejdere havde for stor tilknytning til Danmark, og ikke 

var indstillet på at flytte til Frankrig, og flere valgte derfor ikke at gjorde brug af muligheden. De 

søgte arbejde udenfor Chinal koncernen, hvor konkurrenceklausuler gjorde, at de ikke kunne arbejde 

hos konkurrenter til Chinal.  

 

Blandt de nøgle medarbejderne som blev forflyttet til Chinal SARL, var der to chefer, som var 

ansvarlige for DEMPE-funktionerne udvikling og beskyttelse. Dette betød i praksis at de ville arbejde 

i hverdagene i Frankrig, og være i Danmark med deres familier i weekenden. Som følge af 

rejserestriktionerne, var det ikke muligt for de to chefer at pendle mellem Frankrig og Danmark på 

det tidspunkt hvor omstruktureringen fandt sted. Det blev derfor aftalt at de to chefer kunne udføre 

deres arbejde i Danmark så længe at Udenrigsministeriets rejsevejledning ikke gjorde det muligt for 

dem at pendle mellem Danmark og Frankrig. Selvom væsentlige beslutninger vedr. to DEMPE-

funktioner efter omstruktureringen fortsat blev udført i Danmark vil periode skyldes eksterne forhold 

og være så kort som mulig, det ændrer derfor ikke på, at der skattemæssigt er sket en overførsel af 

indkomstpotentiale i form af immaterielle rettigheder og DEMPE-funktioner fra Danmark til 

Frankrig. Et styresignal fra d. 3. juli 2020 fra SKAT betyder, ledelsens sæde ikke anses for at være 

blevet i Danmark, da det skyldes en helt uventet og ekstraordinære situation. hvor rejsehindringer gør 

at nogle af de ledende medarbejdere foretager beslutning fra Danmark.91 Det vurderes at være i tråd 

med OECD’s COVID-19 vejledning offentliggjort tidligere i 2020.  

 

De omkostninger som er forbundet med omstruktureringen i 2020, skal afholdes af den nye principal, 

da dette også ville være tilfældet i en situation mellem uafhængige parter. 

                                                      

91 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296858 
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Chinal Production GmbH og Chinal R&D SRL skal fortsat lave deres rutinefunktioner uændret, men 

i stedet for at have kontrakt med Chinal A/S, skal de fortsætte deres arbejde for Chinal SARL. Der 

sker ikke andre ændringer i kontraktsvilkårene for kontraktproduktionen eller kontrakudviklingen, da 

de har samme vilkår som tidligere, blot skal de nu arbejde for Chinal SARL (den nye franske 

principal) i stedet for Chinal A/S. Da der ikke sker ændring i det tyske og italienske low-selskabers 

FAR-profiler, og der heller ikke sker ændringer af selskabernes fremtidige indkomst, skal de ikke 

modtage en kompensation men fortsætter uændret i 2020 og kommende år. 

 

6.9.3 Kompensation for overdragelse af indkomstpotentiale fra Chinal A/S til Chinal 

SARL 
Da resultatfordelingen i 2020 har ændret sig så det fremover er Chinal SARL, der skal have residual 

overskuddet/underskuddet, betyder dette, at der skal vurderes om Chinal A/S skal kompenseres for 

afgivelsen af de væsentlige funktioner, aktiver, risici og DEMPE-funktioner. Grunden til at der skal 

betales en kompensation er, at de fremtidige pengestrømme for Chinal A/S er blevet væsentligt 

forringet, da selskabet ikke længere får residual resultatet i koncernen. Da koncernen har haft pæne 

overskud igennem mange år, betyder dette at Chinal A/S mister residual overskuddet for de fremtidige 

år. 

 

Kompensationen for overdragelse af funktioner, aktiver og risici skal foretages efter 

armslængdeprincippet, og være i overensstemmelse med hvad uafhængige parter ville betale for 

overdragelsen. Den armslængdepris der bliver aftalt mellem koncernselskaberne skal exit-beskattes 

af de danske skattemyndigheder, og dette giver incitament for de danske skattemyndigheder for at 

argumentere for så høj en værdiansættelse som muligt. Modsat er der de franske skattemyndigheder, 

som vil argumentere for en lavere værdi, da dette har indflydelse på det fremtidige beskatningsgrund, 

hvis aktiverne skal flyttes ud af Frankrig. 

 

De immaterielle aktiver som flyttes i omstruktureringen vedrører bl.a. varemærke, knowhow og 

patenter. Ligesom der sker overførsel af strategiske DEMPE-funktioner, overførsel af interne og 

eksterne kontrakter. Idet Chinal A/S fremover er underlagt de franske retningslinjer.  

 

Det var ikke muligt for koncernen at identificere en referencetransaktion i forbindelse med 

overflytningen af de immaterielle aktiver, DEMPE funktioner og kontrakter. Koncernen vælger 

derfor at anvende en DCF model til at værdiansætte de materielle aktiver. DCF modellen skal 
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udarbejdes både i Chinal A/S og i Chinal SARL, da en armslængde transaktion mellem uafhængige 

parter vil være et sted imellem den maksimale pris, som sælgeren håber at få for det overførte mens 

køber håber at betale en lavere minimumspris. En armslængdepris skal således fastsættes ved at tage 

hensyn til såvel køber og sælger, det er illustreret i figuren nedenfor.  

 

Figur 30: Illustration af armslængdeprisen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som prisindikator kan koncernen se på den købspris, den franske kapitalfond har betalt for at opnå et 

100 % ejerskab til aktierne i Chinal A/S. Det var en uafhængig parts vurdering af koncernens samlede 

indkomstpotentiale. Der skal dog justeringer heraf, herunder den fremtidige indtjening som Chinal 

A/S får, når der en højere dansk indkomst, da Chinal A/S har opbygget det danske marked. Der sker 

også kompensation for omstruktureringsomkostninger.  

 

En anden prisindikator kunne være de historiske pengestrømme, og dermed de tidligere års overskud 

i Chinal koncernen. COVID-19 påvirkningerne ville dog medføre en lavere indkomst i 2020, ligesom 

COVID-19 medfører forventninger om, at indkomst i 2020-2021 vil være lavere end tidligere år.  

  

Koncernen kan derfor ikke bruge de historiske pengestrømme, da fremtiden vurderes at være lavere 

omsætning end i tidligere år. Chinal koncernen skal i stedet lave budgetter af årene i budgetperioden 

og terminalperioden ud fra forholdene, som de vurderes at være på omstruktureringstidspunktet i 

2020. Omsætningen må forventes at være lavere i starten end  de seneste regnskabsår, som haft 

vækstrater mellem 10-15% på omsætningen.  2020 budgettet viser en lavere vækst som følge af 

COVID-19, hvor omsætningen faldt med ca. 25%. Koncernen skal foretage en vurdering af, hvad 

påvirkningen af COVID-19 er på kort sigt. På tidspunktet for overdragelsen var samfundene i Europa 
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begyndt at åbne op, men det må forventes at koncernen har indregnet en risiko for en 2. bølge af 

COVID-19. Koncernen skal anvende sit 5-års budget, og sikre at dette er deres bedste bud på de 

fremtidige pengestrømme. Vækstraten i 5-års budgettet viser at koncernen på nær år 2020, forventer 

vækstraten i stil med de historiske vækstrater på omkring 10-15 %. Det må forventes, at terminal 

vækstraten er lavere, da det er urealistisk at forvente, at høje vækstrater kan skabes på lang sigt. 

 

Det er vigtigt, at koncernen får beskrevet, hvilke forhold der gør, at man når frem til en pågældende 

værdi for kompensationen, herunder får præciseret hvordan COVID-19 påvirker størrelsen af 

kompensationen, og hvorfor 2020 er anderledes end 2019. Koncernen skal sikre sig at have størrelsen 

af kompensationen, vækstraten, valg af WACC og lign. med i sin TP dokumentation, så koncernen 

ved beregning af  nutidsværdien af de immaterielle aktiver, har dokumentation på hvorledes den 

endelige kompensation er fastlagt. Endvidere skal koncernen dokumentere, hvad der gør, at prisen 

ligger i favør for enten Chinal A/S eller Chinal SARL. Hvis det vurderes, at der på grund af COVID-

19 er så stor usikkerhed omkring den fremtidige indtjening, at det ikke på transaktionstidspunktet er 

muligt at fastsætte en vækstrate med tilstrækkelig sikkerhed, skal koncernen imødegå denne risiko 

med foranstaltninger som uafhængige parter ville gøre. Der kan laves en aftale hvor milepæls 

betalinger indgår, hvor den endelige pris for de immaterielle aktiver vil afhænge af indtjeningen de 

kommende år.  

 

Danmark kan kun indgå APA aftaler, hvis der er muligt efter DBO’en mellem Danmark og det 

modtagende land. Da der ikke er en DBO mellem Danmark og Frankrig, er det ikke muligt at ansøge 

om en APA aftale.  

 

6.9.4 Chinal koncernen – aflønningen i årene efter omstruktureringen i april 2020 

Omstruktureringen i Chinal koncernen har medført at der er sket en ændring i FAR-profilerne, da 

Chinal SARL er blevet det nye principal selskab i koncernen. Dette har medført at Chinal A/S og 

Chinal SARL har byttet FAR profiler, og at det nu er Chinal SARL som skal have residual resultatet 

efter rutineselskaberne er blevet aflønnet. 

 

I nedenstående figur er der en illustrativ visning af hvordan koncernselskaberne ligger på FAR-kurven 

i årene efter omstruktureringen i 2020. Det forventes at  Chinal koncernen i 2021 og senere år stadig 
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oplever profit, hvor koncernen forhåbentligt oplever en stadig mindre påvirkning fra COVID-19. 

Denne vurdering medfører, at vi for efterfølgende år har vist FAR-kurven i en overskudssituation. 

 

Figur 31: Illustration af FAR profilerne i årene efter omstruktureringen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Omstruktureringen har medført, at det fremover er Chinal SARL som skal aflønne rutineselskaberne, 

hvilket betyder, at kontrakterne mellem Chinal A/S og datterselskaberne er blevet opsagt, og at alle 

kontrakterne er med Chinal SARL i stedet. 

 

Chinal R&D SRL 

Efter omstruktureringen er det fortsat Chinal R&D SRL som foretager rutinefunktioner i forbindelse 

med udvikling af produkter, og da selskabets FAR profil er uændret vil aflønningen fortsat ske efter 

samme TP metode, TNMM net cost plus. 

Chinal R&D SRL har ikke længere nogen kontrollerede transaktioner med Chinal A/S, da det efter 

omstruktureringen er Chinal SARL som står for aflønningen af rutinefunktionerne. Som følge af 

omstruktureringen er kontrakten mellem Chinal R&D SRL og Chinal A/S blevet opsagt, og der er 

forhandlet en ny kontrakt mellem Chinal R&D SRL og Chinal SARL. Chinal R&D SRL skal foretage 

udvikling og videreudvikling af produkter i henhold til kontrakten, og de løbende instrukser der 

modtages fra Chinal SARL. Det er nu Chinal SARL der træffer væsentlige beslutninger, ejer de 

immaterielle aktiver og påtager sig de væsentlige risici i forbindelse med udvikling, hvorfor det er 

Chinal SARL som skal have residual resultatet. 
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Chinal Production GmbH 

Efter omstruktureringen er det fortsat Chinal Production GmbH som foretager rutinefunktioner i 

forbindelse med produktion, og da selskabets FAR profil er uændret vil aflønningen fortsat ske efter 

samme TP metode, TNMM net cost plus. 

Chinal Production GmbH har ikke længere nogen kontrollerede transaktioner med Chinal A/S, da det 

efter omstruktureringen er Chinal SARL som står for aflønningen af rutinefunktionerne. Som følge 

af omstruktureringen er kontrakten mellem Chinal Production GmbH og Chinal A/S blevet opsagt, 

og der er forhandlet en ny kontrakt mellem Chinal Production GmbH og Chinal SARL. Chinal 

Production GmbH skal producere varer i henhold til kontrakt og på baggrund af instruks fra Chinal 

SARL. Alle væsentlige økonomiske risici i forbindelse med produktion og det efterfølgende lager er 

påtaget af Chinal SARL. Chinal Production GmbH skal aflønnes for sine rutinefunktioner i 

forbindelse med produktionen og Chinal SARL som skal have residual resultatet. 

 

Chinal A/S 

Efter omstruktureringen er der sket en stor ændring i aflønningen af Chinal A/S. Før 

omstruktureringen hvor Chinal A/S var principal, fik selskabet residual resultatet. Chinal A/S har 

indgået en ny kontrakt med Chinal SARL, som bestemmer vilkårene for de kontrollerede 

transaktioner. Nu er Chinal A/S et low risk salgsselskab som varetager rutinefunktioner på baggrund 

af instrukser fra Chinal SARL, hvor det er Chinal SARL, som udfører de væsentlige funktioner, ejer 

de immaterielle aktiver og påtager sig risici samt har kapaciteten til de økonomiske risici. 

For et low-risk salgsselskab i en principalstruktur, vil den mest egnede TP metode være TNMM hvor 

EBIT i forhold til omsætningen, anvendes som PLI. Dette betyder at Chinal A/S skal have en 

indtjening på baggrund af den totale omsætning. Chinal A/S har indtil omstruktureringen altid 

varetaget kontrollen og udviklingen i DEMPE-funktionerne, og selvom de ikke længere har 

kontrollen over DEMPE-funktionerne, har de stadig stor viden herfra, og derfor skal deres indtjening 

være i den høje del af interkvartilsættet i benchmark analysen. 

 

Chinal SARL 

Før omstruktureringen var Chinal SARL et low risk salgsselskab, som ikke udførte væsentlige 

transaktioner, ejede immaterielle aktiver eller påtog sig økonomiske risici. Selskabet udførte 

rutinefunktioner på baggrund af instrukser fra Chinal A/S, som var det selskab der varetog alle 

væsentlige beslutninger. 
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Efter omstruktureringen har Chinal SARL fået overdraget alle væsentlige funktioner, aktiver og 

påtager sig nu de økonomiske risici, da de har fået kapaciteten til at bære risiciene. Som følge af at 

det franske selskabet har fået kontrollen over alle DEMPE-funktioner, er Frankrig blevet ny principal 

i koncernen, og selskabets aflønning har derfor ændret sig markant. Før omstruktureringen hvor 

selskabet udførte rutine transaktioner, blev selskabet aflønnet efter TNMM med EBIT som profit 

level indikator, men efter at selskaber har overtaget alle væsentlige funktioner, aktiver og risici, skal 

selskabet have residual resultatet i koncernen. Da koncernen fortsat har overskud, betyder dette at 

Chinal SARL for residual overskuddet, efter rutineselskaberne er blevet aflønnet med deres 

armslængde indtjening. 

 

6.10 Delkonklusion 

Formålet med virksomhedscasen om Chinal koncernen var, at illustrere hvordan en koncern skal 

håndtere de TP udfordringer, som en koncernintern omstrukturering giver, når der overdrages 

immaterielle aktiver og DEMPE-funktioner. 

Før omstruktureringen havde det danske moderselskab Chinal A/S alle funktioner, aktiver og risici, 

og det blev derfor betegnet som principalen i den centraliserede struktur. Chinal A/S havde etableret 

3 datterselskaber, Chinal Production GmbH, Chinal Sales SARL og Chinal R&D SRL, som udførte 

rutinefunktioner på baggrund af instrukser fra Chinal A/S. Datterselskaberne havde en FAR-profil 

nede til venstre, hvilket betyder, at deres aflønning skete på baggrund af TP metoderne TNMM EBIT 

og TNMM Net Cost Plus, hvilken giver dem et mindre men stabilt afkast. Efter aflønningen af 

datterselskaberne fik Chinal A/S residual resultatet, hvilket i de seneste mange år havde været pæne 

overskud. 

Efter omstruktureringen blev alle DEMPE-funktioner, aktiver og risici overført til datterselskabet 

Chinal Sales SARL, for at komme tættere på markedet, hvor produkterne sælges. Omstruktureringen 

betyder, at Chinal Sales SARL bliver den ny principal, og at Chinal A/S fortsætter som en low-risk 

salgsselskab. I forbindelse med omstruktureringen skifter Chinal Sales SARL navn til Chinal SARL. 

Strukturen er forsat centraliseret, da alle funktioner, aktiver og risici blot flyttes til et andet selskab. 

Fremadrettet er det derfor Chinal SARL, som skal have residual resultatet, og Chinal A/S skal 

aflønnes efter TNMM EBIT på baggrund af de udførte rutinefunktioner. 

I forbindelse med omstruktureringen skal der foretages en exit beskatning i Danmark. Beskatningen 

foretages på baggrund af den armslængde pris, som er aftalt mellem Chinal A/S og Chinal SARL, og 
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koncernen skal være opmærksomme på at inddrage COVID-19 påvirkninger i den aftalte pris, som 

kan omfatte forventninger til fremtiden mv. 

Nogle af nøglemedarbejderne kan i en periode ikke måtte rejse til Frankrig som følge af 

rejserestriktioner, men som følge af et styresignal fra SKAT, som er i overensstemmelse med OECD, 

betyder den ekstraordinære situation som COVID-19 medbringer, at selvom ledelsen fortsat opererer 

fra Danmark, skal ledelsens sæde anses som at være flyttet til Frankrig på transaktionstidspunktet for 

omstruktureringen. 
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7. Konklusion 

Denne afhandling har til formål at undersøge, hvilke teoretiske og praktiske TP-udfordringer danske 

moderselskaber i en multinational koncern står overfor i forbindelse med en forretningsmæssig 

omstrukturering, hvor der er tale om overdragelse af immaterielle aktiver. COVID-19 har i 2020 haft 

stor effekt på koncernerne, hvor resultatet kan være væsentligt lavere eller højere, end hvad koncernen 

forventede for 2020. Afhandlingen undersøger også hvordan globale pandemier kan påvirke en 

koncernintern omstrukturering i 2020, samt om OECD’s TPG har været en tilstrækkelig vejledning 

for multinationale koncerner under pandemier.  

 

Ved fastsættelse af armslængdepriser er sammenlignelighedsfaktorerne centrale elementer, da de 

anvendes til at finde en referencetransaktion til brug for prisfastsættelsen af den kontrollerede 

transaktion. Skattemyndighederne har i de senere år haft et øget fokus på de aftalte kontraktforhold i 

forhold til den faktiske adfærd blandt koncernselskaberne, hvilket betyder, at koncerner skal have 

fokus på at kontrakterne afspejler selskabernes faktiske adfærd. OECD’s TPG giver en 

grundlæggende vejledning, men kan med fordel blive uddybet på flere områder, for at give koncerner 

en bedre vejledning til håndtering af pandemier. Dette kan være forhold som ”farerisiko”, hvor 

restriktioner og påbud rammer både koncernselskaber og uafhængige selskaber, koncerninterne 

service/royalty betalinger under lokale nedlukninger, eller hvor der opleves underskud. Koncerner 

skal have fokus på, at der i de koncerninterne priser bliver inddraget den påvirkning, som COVID-19 

har for koncernen. Dette kan specielt være ved etablering af nye koncerninterne kontrakter, hvor det 

kan være armslængde, at der tilføjes forbehold omkring COVID-19. 

 

I nogle af Danmarks største koncerner, KIRKBI, Mærsk, Danske Bank og Novo Nordisk, består de 

immaterielle aktiver blandt andet af goodwill, patenter, rettigheder og software. De immaterielle 

aktivers værdi bliver påvirket af den fremtidige indtjening, som de forventes at indbringe. Indtjenings 

forventningerne har været særdeles svingende under COVID-19, hvor der for alle de analyserede 

virksomheder var en initial nedgang i de immaterielle aktiver i starten af COVID-19 pandemien, som 

følge af at der blev skabt stor usikkerhed omkring den fremtidige indtjening i selskaberne, som blandt 

andet var på baggrund af makroøkonomiske forhold. Efter nedgangen som var omkring medio marts, 

der er få dage efter nedlukningen i Danmark, som startede d. 11 marts, har selskabernes forventninger 

ændret sig forskelligt, og i forbindelse med halvårsregnskaberne er det blevet mere klargjort, hvordan 

selskaberne blev påvirket af COVID-19. For Mærsk Shipping, Mærsk Drilling, LEGOLAND og 
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Danske Bank har COVID-19 betydet, at deres indtjening for minimum 2020 er blevet væsentligt 

forringet, hvilket betyder at deres immaterielle aktiver er faldet i værdi. For LEGO og Novo Nordisk 

har deres resultater været præget at stigning i omsætning og driftsresultat, hvilket betyder at de 

immaterielle aktiver formentlig er steget i værdi i forhold til før COVID-19. 

 

Koncerner skal anvende OECD’s definition af immaterielle aktiver, som er bredere end i 

regnskabsmæssig forstand. Aflønning skete tidligere ud fra det juridiske ejerskab, men resultat 

fordelingen i koncerner sker nu på baggrund af deres funktioner, aktiver og risici, hvilket afgør deres 

placering på FAR-kurven. Koncerner skal udarbejde en funktions- og risikoanalyse for at kortlægge 

hvordan funktioner, aktiver og risici er fordelt i koncernen, således at der kan anvendes den korrekte 

TP metode til at sikre en armslængde aflønning i koncernen. COVID-19 medfører ikke i sig selv 

større dokumentationskrav til koncerner, men det vil forventes i en TP kontrol, at koncerner har 

inddraget påvirkninger fra COVID-19 i deres værdiansættelse af de immaterielle aktiver. COVID-19 

har medført større usikkerhed ved den beregnede værdi, og ved et salg af et immaterielt aktiv, har 

koncerner mulighed for, f.eks. at anvende milepæls betalinger, hvor køber og sælger fastsætter en 

række milepæle, som udløser betaling fra køber til sælger, når disse opnås, hvilket vil give større 

sikkerhed for både køber og sælger. OECD kunne uddybe deres vejledning af værdiansættelse af 

immaterielle aktiver under en pandemi. 

 

Når en koncern foretager koncerninterne omstruktureringer, skal det foregå på armslængdevilkår, og 

det er vigtigt at koncernen dokumenterer, hvorfor omstruktureringen er kommerciel rationel. Det er 

essentielt, at koncernen udarbejder en præcis afgrænsning, så det er klart hvilke funktioner, aktiver 

og risici som flyttes og således, at der kan identificeres en referencetransaktion. Når 

omstruktureringen har fundet sted, skal det vurderes, om et selskab har krav på en kompensation, 

hvilket afhænger af hvilke funktioner, aktiver og risici, der er flyttet. Specielt under COVID-19 er det 

vigtigt for koncerner at dokumentere, hvorfor omstruktureringen foretages, og vurdere hvorvidt 

uafhængige selskaber ville indgå i samme transaktion. Ved beregning af en eventuel kompensation, 

skal der tilføjes i  dokumentation om, hvordan COVID-19 påvirker prisfastsættelsen. OECD kunne 

med fordel uddybe deres vejledning i hvilke forhold, som koncerner i særlig grad skal have fokus på, 

når de foretager en omstrukturering under en pandemi. 

 



  

 
117 

I den egenudviklede virksomhedscase omkring Chinal koncernen, bliver den viden som er opnået 

gennem afhandlingens kapitel 2, 3, 4 og 5 illustreret i samspil med den aktuelle situation med COVID-

19. Casen udviser derfor anvendelsen af OECD’s kapitel 1, 6 og 9 omkring armslængde, immaterielle 

aktiver og omstruktureringer samt den aktuelle påvirkning af COVID-19. Illustrationen viser 

hvordan, en koncern kan foretage omstruktureringer med immaterielle aktiver, og hvordan 

påvirkningen af COVID-19 har indvirkning derpå. 

Casen omhandler Chinal koncernen, som har en centraliseret struktur med det danske moderselskab 

Chinal A/S som principalselskab. Chinal A/S havde etableret 3 datterselskaber, Chinal Production 

GmbH, Chinal Sales SARL og Chinal R&D SRL, som alle udførte rutinefunktioner, og derfor blev 

aflønnet på baggrund af TP metoderne TNMM EBIT og TNMM Net Cost plus. Chinal A/S har inden 

omstruktureringen alle funktioner, aktiver og risici, hvor de immaterielle aktiver består af varemærke, 

logo, know-how og patenter. 

Omstruktureringen medfører at alle funktioner, aktiver og risici bliver flyttet fra Chinal A/S til Chinal 

Sales SARL, hvilket betød ,at Chinal Sales SARL blev det nye principal selskab, og at der fortsat var 

en centraliseret struktur. Chinal A/S fortsatte som et low-risk salgsselskab, og skal aflønnes for de 

udførte rutinetransaktioner, og Chinal Sales SARL skal fremover have residual resultaterne. Som 

følge af, at afgivelsen af funktioner, aktiver og risici skal Chinal A/S have en kompensation, hvor det 

er vigtigt, at COVID-19 påvirkningerne bliver indregnes i beregningen. Kompensationen danner 

grundlag for den exit beskatning, som de danske skattemyndigheder vil opkræve. 
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8. Perspektivering: Hvordan opnår koncernen større sikkerhed? 
I forlængelse af afhandlingen er det relevant og interessant at perspektivere de aktuelle udfordringer 

med påvirkningerne fra COVID-19, og hvordan koncerner kan opnå større økonomisk sikkerhed 

fremadrettet. COVID-19 er ikke overstået og antallet af nye smitte tilfælde er stigende. I dag er 

verdenen en globaliseret økonomi, hvor spredning af en global pandemi er forhold en koncernledelse 

er nødt til at tage i betragtning og vurdere påvirkningen af koncernens aktiviteter og 

markedsforholdene for salget. Vi rejser i langt højere grad end tidligere, hvilket betyder at vira lettere 

bliver spredt, hvilket skabte gunstige forhold for den smitsomme COVID-19. Det er første gang i 

nyere tid, hvor en pandemi på denne måde har forårsaget så stor en nedlukning af samfundene i 

verdenen og hvor der er risiko for nye nedlukninger indtil en sikker vaccine er blevet udbredt. Det er 

tid til at overveje, hvordan virksomheder bedre kan forberede sig på de TP udfordringer som en 

pandemi bringer. 

 

Det er på nuværende tidspunkt svært at forudsige, hvordan verdenen ser ud efter COVID-19, og om 

vi imødegår en fremtid med tilbagevendende pandemier. OECD skriver i forordet til TPG, at OECD 

vil lave opdateringer hvis omverdenen forandrer sig og om vejledningen derfor skal udbygges. 

Udbygningen kan ske som tilrettede TPG kapitler som f.eks. kapitel 1, 6 og 9 eller som et annex til 

TPG kapitler. Pandemier påkræver et andet OECD fokus end BEPS projektet om skattespekulation, 

for det er globale sundhedskriser hvor bekæmpelsen hindrer den frie bevægelighed af arbejdskraft og 

varer. Når der laves opdateringer til OECD TPG, kræver det at alle landene kan tilslutte sig ordlyden, 

hvilket skaber en langsommelig proces. De usikre tider som verdenen befinder sig i, kræver dog større 

beslutsomhed, og kan sætte pres på OECD’s beslutningsprocesser, da de rettidigt skal give TPG 

vejledning til de multinationale koncerner. 

Indtil OECD har udbygget TPG vejledningen kan multinationale koncerner reducere en del af 

usikkerheden omkring TP beskatningen, ved at anmode om en APA. Det er muligt for danske 

koncerner at anmode om en APA, med de lande hvor Danmark har en DBO, da det er igennem den 

pågældende DBO, at de danske skattemyndigheder har hjemmel til at indgå APA aftaler.  

 

Fordelene ved at få en APA er, at koncernen undgår dobbeltbeskatning, TP revision og sikrer at der 

ikke efterfølgende bliver foretaget korrektion i den skattepligtige indkomst af skattemyndighederne. 

Derudover vil det efterfølgende være muligt at kunne forlænge en APA, såfremt der ikke har været 

betydelige ændringer i forholdene siden APA’en i første omgang udarbejdet. Dermed kan der være 

betydeligt mindre arbejde i en forlængelse, i forhold til den oprindelige udarbejdelse heraf. Derudover 
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giver en APA en stabilitet for koncernen, da den ved hvordan skattebetalingerne kommer til at være 

i perioden APA’en er gældende. En APA kan dog tage lang tid at få aftalt på plads, da det som typisk 

er forhandlinger mellem to eller flere skattemyndigheder, som hver især ønsker et så højt et 

skatteprovenu som muligt, og med den begrænsning at skattemyndighederne skal undgå, at der sker 

en dobbeltbeskatning. Det kræver mange ressourcer at få en APA, da koncerner skal udarbejde 

materiale til skattemyndighederne og deltage i forhandlingerne hermed. Derudover er ulemperne ved 

en APA at koncernen bliver nød til at være åben, og koncernen kan blive pålagt at skulle udlevere 

følsomme oplysninger til skattemyndighederne. 

 

Når skattemyndighederne er blevet enige om en APA er den oftest gældende i 5 år, hvorefter den 

enten blot udløber, eller hvis det stadig er aktuelt, kan den blive forlænget eller genforhandlet. 

Specielt i år 2020 hvor COVID-19 ramte, kan det være sværere at værdiansætte kontrollerede 

transaktioner således at de sker på armslængde, og det kan være svære at blive enige om APA, nogle 

kunne hævde at der mangler markedsdata om hvordan uafhængige parter ville fordele resultatet i 

2020. Ligesom koncernen og skattemyndighederne vil vurdere om COVID-19 påvirkningerne har 

skabt så store ændringer at APA ikke længere er gældende eller i hvilken grad APA skal ændres.    

 

Koncerner som er kommet helskindet igennem COVID-19 krisen, og som fortsat er i drift når 

skattemyndighederne er færdige med TP revisionen af 2020, hvilket formentlig er omkring år 2022, 

vil få indsigt i de forhold hvor skattemyndighederne er uenige, og vil på den måde være bedre udrustet 

i en fremtidig situation af samme karakter. Dette hjælper dog ikke koncernerne på nuværende 

tidspunkt, men kan hjælper koncernerne til at navigere igennem eventuelle fremtidige pandemier. 

Dette kan også vise sig at være en konkurrencemæssig fordel, i forhold til de koncerner som ikke har 

fået tilsvarende erfaringer. 

 

Mange koncerner har opdaget hvor afhængige de er af deres produktion, og har ikke i tilstrækkelig 

grad fordelt deres geografiske risiko i tilstrækkelig grad. Det er specielt de koncerner som kun har 

produktion i ét land, som bør revurdere deres risiko. Dette kan føre til, at koncerner i højere grad 

placerer deres produktion i flere lande/kontinenter for at reducere deres risiko, og dermed imødegå 

usikkerheden. Med flere produktionsselskaber i forskellige lande, kan det være at en del af 

dokumentationen til APA aftalen kunne bruges i flere lande og give en samlet besparelse. Det vil dog 

være nødvendigt at fremhæve lokale forskelle.  
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