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1. Indledning 

OECD’s TP Guidelines 2017 er en internationalt anerkendt vejledning for den koncerninterne 

prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner. En stigende globalisering og et større fokus på 

koncernens fordeling af indtægter og omkostninger i de enkelte lande gør, at TP Guidelines får stadig 

større opmærksomhed og betydning. 

Den stigende handel på tværs af landegrænser har øget landenes opmærksomhed på koncernens 

overholdelse af armslængdeprincippet, idet skattemyndighederne vil kontrollere, om den interne 

samhandel foregår til priser og vilkår som hos uafhængige parter, samt vurdere, om beskatningen sker 

i de rigtige lande.  

De danske skattemyndigheder vil foretage indkomstforhøjelse af danske koncernselskaber, når 

koncernen har haft en forkert anvendelse af OECD’s prisfastsættelsesmetoder, som har gjort, at den 

danske skattepligtige indkomst er for lav. Det har derfor stor betydning, at de danske moderselskaber 

kan dokumentere, at koncernen overholder armslængdeprincippet, anvender de rigtige TP 

prisfastsættelsesmetoder og har foretaget en grundig sammenlignelighedsanalyse, der viser, at det 

også er resultater hos uafhængige parter. Sammenlignelighedsanalyser vil oftest fokusere på at 

fastsætte en armslængde indtjening (nettoresultat) hos low risk selskaberne. 

I december 2019 var det første tilfælde af COVID-19 i Wuhan i Kina, og virussen bredte sig hurtigt 

til resten af verden. COVID-19 startede som en sundhedskrise, men bekæmpelsen viste sig større og 

omfattende og påvirkede koncernernes aktiviteter og økonomi. Det blev nødvendigt at indføre 

COVID-19 restriktioner, der indebar reduktion af produktion og fysisk salg for at sikre social afstand. 

Den 16. marts 2020 blev Danmark officielt lukket ned. Al unødvendig udendørs aktivitet skulle 

stoppe og senere blev grænserne til Danmark lukket. Man skulle i videst muligt omfang blive hjemme, 

butikker uden nødvendighedsvarer lukkede, og særligt storcentre og underholdningsindustri gik en 

hård tid i møde.   

COVID-19 ændrede markedsforholdene og førte til et større salg på internettet. Det ændrede 

koncernernes konkurrenceforhold, hvor flere selskaber med fysisk salg var truet af konkurs. For at 

holde hånden under erhvervslivet og afværge store fyringsrunder, har mange lande tilbudt 

hjælpepakker i form af løn- og omkostningskompensation, udskydelse af betaling af skat og afgifter 

samt givet mulighed for lån, så erhvervslivet kunne klare sig gennem pandemien. Mange selskaber 

har trods hjælpepakkerne været nødt til at afskedige ansatte, og flere selskaber har også måttet stoppe 

deres aktiviteter.  
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OECD TP Guidelines er offentliggjort i sommeren 2017, hvor der ikke var tænkt på anvendelse af 

armslængdeprincippet under så omfattende en pandemi som COVID-19. På denne baggrund har 

OECD i december 2020 udgivet en særlig COVID-19 vejledning, som forventes anvendt af koncerner 

og skattemyndigheder, når de håndterer de særlige TP udfordringer, der er ved COVID-19 

pandemien. OECD omtaler, at TP Guidelines fra 2017 og COVID-19 vejledningen skal anvendes 

sammen, hvilket har medført et aktuelt behov for vejledning af koncernerne. Hovedopgaven vil derfor 

behandle de danske moderselskabers særlige TP udfordringer, når de under pandemien skal anvende 

samspillet af OECD’s TP Guidelines og den nye COVID-19 vejledning.  

1.1 Formål 

Formålet med hovedopgaven er at vejlede danske moderselskaber i multinationale koncerner om 

deres TP forhold under pandemien. Opgaven vil behandle samspillet, når moderselskaberne i 2020-

21 skal anvende OECD’s TP Guidelines fra 2017 sammen med de relevante afsnit i COVID-19 

vejledningen, når koncernen skal overholde armslængdeprincippet. Det vil også blive undersøgt, 

hvordan danske moderselskaber skal håndtere COVID-19 påvirkningerne, når der skal ske aflønning 

af low risk selskaber og resultatfordeling ved immaterielle aktiver.  

For at belyse disse forhold vil hovedopgaven undersøge COVID-19 udfordringer ved OECD’s 

vejledning i udvalgte kapitler i TP Guidelines fra 2017, og hvordan samspillet er til COVID-19 

vejledningen som OECD offentliggjorde i december 2020 om  pandemien, som vi stadig befinder os 

i.  

1.2 Problemformulering og underspørgsmål 

Hvordan kan OECD’s TP Guidelines fra 2017 og OECD’s nye COVID-19 vejledning anvendes af 

danske moderselskaber med særlig fokus på aflønning af low risk selskaber og immaterielle aktiver 

under pandemien? 

• De særlige TP udfordringer i anvendelsen af TPG kapitel 1 under pandemien og hvordan er 

samspillet til de relevante dele af COVID-19 vejledningen når armslængdeprincippet skal 

overholdes om resultatfordelingen i koncernen? 

  

• De særlige TP udfordringer i anvendelsen af TPG kapitel 6 om immaterielle aktiver under 

pandemien. COVID-19 vejledningen har indirekte vejledning, og det undersøges, hvordan 

samspillet er mellem TPG kapitel 6 og COVID-19 vejledningen for at kunne foretage en 

korrekt resultatfordeling af immaterielle aktiver under pandemien? 
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• De særlige TP udfordringer i anvendelse af TPG kapitel 9 om interne omstruktureringer i 

COVID-19 påvirkede år, herunder COVID-19 vejledningen om koncern ændringer under 

pandemien? 

 

• Viden fra de teoretiske kapitler illustreres i en egen konstrueret virksomhedscase, hvor et 

dansk principalselskab skal aflønne dets low risk selskaber og håndtere HTVI aktiver, som 

overføres koncerninternt under pandemien. 

1.3 Afgrænsning 

Hovedopgaven vil omhandle danske moderselskaber med datterselskaber placeret i EU-lande, som 

skal anvende OECD’s Guidelines fra 2017 og den nye COVID-19 vejledning. Lande i EU må ikke 

have økonomisk dobbeltbeskatning af kontrollerede transaktioner og skal blive enige om 

resultatfordelingen i koncernen. Fokus er på håndtering af de særlige TP forhold og der afgrænses fra 

selskabsskat, told og moms.   

Opgaven vil tage udgangspunkt i kapitalselskaber, som vil minde om danske A/S’er og ApS‘er, da 

disse er de hyppigst forekommende selskabsformer. Der afgrænses fra faste driftssteder, joint venture, 

transparente selskaber og personselskaber.  

Fokus i hovedopgaven er på TP Guidelines 2017 kapitel 1, 2, 3, 6 og 9 sammen med COVID-19 

vejledningens 3 afsnit om sammenlignelighedsanalyse og fordeling af tab, COVID-19 omkostninger 

og APA. Der afgrænses fra de andre TPG kapitler og afgrænses fra området i COVID-19 

vejledningen, som omhandler hjælpepakker. Det antages, at læseren har et grundlæggende kendskab 

til transfer pricing, samt kender artikel 9 i OECD’s dobbeltbeskatningsoverenskomst og den danske 

implementering i LL § 2.  

Hovedopgaven er rettet mod koncerner, som er fuld dokumentationspligtige. Det antages, at læser 

har en grundlæggende forståelse af indholdet af en TP dokumentation. Hovedopgaven vil ikke 

behandle de enkelte paragraffer i den danske TP dokumentations bekendtgørelse eller 

bekendtgørelsen om land-for-land (CbC) oplysninger.  

Hovedopgaven vil fokusere på de særlige TP udfordringer, der opstår, når koncernens aktiviteter kan 

være midlertidig sat i stå, være reduceret eller steget under restriktionerne. For at få en dybde i 

hovedopgaven antages det, at læseren har et overordnet kendskab til COVID-19 pandemiens 
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udvikling, restriktioner og hjælpepakker som landene har indført. Det er forhold, som er meget omtalt 

i TV og i danske aviser. 

For at kunne færdiggøre hovedopgaven afgrænses der fra eksterne kilder fra 24. april 2021.  

1.4 Metode 

I dette afsnit vil der blive redegjort for hovedopgavens metodevalg. Dette vil omfatte metoden for 

indsamling af data og anvendelsen heraf, kritik af kilder og den anvendte teori. Til sidst vil 

hovedopgavens undersøgelsesdesign og struktur blive gennemgået. Hovedopgaven er emperisk og 

undersøger dermed et potentielt problem i virkeligheden. Den videnskabsteoretiske tilgang i 

hovedopgaven har udgangspunkt i den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode vil have 

til formål at redegøre for og analysere den gældende lovgivning. Der skal dog sondres mellem 

retsdogmatisk metode og juridisk metode, hvori den juridiske metode har en mere praktisk tilgang til 

en opgaveløsning. 

Den anvendte metode, problemformulering og tilhørende underspørgsmål har til formål at klarlægge, 

redegøre, analysere og fortolke OECD’s TPG i samspil med COVID-19 vejledningen. Samspillet 

mellem disse skal anvendes af danske moderselskaber, når de skal vurdere aflønningen af low risk 

datterselskaber i EU, herunder også, hvordan resultatfordelingen af immaterielle aktiver beregnes 

under COVID-19 pandemien. 

Hovedopgaven indeholder en overordnet problemformulering og fire undersøgelsesspørgsmål der har 

til hensigt at besvare den opstillede problemformulering. 

Hovedopgaven henvender sig til danske moderselskaber i internationale koncerner og har til hensigt 

at fungere som en vejledning til at imødegå de TP udfordringer, der er opstået på baggrund af COVID-

19 pandemien. 

Den retsdogmatiske metode vil blive suppleret med samfundsvidenskabelig metode, da OECD’s TP 

Guidelines påvirker selskabernes handlemåde i samfundet.  

Hovedopgavens første del vil bestå af anvendelsen af den retsdogmatiske metode til beskrivelse og 

analysering af udvalgte kapitler i OECD’s TP Guidelines og to af hovedområderne i COVID-19 

vejledningen samt de særlige TP udfordringer, dette måtte medføre under COVID-19 pandemien. 

Herefter vil juridisk metode blive brugt i forbindelse med en fiktiv selvkonstrueret virksomhedscase. 

Virksomhedscasen vil vise en praktisk tilgang til de problemstillinger, der gennem hovedopgaven er 

blevet belyst, og vil benytte viden fra de teoretiske kapitler.  
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I denne hovedopgave er OECD’s TP Guidelines international vejledning om Transfer Pricing. 

Vejledningen er ikke gældende ret i den danske lovgivning, men er internationalt anerkendt som 

retningslinjer og vejledning til Transfer Pricing.  

1.5 Dataindsamling og kildekritik 

Den indhentede data, der er benyttet gennem opgaven, er både kvantitative og kvalitative sekundære 

data, altså allerede eksisterende data. Der vil i stort omfang blive benyttet OECD’s TPG 2017 samt 

COVID-19 vejledningen, som blev offentliggjort 18. december 2020, til besvarelse af opgavens 

teoriafsnit. Disse kilder der benyttes, er internationalt anerkendt og benyttet af myndigheder, hvorfor 

det giver en høj pålidelighed og validitet til opgaven. 

Der har i hovedopgaven været et behov for at inddrage artikler som sekundære data, for at kunne 

beskrive aktuelle problemstillinger, der er opstået ved COVID-19. Ved anvendelse af disse kilder er 

der benyttet en kildekritisk tilgang for i vides muligt omfang at sikre pålideligheden. 

Opgaven omfatter et kapitel med en egenkonstrueret virksomhedscase. Casen er fiktiv, men er 

underbygget med informationer og statistikker omkring onlinehandel og supermarkeder i Danmark. 

Der er tillige benyttet statistikker om supermarkedskæder i Europa, for at kunne fastlægge koncernens 

datterselskaber. Formålet med at anvende konkret data, er at sikre, at casen bliver så realistisk som 

mulig.   

1.6 Struktur 

Formålet med dette afsnit er at give læseren et overblik over hovedopgavens opbygning.  

Opgaven henvender sig til danske moderselskaber med datterselskaber i andre EU-lande. Det vil være 

koncerner, som vil være fuld Transfer Pricing dokumentationspligtige.    

Hovedopgaven vil bestå af fem hovedområder: En indledning, en teoretisk del og en praktisk del, 

hvorefter opgaven afrundes med en konklusion og en perspektivering. Det indledende kapitel vil 

indeholde formålet med opgaven samt problemformuleringen, med tilhørende underspørgsmål. 

Transfer Pricing området er relativt bredt, hvorfor dette afsnit også indeholder en afgrænsning. Den 

teoretiske tilgang vil blive benyttet i kapitlerne vedrørende OECD’s TP Guidelines. I disse kapitler 

vil der blandt andet blive analyseret på, hvilke udfordringer og problematikker der kan være forbundet 

i samspil med den nye COVID-19 vejledning.  
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Den praktiske tilgang vil blive afspejlet i en praktisk fiktiv case, som vil være egenkonstrueret. Til 

denne del vil der blive taget udgangspunkt i den viden, som er oparbejdet fra den teoretiske del. 

Hovedopgaven vil til slut kombinere den teoretiske og praktiske del, for at kunne besvare 

problemstillingen med tilhørerende underspørgsmål.  

Hovedopgaven vil være inddelt i afsnit som vil afspejle opgavens problemstillinger. Hvert afsnit vil 

starte med en kort indledning og vil til sidst blive rundet af med en delkonklusion. Formålet med 

delkonklusionerne vil være at opsamle og opsummere i forhold til afsnittets problemstilling. Ved 

denne fremgangsmåde er det muligt at sikre det bedste overblik, og på den måde kunne afrunde 

hovedopgaven med en hovedkonklusion samt perspektivering, hvor der sammenholdes med 

problemformuleringen. 

Figur 1: Illustration af strukturen i hovedopgaven 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

 

Kapitel 
1 

•Indledning, problemformulering, afgrænsning og metode

Kapitel 
2

•De særlige TP udfordringer i anvendelsen af armslængdeprincippet under COVID-19 

Kapitel 
3

•De særlige TP udfordringer ved immaterielle aktiver under COVID-19 

Kapitel 
4

•De særlige TP udfordringer ved interne omstruktureringer under COVID-19  

Kapitel 
5

•Egenudviklet case om de praktiske forhold, hvor den oparbejdede teoretiske viden inddrages

Kapitel 
6

•Konklusion

Kapitel 
7

•Perspektivering af COVID-19 situationen



10 
 

2. De særlige TP udfordringer i anvendelsen af armslængdeprincippet under COVID-19 

Dette kapitel vil fokusere på de særlige TP udfordringer, der er i anvendelsen af 

armslængdeprincippet i TPG kapitel 1, som i 2020 og 2021 skal ske i et sammenspil med den nye 

COVID-19 vejledning. I den forbindelse vurderes det, om OECD’s COVID-19 vejledning er 

tilstrækkelig, når koncernen skal overholde armslængdeprincippet under pandemien. Mener SKAT, 

at koncernens danske indtægter er for lave eller at der er for mange omkostninger i de danske 

koncernselskaber, vil SKAT foretage en indkomstforhøjelse med argumentation om, at uafhængige 

parter ville have haft en højere skattepligtig indkomst i Danmark.  

COVID-19 er en verdensomspændende pandemi, som har påvirket verdensøkonomien. Påvirkningen 

kan variere, idet nogle brancher har haft fremgang, mens andre har lidt tab. Eksempel på en branche 

med stor fremgang er online kommunikation, idet mange medarbejdere har skullet arbejde 

hjemmefra, for at begrænse smittens udbredelse. Omvendt har butikker i storcentre samt rejse- og 

underholdningsbranchen været negativt ramt og har haft uventede tab, da lokale COVID-19 

restriktioner bl.a. har påkrævet at storcentre skulle holdes lukkede og regeringerne har indført 

rejserestriktioner i flere og længerevarende tidsperioder under pandemien.  

Koncerner på tværs af landegrænser har derfor et aktuelt behov for at kunne forstå samspillet mellem 

TPG 2017 og den nye COVID-19 vejledning, når koncernerne skal fastsætte korrekte armslængde-

priser og undgå indkomstforhøjelser. Restriktioner, lukning af landegrænser og usikkerheden der er 

resultat af COVID-19 virussen, har skabt et aktuelt behov for at kende de særlige TP udfordringer der 

er under pandemien.1 Den unikke økonomiske situation, der er opstået som følge af COVID-19 

virussen og myndighedernes lokale restriktioner i bekæmpelsen heraf, har også resulteret i praktiske 

TP udfordringer, når koncernen skal foretage year-end adjustments for at sikre en korrekt 

resultatfordeling i koncernen. OECD har erkendt behovet for særlig COVID-19 vejledning og har 

den 18. december 2020 offentliggjort en særlig COVID-19 vejledning til både koncerner og 

skattemyndigheder, der skal forsøge at afhjælpe de praktiske TP udfordringer. COVID-19 

vejledningen er opdelt i fire hovedområder, som OECD’s medlemslande vurderer, er særlig kritiske. 

Opgaven vil undersøge samspillet mellem TPG kapitel 1 og COVID-19 vejledningens afsnit om 

sammenlignelighedsanalyse, tab og fordeling i koncernen af de særlige COVID-19 omkostninger.    

 
1 Jf. COVID-19 vejledningen, executive summery side 2 
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COVID-19 vejledningen er en konsensus mellem de 139 OECD BEPS medlemslande, herunder 

Danmark, og skal ses som et supplement til den eksisterende TGP 2017 vejledning2. COVID-19 

vejledningen vil kun være aktuel, så længe markedsforholdene er påvirket af den globale pandemi.  

Opgaven ønsker at vejlede multinationale selskaber omkring de særlige TP udfordringer, der er i 2020 

og 2021 om resultatfordelingen i en centraliseret koncernstruktur med et dansk moderselskab. 

2.1 Centraliseret og decentraliseret koncernstruktur  

Overordnet findes der to typer af koncernstrukturer, som anvendes i de multinationale koncerner. Der 

er en decentraliseret struktur, som betyder, at flere koncernselskaber bærer den primære 

markedsrisiko, flere har immaterielle aktiver og der er flere koncernselskaber, som bidrager med unik 

viden. En decentraliseret koncernstruktur kan bestå af low risk selskaber ligesom der kan være to 

unikke og værdiskabende selskaber. TP metoden, som anvendes, er residual profit split, der starter 

med aflønning af rutine funktionerne og herefter skal det tilbageværende overskud/underskud 

fordeles mellem de unikke og værdiskabende selskaber. I 2020 og 2021 er der udfordringer med 

aflønningen af low risk selskaber, ligesom landene kan være uenige af overskuds/underskuds 

fordelingen til hver af de unikke selskaber. Skattemyndighederne i de enkelte lande kan have en anden 

opfattelse af resultatfordelingen i koncernen, og det kan ende i langvarige og bekostelige TP 

revisioner. En eventuel uenighed om resultatfordelingen i en decentraliseret koncernstruktur kunne 

blive påklaget i det nationale klagesystem eller blive behandlet i en MAP proces mellem de 

involverede transaktionslande.   

Denne hovedopgave har fokus på den anden koncernstruktur, som er en centraliseret struktur. I en 

centraliseret koncernstruktur vil der være et principalselskab, som træffer alle væsentlige 

beslutninger, bærer alle de primære markedsrisici og leverer de retningslinjer, som low risk 

koncernselskaberne skal følge. De øvrige koncernselskaber er low risk selskaber og kan være en 

kontraktproducent eller et low risk salgsselskab. Low risk selskaberne udfører rutinefunktioner, og 

de følger principalens retningslinjer og bibringer informationer til principalen, så principalen løbende 

kan følge aktiviteten i koncernen. Det er også principalen, som træffer de strategiske beslutninger. 

Det er vist i figuren nedenfor. 

 
2 Jf. COVID-19 vejledningen punkt 5 
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Figur 2: Illustration af funktioner, aktiver og risici i principalselskabet og low risk selskaberne 

 

Kilde: Egen udarbejdelse  

2.2 Styresignal om resultatfordelingen ved ledelsens sæde under COVID-19 

COVID-19 bekæmpelsen har medført, at lande har haft lukkede grænser eller haft hårde 

rejserestriktioner, herunder krav om længere karantæne, når man krydsede landegrænser. Det har bl.a. 

bevirket, at en ansat, der udgør ledelsen (direktionen) i et dansk selskab, men som er bosat i Sverige, 

har haft perioder, hvor han ikke har kunnet krydse landegrænsen mellem Sverige og Danmark. Det 

har ikke stoppet direktørens arbejde, da det kunne løses ved, at lade direktøren arbejde hjemme i 

Sverige. Der opstår imidlertid en TP udfordring, om hvorvidt resultatfordelingen i koncernen skulle 

ændres, når direktøren træffer beslutninger fra et andet land end hvor selskabet er beliggende. Den 3. 

april 2020 udgav OECD et notat3 om, at ledelsesbeslutninger, der tages i et andet land som følge af 

lukkede landegrænser afledt af COVID-19 restriktioner, er midlertidige og dermed ikke påvirker 

fordelingen af risici og indkomst i koncernen. 

 
3 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-treaties-

and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis
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Den 3. juli 2020 udgav SKAT et tilsvarende dansk styresignal4 om ledelsens sæde. Styresignalet 

omtaler, at ledelsens sæde normalt er der, hvor de strategisk vigtige beslutninger træffes. Det er 

vigtigt, at selskaberne overholder COVID-19 rejserestriktioner, og der skal ikke ske ændringer af 

indtægter eller omkostninger i et dansk selskab, hvis ledelsen grundet COVID-19 rejserestriktioner 

midlertidigt er nødt til at træffe beslutninger i et andet land, da ledelsens sæde ikke anses for flyttet.  

2.3 COVID-19 kan have forøget eller reduceret effekten af koncernsynergier  

Koncernsynergier opstår, når selskaber i en koncern opnår fordele eller ulemper som følge af 

forholdet mellem koncernselskaberne5.  

COVID-19 har i mange tilfælde medført negative konsekvenser som følge af restriktioner og 

nedlukninger. For eksempel har underholdningsbranchen været ramt hårdt, da underholdning 

normalvis er sociale arrangementer, hvor mange samles uden større mulighed for social afstand. 

Andre brancher har oplevet COVID-19 som en positiv udvikling, som har skabt forøget online 

aktivitet og som har øget salget for internet handel og kommunikationstjenester.  

Koncerner kan således være påvirket både positivt og negativt. I en centraliseret struktur med low 

risk selskaber kan den lokale aktivitet være påvirket af lokale COVID-19 restriktioner, og det kan 

medføre, at resultatet bliver negativt. Moderselskaberne i disse koncerner skal derfor overveje, 

hvordan de negative effekter fra COVID-19 skal påvirke resultatfordelingen i koncernen. Resultat-

fordelingen i koncernen skal være som hos uafhængige parter og overholde armslængdeprincippet. 

2.4 COVID-19 udfordrer anvendelsen af armslængdeprincippet 

I OECD's modeloverenskomst defineres armslængdeprincippet i artikel 9. Det uddybes yderligere i 

TPG, hvordan de kontrollerede transaktioner bør prisfastsættes, samt hvordan disse kan korrigeres. 

Koncerner, der handler internt på tværs af landegrænser, er underlagt krav om at overholde 

armslængdeprincippet6. Koncernerne skal derfor sikre, at deres interne priser afspejler markedsvilkår. 

Når uafhængige parter handler med hinanden, vil sælgeren forsøge at få den højeste pris, mens 

køberen vil forsøge at betale den laveste pris. De modstridende interesser mellem en uafhængig 

sælger og uafhængig køber skaber priser bestemt af markedsforholdene.  

 
4 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296858 
5 Jf. kapitel 1  punkt 1.157 i OECD’s TGP 2017 
6 Jf. kapitel 1 i OECD’s TPG 2017 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296858
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Når koncernforbundne selskaber handler internt, er der ikke altid modstridende interesser, og et 

koncernhensyn kan give lavere eller højere priser end tilsvarende markedsforhold mellem uafhængige 

parter. Koncernernes interne priser skal være lig markedsforholdene mellem uafhængige parter7, da 

priserne for de interne transaktioner danner grundlaget for resultatfordelingen i en koncern. 

Resultatfordelingen skal fordeles ud fra de udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici som 

de pågældende selskaber i koncernen har og skal afspejle tilsvarende forhold hos uafhængige parter 

i en sammenlignelig situation8. Det kan også omtales som at FAR-profilerne for koncernselskaberne 

skal være tilsvarende de uafhængige parter. 

Resultatfordelingen i koncernen er vigtig, da den er afgørende for beskatningen i de involverede 

lande. Skattemyndigheder er interesserede i, at få den højest mulige overskudsandel, da det vil øge 

landets beskatning. Selskaber er interesserede i kun at betale den skat, der er nødvendig. For at afgøre, 

hvor beskatningen skal ske, er det nødvendigt at bestemme, hvor i koncernen værdien skabes, hvem 

der har størst markedsrisiko og hvor de strategiske beslutninger foretages. Det undersøges i en 

sammenlignelighedsanalyse nedenfor. 

2.5 Hvordan COVID-19 påvirker udførslen af sammenlignelighedsanalysen  

Sammenlignelighedsanalysen er hjertet i anvendelsen af armslængdeprincippet. Sammenligne-

lighedsanalysen består af to dele9: 

 

1) Første del består i præcist at identificere og fastlægge de forretningsmæssige forhold i koncernen, 

herunder betingelser og økonomiske omstændigheder på transaktionstidspunktet for de 

koncernselskaber, der indgår i den kontrollerede transaktionen.  

2) Anden del består i at sammenligne de identificerede forretningsmæssige, finansielle forhold og 

økonomiske omstændigheder i den kontrollerede transaktion med transaktioner i 

sammenlignelige forhold mellem to uafhængige parter. 

 

COVID-19 har i flere brancher skabt unikke markedsforhold i 2020 og 2021, som ikke er fuldt 

sammenlignelige med tidligere år. Moderselskabet skal derfor kortlægge, hvorvidt COVID-19 har 

medført ændrede forhold for koncernen, som kan have forøget/reduceret aktiviteten i produktion, 

distribution eller salget.  

 
7 Jf. kapitel 1 punkt 1.33 i OECD’s TPG 2017  
8 Jf. kapitel 1 sektion D i OECD’s TPG 2017 
9 Jf. kapitel 1 punkt 1.33 i OECD’s TPG 2017 
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For at kunne vurdere, om uafhængige transaktioner er sammenlignelige, inddrager 

sammenlignelighedsanalysen de fem sammenlignelighedsfaktorer, som kan ses i figur 3 nedenfor. En 

koncern skal, når de prisfastsætter, finde en sammenlignelig uafhængig transaktion, som finder sted 

mellem to uafhængige parter - en såkaldt referencetransaktion.  

Der er ikke krav om, at de uafhængige transaktioner skal være perfekt sammenlignelige med den 

kontrollerede transaktion, men det skal være muligt at justere for eventuelle forskelle10.  

  

Figur 3: Brugen af de 5 sammenlignelighedsfaktorer i den kontrollerede og uafhængige transaktion 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

Koncernen foretager en prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner, der skal give low risk 

kontraktproducenten en TNMM Net cost plus procentmargin og en TNMM EBIT procentmargin til 

low risk distributøren svarende til referencetransaktionerne. I koncerner, som har kalenderåret (1/1 – 

31/12) som regnskabsperiode, må budgettet for low risk selskaberne være udarbejdet i efteråret 2019 

baseret på koncernens forventninger til 2020. På budgettidspunktet er der ikke 2020 markedsdata om 

tilsvarende uafhængige low risk selskaber og koncernens prisfastsættelse baseres derfor på reference 

transaktioner for 2016-2018. Det er referencetransaktioner i en tidsperiode uden COVID-19 

påvirkning og på et tidspunkt, hvor koncernen heller ikke selv kunne forudse COVID-19. 

 

Efterhånden som den globale COVID-19 pandemi har udviklet sig, må moderselskabet indse, at dets 

budgetforventninger for 2020 ikke holder, idet koncernens indtægter og omkostninger kan være 

 
10 Jf. side 24 i TPG 2017 
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væsentligt større eller mindre end budgettet. COVID-19 vejledning præciserer, at moderselskabet 

ikke kan bruge deres erfaring fra finanskrisen i 2008/09, da det ikke er sammenligneligt med 

forholdene under COVID-19 i 2020 og 202111. COVID-19 startede som en sundhedskrise, hvor 

bekæmpelsen har ændret markedsforholdene. Bekæmpelsen af virussen har medført udgangsforbud, 

lukkede grænser, lukkede storcentre m.v., som har øget onlinesalget i et uventet og meget stort 

omfang. Landene indførte tidligt hjælpepakker, idet landene har haft en interesse i at holde hånden 

under selskaberne og undgå massefyringer i 2020-21. Hjælpepakker tilpasses og forlænges, når 

virusbekæmpelsen fortsætter i 2021. Det er svært at se, hvornår forholdene er fuldt normaliseret. 

Forskellen mellem 2008/09 og 2020/21 er derfor for stor, så det kan ikke løse moderselskabets 

udfordring med at tilrette (foretage year-end adjustments) af resultatfordelingen hos low risk 

selskaber som man ville have gjort i 2008/0912. 

 

COVID-19 vejledningen omtaler, at moderselskabet kan overveje, om dets priser for interne 

transaktioner kan bruges i 2020 og 2021. Men i praksis kan der være væsentlige forskelle på mængde, 

kvalitet, geografisk placering og priser, som gør at koncernens interne og eksterne transaktioner ikke 

er sammenlignelige. Moderselskabet skal foretage en grundig vurdering af de fem 

sammenlignelighedsfaktorer og vurdere, om bl.a. FAR profiler hos koncernens low risk selskaber er 

sammenlignelige med koncernens salg til uafhængige. Der kan være væsentlige forskelle, og så løser 

COVID-19 vejledningens omtale af interne transaktioner ikke koncernens TP udfordringer med at 

foretage year-end adjustments under COVID-19 pandemien. 

 

COVID-19 udfordringer i de fem sammenlignelighedsfaktorer vil blive gennemgået i følgende afsnit.  

 

2.5.1 COVID-19 kan påvirke kontraktvilkårene i de interne aftaler  

SKAT vil forvente, at koncernen har formaliseret dets interne transaktioner i skriftlige interne aftaler.  

De interne aftaler skal indeholde ansvarsforholdene mellem koncernselskaberne, forpligtelser og 

rettigheder, risikofordeling og prisfastsættelsen13. Kontraktvilkår vil vise et her-og-nu billede, af de 

forhold, der var til stede, da koncernselskaberne indgik den interne aftale14. Den interne aftale er dog 

kun et starting point, da koncernselskaber ikke altid har modstridende interesser. Der kan mangle 

 
11 Jf. COVID-19 vejledningen, kapitel 1 punkt 26  
12 Jf. COVID-19 vejledningen punkt 25 
13 Jf. kapitel 1 punkt 1.42 i OECD’s TPG 2017 
14 Jf. kapitel 1 punkt 1.42 i OECD’s TPG 2017 
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interne aftaler, de interne aftaler kan have et forkert indhold eller det kan være, at vilkår i de interne 

aftaler ikke er overholdt. Hvis SKAT vurderer, at den interne aftale ikke afspejler forhold hos 

uafhængige parter, og det har medført, at de danske koncernselskaber har et for lavt resultat, vil SKAT 

foretage en indkomstforhøjelse. Hvis SKAT vurderer, at en intern aftale ikke er kommerciel rationel 

(det kunne f.eks. være betaling af service fees til et tomt koncernselskab i skattely), vil SKAT have 

den opfattelse, at uafhængige parter ikke ville havde aftalt sådanne forhold, hvorfor SKAT vil nægte 

fradrag for betalingen til koncernselskabet i skattely og se bort fra den interne aftale.  

 

COVID-19 har resulteret i væsentlige ændringer på verdensplan i markedsvilkår. Dette betyder, at 

koncernselskaber, der er påvirket under pandemien, er nødsaget til at ændre i deres kontraktvilkår, 

således at vilkårene afspejler de finansielle og forretningsmæssige forhold samt omstændigheder, der 

påvirker den kontrollerede transaktion. COVID-19 pandemien har skabt forhold, der har gjort, at 

koncernselskaber må overveje muligheden om at indføre klausuler med force majeure i interne 

aftaler. Sådanne klausuler kan påvirke allokeringen af tab og COVID-19 specifikke omkostninger 

mellem koncernselskaber, og kræver stor overvejelse af de nuværende økonomiske 

omstændigheder15. 

 

COVID-19 vejledningen sondrer mellem korte og længere afbrydelser af koncernens planlagte 

aktiviteter, idet principalen skal bære flere ekstraordinære omkostninger ved de korte tidsafbrydelser. 

Det har en direkte betydning for resultatfordelingen i koncernen, og selvom det skal ske efter en 

konkret vurdering i den enkelte koncern, kunne OECD udgive mere COVID-19 vejledning om, 

hvorvidt og hvornår low risk selskaber kan bære en del af de uventede COVID-19 omkostninger og 

hvornår force majeure klausuler kan anvendes overfor low risk selskaber.   

 

Der kan opstå transaktioner imellem koncernselskaber, som selskaberne ikke selv har identificeret 

som transaktioner.16 Det kan være tilførsel af værdi fra et koncernselskab til et andet. Denne tilførsel 

af værdi kan udledes af adfærden mellem koncernselskaberne. Eksempler på disse kan være deling 

af know-how. Hvor sådanne transaktioner opstår, er det nødvendigt at identificere værdien af denne 

deling, herunder om der er tale om intern omstrukturering som uafhængige parter ville have krævet 

kompensation for. COVID-19 vejledningen omtaler, at skattemyndigheder vil være skeptiske, hvis 

 
15 Jf. COVID-19 vejledningen punkt 37 
16 Jf. kapitel 1 punkt 1.49 i OECD’s TPG 2017 
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der foretages en stor ændring af interne aftaler, det kan være at en intern aftale helt ophører, og de 

koncerninterne ændringer kun begrundes med en generel henvisning til COVID-19 pandemien.   

 

2.5.2 Risiko og funktionsanalyse under COVID-19 pandemien 

En risiko- og funktionsanalyse er den anden faktor i sammenlignelighedsanalysen17. Risiko- og 

funktionsanalysen har til formål at kortlægge, hvilke funktioner, der bliver varetaget i det enkelte 

koncernselskab, hvilken værdiskabelse koncernselskabet udfører i den forbindelse, samt hvilke risici 

koncernselskabet påtager sig. Analysen skal også bruges til at vurdere, om der sker den korrekte 

betaling i forhold til påtagne risici. Det er ofte indtjeningen hos low risk selskaber, der testes, da det 

er nemmere at finde uafhængige selskaber, der minder om. Det er sværere at teste indtjeningen i 

residualselskaber, som kan have unikke immaterielle aktiver.  

I en transaktion mellem uafhængige parter, vil prisen afspejle den risiko hver af de uafhængige parter 

påtager sig. For at en koncern kan afgøre, om der sker korrekt fordeling af risiko og dermed rigtig 

aflønning, benyttes OECD’s 6-trinsanalyse18. 6-trinsanalysen behandles nedenfor, herunder COVID-

19 påvirkningen af koncernens forhold.    

Figur 4: 6-trinsanalyse vurdere om en intern transaktion skal anerkendes og hvordan det skal prisfastsættes 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

 
17 Jf. kapitel 1 punkt D.1.2 i OECD’s TPG 2017 
18 Jf. kapitel 1 punkt D i OECD’s TPG 2017 
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Trin 1 - Identificering af koncernens økonomiske væsentligste risici 

Ved økonomiske risici forstås den usikkerhed, der er forbundet med indkøb, produktion, distribution 

og salg af produkterne i koncernen. Under normale omstændigheder vil en principal i en centraliseret 

koncernstruktur fastsætte koncernens retningslinjer for udførsel af koncernens aktiviteter og fastsætte 

retningslinjer for koncernens håndtering af markedsrisici. Herved bærer principalen de primære 

markedsrisici med det formål at opnå øget profit19. 

COVID-19 kan midlertidigt have påvirket dette. Mange brancher har oplevet, at deres økonomiske 

risici har ændret sig. Det er blevet svært forudse salg, produktion og koncernaktiviteter. Den viden, 

erfaring og de handlemønstre, som selskaber har kunnet trække på fra tidligere år, blev ændret i 2020 

da COVID-19 pandemien gjorde sit indtog i verden. Nedlukning af storcentre og fysiske butikker har 

stoppet det fysiske salg i perioder og har resulteret i en ændring af forbrugernes købsadfærd. Der er i 

langt større grad blevet handlet online, og det har skabt stor omsætningsvækst hos logistikselskaber 

som PostNord, der har omsætningsvækst på +1,5 mia. kr. i 202020.  

Møder er gået fra at være fysiske til at være online, hvilket har medført større efterspørgsel af it-

løsninger. Den øgede farerisiko er også omtalt i den nye COVID-19 vejledning. Vejledningen 

omtaler, at COVID-19 kan medføre særlige risici på tre områder: markedsrisiko, operationel og 

finansiel risiko.  

Markedsrisiko er eksterne risici, som koncernen ikke selv har kontrol over. Det er eksterne risici, der 

påvirkes af økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige begivenheder. Bekæmpelsen af COVID-

19 har i stort omfang været besluttet af de politiske partier, hvor regeringen i starten af marts 2020 

havde et forsigtighedsprincip med vægt på at sikre folkesundhed, og hvor koncerner blev bedt om at 

udvise samfundssind. Det førte til en lockdown i foråret 2020 med gradvis genåbning mod sommeren 

2020. I slutningen af 2020 førte et stigende smitteantal til nye nedlukninger af fysiske butikker, 

begrænsninger af antallet af kunder i butikker, m.v. Det havde indflydelse på det fysiske salg og gav 

en konkurrencefordel til online salg. I 2021 har det i årets første måneder også haft en stor betydning, 

om koncernen havde salg i eller udenfor storcentre, da storcentre var pålagt at holde lukket. I 

slutningen af marts 2021 ønskede de borgerlige en større genåbning af Danmark, og den politiske 

dagsorden skiftede til en kalkuleret risiko hvor aktiviteter gradvist genåbnes for at lukke ned igen, 

 
19 Jf. kapitel 1 punkt 1.57 i OECD’s TPG 2017 
20 https://finans.dk/erhverv/ECE12729249/postnord-leverer-bedste-resultat-nogensinde/?ctxref=ext&fbclid=IwAR0-

I_tnJ2qPPoh34GDxoVbOXkkv513_BLZXuFfp75e6jCohbYCwLFcU2dI  

https://finans.dk/erhverv/ECE12729249/postnord-leverer-bedste-resultat-nogensinde/?ctxref=ext&fbclid=IwAR0-I_tnJ2qPPoh34GDxoVbOXkkv513_BLZXuFfp75e6jCohbYCwLFcU2dI
https://finans.dk/erhverv/ECE12729249/postnord-leverer-bedste-resultat-nogensinde/?ctxref=ext&fbclid=IwAR0-I_tnJ2qPPoh34GDxoVbOXkkv513_BLZXuFfp75e6jCohbYCwLFcU2dI
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hvis den lokale COVID-19 smitte bliver er for stor. Disse forhold er eksterne forhold, som koncernen 

ikke kan påvirke, men hvor deres aktiviteter påvirkes. 

Den operationelle risiko omhandler forhold, som koncernen til dels selv kan kontrollere, når det 

omhandler eksterne risici. Koncerner skal være opmærksomme på, om der er sket operationelle 

ændringer i forhold til indkøb, leverandører, distribution og salgsaktiviteter. Et smitteudbrud i 

Nordjylland i november 2020 gjorde21, at regeringen frarådede al transport på tværs af 

kommunegrænser, hvilket kunne begrænse aktiviteten i koncernen. Det kan også være lokale 

COVID-19 smitte på en fabrik i Danmark eller udland, som må nedlukke i en periode. Det skete for 

Danish Crown’s fabrik i Ringsted i august 202022. Der kan også være operationelle påvirkninger, når 

de ansatte i størst muligt omfang skal arbejde hjemmefra. 

COVID-19 vejledningen omtaler også en øget farerisiko ved den finansielle risiko. De lokale 

COVID-19 restriktioner kan have stoppet eller reduceret salgsindtægterne, mens det ikke i samme 

omfang er muligt at reducere omkostningerne og flere selskaber er kommet i likviditetsproblemer. 

Flere koncerner har lavet gældskonvertering, udstedelse af nye aktier eller har måttet optage lån. 

Grundet likviditetsproblemerne kan koncerner have trukket på lokale hjælpepakker i form af 

omkostnings- og løndækning, udsættelse af betalinger til staten eller optagelse af lån. Koncernen kan 

også have haft et større tab på debitorer. 

COVID-19 pandemien har forøget risici ved koncernens aktiviteter, og moderselskabet skal derfor 

vurdere, hvorvidt omkostninger og tab skal være i principalselskabet, eller om en del kan være i 

koncernens low risk selskaber23.  

Trin 2 - Kontraktlig risikofordeling 

Trin to i 6-trins analysen består af den kontraktlige risikofordeling mellem koncernselskaberne24. 

Uafhængige parter indgår skriftlige aftaler, hvor modstridende interesser afgør betalingen for den 

risiko, det enkelte selskab påtager sig. Koncernhensyn gør, at der ikke altid er modstridende interesser 

mellem koncernselskaber. Dette forhold er beskrevet i TPG25, at kontraktvilkår mellem koncern-

forbundene parter skal være indgået før transaktionen finder sted (ex ante). I 2020 og 2021 har 

COVID-19 medført en TP udfordring, da koncernen har haft svært ved at forudse, hvad der kommer 

 
21 https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/12/milliardregning-for-nedlukning-af-nordjylland/ 
22 https://www.tv2east.dk/ringsted/danish-crown-lukker-fabrik-i-ringsted-900-ansatte-skal-gaa-i-isolation 
23 Jf. COVID-19 vejledningen kapitel 2 
24 Jf. kapitel 1 punkt D.1.2.1.2 i OECD’s TPG 2017 
25 Jf. kapitel 1 punkt D1.1 i OECD’s TGP 2017 
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til at ske. Hvornår landegrænser åbnes og restriktioner lempes eller fjernes, kan også have indflydelser 

på transaktionerne. 

Trin 3 – Analyse og vurdering af den risiko, som koncernselskabet påtager sig ved funktionen  

Trin tre vedrører fastlæggelse af FAR-profiler, hvor man foretager en analyse og vurdering af den 

risiko, der er ved de enkelte koncernselskabers udførte funktioner og anvendte aktiver.  FAR-kurven 

har til formål at vise resultatfordelingen i koncerner ved at vise den forventede indtjening ud fra en 

vurdering af koncernselskabets udførte funktioner, anvendte aktiver og de risici, det enkelte selskab 

bærer i 2020. Det er illustreret nedenfor er tre figurer: 

Figur 5: Illustration af principal og low risk selskaber i normale år og 2020-21 som er negativt påvirket af COVID-19  

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
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Første graf viser overskud i koncernen før COVID-19, hvor principalen, som påtager sig de primære 

risici, udfører og kontrollerer de strategisk vigtige funktioner og er økonomisk ejer til de immaterielle 

aktiver, får største andel af den forventede indtjening i koncernen. Low risk selskaberne vil opnå en 

mindre del af indtjeningen, da de har færre funktioner, aktiver og risici.  

Den anden og tredje graf viser, at COVID-19 pandemien har resultatet i et samlet tab for koncernen, 

og spørgsmålet er, hvordan tabet og de ekstraordinære COVID-19 omkostninger skal fordeles mellem 

principalselskabet og low risk selskabet. I oplevelses- og underholdningsbrancherne har der været 

store perioder, hvor salget har været reduceret grundet COVID-19 restriktioner, hvilket har resulteret 

i tab.   

For at afgøre FAR profiler kræves en grundig analyse af hver af koncernselskaberne, herunder 

vurdering af den risiko, som de enkelte koncernselskaber påtager sig i forbindelse med de funktioner, 

de udfører. Det skal i den forbindelse klarlægges, hvilke selskaber, der reelt tager beslutningerne i 

forhold til de udførte funktioner, samt hvordan funktionernes risiko kan minimeres. På den baggrund 

skal der også tages stilling til, hvem der har ret til overskud eller tabet ved resultatet af den påtagne 

risiko. Til sidst skal det vurderes, hvilket koncernselskab, der har den finansielle risiko. Ved en 

centraliseret koncernstruktur vil det under normale forhold være principalen, som bærer alle 

væsentlige risici. Low risk selskabet vil normalt ikke have betydelige risici, da det hele styres af 

principalen.  

Trin 4 – Er der overensstemmelse i trin 1-3 for de kontrollerede transaktioner, der anerkendes? 

Trin fire omhandler fortolkningen af den indsamlede information i trin 1-3.26 De tre første trin skaber 

grundlag for at vurdere, om den påtagne risiko også fremgår af kontrakten og dermed afspejler den 

faktiske adfærd i koncernselskaberne. Det bliver vurderet, om selskabet med den påtagne risiko også 

udøver kontrol over risikoen, og derudover, om selskabet har den finansielle kapacitet til at håndtere 

eventuelle negative konsekvenser af risikoen.  

Trin 4 har et substanskrav, da transaktioner med tomme koncernselskaber ikke anerkendes. Det anses 

for irrationelle transaktioner, hvor SKAT ikke vil give fradrag for udgiften.  

For de koncerntransaktioner, som SKAT vil anerkende, som kommercielt rationelle transaktioner, er 

der to udfaldsmuligheder: 

 
26 Jf. Kapitel 1 punkt D.1.2.1.4 i OECD’s TPG 2017 
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1) Hvis der er overensstemmelse mellem den interne aftale, de faktiske hold og den faktiske adfærd 

i den kontrollerede transaktion, kan trin fem om re-allokering af indtægter og omkostninger 

springes over. I så fald går man direkte til prisfastsættelsen af transaktionen i trin 6.   

2) Hvis der er behov for en year-end adjustment, hvor indtægter eller omkostninger skal flyttes 

mellem koncernselskaberne for at overholde armslængdeprincippet, vil det ske i trin 5.  

Trin 5 – Re-allokering af risiko, hvor indtægter og omkostninger flyttes i koncernen  

Hvis konklusionen i trin fire er, at den kontrollerede transaktion skal anerkendes, men at der sker 

flytning af indtægter og omkostninger i koncernen, foretages denne ændring som en year-end 

adjustment.27 En sådan year-end adjustment vil normalt ske som en årsjustering af low risk selskaber, 

f.eks. en årsjustering af kontraktproducenter eller low risk salgsselskaber. Årsjusteringen foretages 

ved at sammenholde nettoindtjeningen hos low risk selskabet med tilsvarende nettoresultater hos 

uafhængige selskaber i tidligere år. COVID-19 kan have medført så store ændringer, at 2020 ikke er 

sammenligneligt med tidligere år.  

COVID-19 vejledningen erkender, at markedsdata om 2020 mangler, og anbefaler at der er større 

fleksibilitet i årsjusteringen af 2020. COVID-19 vejledningen omtaler, at det kan ske som en 

årsjustering i års- eller skatteregnskabet for 2020. Udfordringen er, at det ofte bliver afleveret før 

2020 markedsdata foreligger, og koncernen ved derfor ikke præcist, hvilke 2020 resultater de 

uafhængige parter har haft. COVID-19 vejledningen omtaler, at koncerner ekstraordinært kan 

regulere indkomsten i low risk selskaber i årsregnskabet 2021. Det er mere end den danske TP praksis, 

hvor koncerner kan foretage indkomstændringer til og med tidspunktet, hvor selvangivelsen 

fremsendes. For danske koncernselskaber med kalenderåret som regnskabsperiode kan det danske 

resultat ændres til og med 30. juni 2021, hvor selvangivelsen skal fremsendes til SKAT. Der savnes 

et dansk styresignal om SKAT tillader, at koncernerne afventer markedsdata for 2020 og foretager 

årsjusteringen af 2020 i regnskabsåret 202128. Hvis SKAT ikke tillader en sådan fleksibilitet, går 

COVID-19 vejledningen længere, end hvad der er muligt i Danmark.  

Regeringen har sendt et forslag til hastegodkendelse om at udskyde indberetningen af årsregnskaber, 

for selskaber med kalenderåret som regnskabsår, til 30. juni 2021 og selvangivelsesfristen forlænges 

til 1. september 2021. For virksomheder med særlige behov kan fristen for indberetningen af 

årsregnskabet udskydes helt til 31. august 2021 og selvangivelsesfristen bibeholdes ved den 1. 

 
27 Jf. kapitel 1 punkt D.1.2.1.5 i OECD’s TPG 2017 
28 Jf. COVID-19 vejledningen punkt 16 
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september 2021.29 En fristforlængelse giver koncernerne længere tid til at overveje og gennemføre 

deres year-end adjustments af de kontrollerede transaktioner i 2020. Koncernerne kan efter de danske 

TP regler foretage year-end adjustments indtil dagen for fremsendelse af selvangivelsen. Det 

forventes dog at mange andre lande også vil forlænge deres indsendelsesfrister, så det afhjælper ikke 

problematikken vedrørende den manglende markedsdata for 2020.  

COVID-19 vejledningen omtaler, at low risk selskaber kan have en andel af tab i 2020 eller en andel 

af COVID-19 omkostninger, hvis det er sammenligneligt med tilsvarende uafhængige selskabers 

FAR-profiler30. Vurderingen af fordelingen af tab og COVID-19 omkostninger overlades til 

koncernen og kan resultere i længerevarende TP revisioner, hvis landenes skattemyndigheder ikke er 

enige, og det anbefales, at OECD udbygger COVID-19 vejledningen med mere vejledning om 

fordelingen af tab og COVID-19 omkostninger i koncernen. 

Trin 6 - Prisfastsættelse af transaktionen  

Ud fra de ovennævnte trin i analysen bør det klart fremgå, hvilke forhold transaktionen indeholder31: 

Hvilken aftale, der er indgået, hvem der skal aflønnes og hvordan aflønningen fordeles. I en principal 

struktur er low risk selskaber oftest de testede parter i en benchmark analyse. COVID-19 vejledningen 

omtaler, at tabsgivende uafhængige sammenlignelige selskaber ikke skal fravælges i et benchmark 

studie, hvis de uafhængige FAR profiler er sammenlignelige med low risk koncernselskaberne.  

Det vil derfor være meget vigtigt, at TP dokumentationen forklarer, hvilke lokale risici, det vedrører. 

Det kunne f.eks. være nedskrivning af lokalt varelager og tab på lokale varedebitorer.  

COVID-19 vejledningen omtaler, at tab ved risici hos low risk selskaber skal være sammenligneligt 

med indtjeningsniveauer i tidligere år. Har et low risk salgsselskab fået en lav TNMM EBIT margin 

i tidligere år, bliver det altså sværere at have større underskud i low risk selskabet i 2020 og 2021. Et 

evt. tab hos low risk selskabet vil også øge de fremtidige krav til kommende års TNMM EBIT 

marginer.  

 
29 https://www.ey.com/da_dk/assurance/lovforslag-om-udskydelse-af-fristen-for-virksomhedernes-

arsrapporter?fbclid=IwAR1Lj75P01RM0-ifiYoM63D-iX8L8Cx1zS7Y7uzRM786cSzn-J09yQsfMEU 
30 Jf. COVID-19 vejledningen punkt 39 
31 Jf. kapitel 1 punkt D.1.2.1.6 i OECD’s TPG 2017 
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Det er vigtigt, at koncernen nøje forklarer COVID-19 påvirkningen i deres TP dokumentation. Det er 

i den forbindelse vigtigt at dokumentere i hvilket omfang koncernselskabernes aktiviteter, risiko og 

resultater er påvirket af COVID-19.  

COVID-19 vejledningen omtaler, at moderselskabet skal overveje, om brugen af flere TP metoder 

kan løse den tidsmæssige udfordring, når der mangler markedsdata om 2020. Det kan være en 

situation, hvor det ikke er sikkert, at koncernen har sammenlignelige priser om interne transaktioner. 

Mange koncerner kunne vælge, at have egne salgsdatterselskaber når salget stiger, hvorfor mængder 

og markeder ikke er sammenlignelige. Tilsvarende må koncernen heller ikke bruge erfaringer fra 

finanskrisen, som ikke er sammenlignelig med de COVID-19 påvirkede år i 2020 og 2021.  

COVID-19 vejledningen løser ikke koncernens udfordringer for low risk salgsselskaber, hvor mange 

ofte ville vurdere brugen af videresalgsmetoden og TNMM EBIT margin. Udfordringerne ved pris-

fastsættelsen er vist i figuren nedenfor: 

Figur 6: Udfordringer ved brug af videresalgsmetode og TNMM EBITmargin til low risk salgsselskab under COVID-19 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Det ses af figur 6 at videresalgsmetoden ikke kan reducere brugen af TNMM EBIT margin for low 

risk salgsselskaber under COVID-19. Mange koncerner vil nok lade principalen bære de primære 

markedsudsving. OECD kunne godt have forklaret og gerne med eksempler hvordan year-end 

adjustments foretages i low risk selskaber som har modtaget hjælpepakker. Det forventes også at være 

et forhold, der vil blive drøfte i de kommende TP revisioner.  
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2.5.3 Produktets funktioner og egenskaber 

Low risk selskaber får en funktionsaflønning for produktion eller salgsfunktioner, hvor produktets 

funktioner og egenskaber ofte har mindre betydning32. COVID-19 kan dog i 2020 og 2021 påvirke 

forskelligt i de enkelte brancher, og der kan være forskel helt ned på produktniveau.   

 

COVID-19 kan også have ændret kundeefterspørgslen: Lego33 og Matas34 er eksempler på koncerner, 

der først oplevede et fald i deres omsætning, indtil onlinesalg og nye produkter (bl.a. håndsprit og 

mundbind) gjorde, at det samlede salg i 2020 var højere end i 2019.   

 

Prisfastsættelsesmetoden har stor indvirkning på, hvor meget produktets funktioner og egenskaber 

har af betydning for prisfastsættelsen. CUP metoden er mest følsom over for produkt afvigelser til 

referencetransaktionen og det kan derfor være nødvendigt at lave justeringer for at opnå den 

nødvendige sammenlignelighed35. Det kan også være, at CUP metoden fravælges. 

 

Ved videresalgs- og cost plus metoden vil afvigelser mellem produktets funktioner og egenskaber i 

den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen i normale år, ofte være mindre og en justering 

er ikke altid nødvendig. Det samme gør sig gældende for TNMM-metoden, hvor fokus er 

funktionsaflønningen. 

  

Det er vigtigt at påpege at selvom nogle TP prisfastsættelsesmetoder er mindre følsomme overfor 

afvigelser end andre, kan egenskaberne og funktionerne af produktet ikke ignoreres, da disse kan 

udgøre væsentlige afvigelser. Hvis omstændighederne tillader det i de enkelte tilfælde, giver TPG 

2017 mulighed for, at der kan lægges mere vægt på produktets funktionalitet end ensartethed36.  

Det vil sige, at substituerende produkter kan benyttes som sammenlignelige produkter, hvis de mindre 

følsomme prisfastsættelsesmetoder benyttes. 

 

 

 
32 Jf. kapitel 1 punkt 1.108 i OECD’s TPG 2017 
33 https://www.lego.com/da-dk/aboutus/news/2021/march/2020-annual-results 
34 https://investor.matas.dk/Danish/investor/finansielle-rapporter/selskabsmeddelelser/selskabsmeddelelser-

detaljer/2020/rsrapport-2019-20-samt-Trading-Update/default.aspx 
35 Jf. kapitel 2 punkt 2.16 i OECD’s TPG 2017 
36 Jf. kapitel 1 punkt 1.109 i OECD’s TPG 2017 
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COVID-19 vejledningen fremhæver at brancherne kan være forskelligt påvirkede, idet nogle brancher 

vil have haft et omsætningsfald, mens andre brancher kan haft en omsætningsstigning. Det er derfor 

relevant at kortlægge de økonomiske omstændigheder i 2020 og 2021, som er COVID-19 påvirkede 

år. 

 

2.5.4 Økonomiske omstændigheder  

De økonomiske omstændigheder skal defineres. De økonomiske omstændigheder omfatter en 

afgrænsning af markedet, hvori transaktionen gennemføres. Markedet skal afgrænses ud fra, hvilke 

andre konkurrerende og substituerende produkter, der findes og tilgængeligheden af disse, geografisk 

lokation, størrelsen af markedet, konkurrenceintensiteten, infrastruktur, udbud og efterspørgsel, køber 

og sælgers forhandlingsstyrke og lokale reguleringer37. 

 

Alle ovenstående omstændigheder skal overvejes, når der skal prisfastsættes. Et produkt på ét marked 

der er sammenligneligt med et produkt på et andet marked, kan have forskellige armslængdepriser.  

 

Koncerner kan have kontrollerede transaktioner over flere landegrænser og dermed operere på flere 

markeder. I sådanne tilfælde kan markederne være sammenlignelige, og en 

sammenlignelighedsanalyse med flere lande kan være anvendelig. Der kan dog også være tilfælde, 

hvor de økonomiske omstændigheder ikke er sammenlignelige. Det kan eksempelvis være i tilfælde, 

hvor den påtagne risiko er væsentlig forskellig, eller der benyttes forskellige aktiver i de forskellige 

lande. Hertil vil en afgrænsning pr. marked være bedst anvendelig38. 

 

COVID-19 har, som tidligere nævnt, haft økonomisk påvirkning på markederne. Både negativt og 

positivt. Det er derfor nødvendigt at tage disse i betragtning i de år, der vil være påvirket af COVID-

19 pandemien. Et eksempel herpå kan være, at restriktioner har krævet, at butikker skulle lukkes i 

perioder, hvilket har medført en stigning i online salg og nedgang i fysisk salg. Konsekvensen heraf 

har trods lokale hjælpepakker resulteret i, at nogle butikker har været nødsaget til at lukke permanent. 

Pandemien har derfor påvirket konkurrenceforholdene og udbuddet på markedet. Sådanne ændringer 

kan medføre, at armslængdepriserne ændres. 

 

 
37 Jf. kapitel 1 punkt 1.110 i OECD’s TPG 2017 
38 Jf. kapitel 1 punkt 1.113 i OECD’s TPG 2017 
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Moderselskabet skal være vidende om, at COVID-19 vejledningen indebærer en udvidelse af deres 

TP dokumentation, idet COVID-19 vejledningen påkræver, at moderselskabet fremlægger den 

information, der er relevant for at vurdere betydningen af COVID-19 påvirkningerne39. Disse 

informationer kan opdeles i selskabets informationer, som selskabet har i deres it-systemer, og 

eksterne data. Forfatterne til hovedopgaven anbefaler, at moderselskabet har deres fokus på selskabets 

egne informationer, så som: 

• Hvordan salget har været i 2020 sammenlignet med tidligere år, og årsagerne til, at det er 

anderledes 

• Har produktionen været helt eller delvist stoppet, så der er en lav(ere) kapacitetsudnyttelse   

• Hvilke omkostninger er COVID-19 omkostninger og hvorfor er de ekstraordinære 

omkostninger  

• Hvilke COVID-19 restriktioner har påvirket indkøb, produktion, distribution og salg 

• Er der modtaget støtte (hjælpepakker i landene), beløb og typer, samt hvordan det er indregnet 

• Kan foretage en sammenligning af budget for 2020 sammenholdt med faktiske resultat i 2020, 

og detaljeret forklare hvorfor det blev anderledes end forventet 

Ovennævnte kan moderselskabet udbygge, såfremt SKAT ønsker det i en TP revision. 

Moderselskabet kan ligeledes involvere salgsansatte til at forklare større udsving mellem faktisk og 

realiseret salg i 2020 og 2021. 

 

2.5.5 Forretningsstrategier 

Den sidste sammenlignelighedsfaktor i sammenlignelighedsanalysen er forretningsstrategier40. 

Forretningsstrategier er en vigtig afgrænsning i sammenlignelighedsanalysen. Afgrænsningen består 

i at definere, hvordan selskaberne konkurrerer på de forskellige markeder. Hvis et selskab 

eksempelvis konkurrerer på at have lave omkostninger, så vil et selskab, der konkurrerer på kvalitet 

sandsynligvis ikke være sammenligneligt.  

 

 
39 Jf. COVI-19 vejledningen punkt 21 
40 Jf. kapitel 1 punkt D.1.5 i OECD’s TPG 2017 
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Det fremgår af OECD’s TGP 2017 at selskabernes handlemåde skal være i overensstemmelse med 

konkurrencestrategien. Det vil for eksempel betyde, at hvis et produktionsselskab i en koncern sænker 

priserne, som følge af forretningsstrategien, så skal den nedsatte pris afspejles hos salgsselskabet.  

 

COVID-19 pandemien har været så omfattende at det må antages, at selskaber har været nødt til at 

ændre forretningsstrategi, for eksempel ved en eventuel koncernintern omstrukturering hvor der 

overføres immaterielle aktiver mellem koncernselskaberne. I sådanne tilfælde skal det overvejes, om 

en tidligere anvendt referencetransaktion ikke længere er sammenlignelig, og en ny afgrænsning af 

markedet er derfor nødvendig. 

 

2.6 Delkonklusion  

Dette kapitel har fokuseret på de særlige TP udfordringer, der er i anvendelsen af 

armslængdeprincippet under pandemien. Hvor TPG 2017 kapitel 1 i 2020 og 2021 skal ske i et 

samspil med den nye COVID-19 vejledning fra december 2020.  

I relation til koncernernes anvendelse af armslængdeprincip er det særligt COVID-19 vejledningens 

supplerende vejledning om sammenlignelighedsanalyse, mulige ændringer af interne aftaler, 

fordeling af tab og ekstraordinære COVID-19 omkostninger, og hvorvidt det skal påvirke principalen 

eller low risk selskaber, der er de mest kritiske forhold for at have en korrekt resultatfordeling under 

pandemien. COVID-19 vejledningen omtaler at der ikke er universale løsninger, og det afhænger af 

koncernens faktiske forhold. Hvis SKAT kan dokumentere en anden opfattelse end koncernen, kan 

SKAT foretage indkomstændringer.  

COVID-19 pandemien har resulteret i en række restriktioner, blandt andet har landegrænserne været 

lukket i en periode. Det kan for nogle koncerner have betydet at ledelsens sæde midlertidigt har været 

flyttet. Her har SKAT udsendt et styresignal der har præciseret at en midlertidig flytning af ledelsens 

sæde grundet overholdelse af COVID-19 restriktioner, ikke medførte en faktisk flytning af ledelsens 

sæde og dermed en omstrukturering i koncernen. Styresignalet har afhjulpet denne problematik.  

TPG 2017 kapitel 1 omtaler referencetransaktioner. Referencetransaktioner findes normalt i historisk 

data, typisk 1-2 år tidligere. Men da COVID-19 kan have påvirket de fem sammenligneligheds-

faktorer, kan tidligere år ikke længere bruges lige så pålideligt som tidligere. Data der kan benyttes 

til at finde pålidelige sammenlignelige transaktioner kan eksempelvis findes i regnskaber. 

Udfordringen er at skatteregnskabet for 2020 bliver afleveret før 2020 markedsdata foreligger og 
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koncernen ved derfor ikke præcist hvilke 2020 resultater de uafhængige parter havde haft. COVID-

19 vejledningen omtaler, at koncerner ekstraordinært kan regulere indkomsten i low risk selskaber i 

årsregnskabet 2021. Det er mere end den danske TP praksis, hvor koncerner kan foretage 

indkomstændringer til og med tidspunktet hvor selvangivelsen fremsendes. For danske 

koncernselskaber med kalenderåret som regnskabsperiode kan de ændre det danske resultat til og med 

30. juni 2021 hvor selvangivelsen skal fremsendes til SKAT. Der savnes et dansk styresignal om 

SKAT tillader at koncernerne afventer markedsdata for 2020 og foretager årsjusteringen af 2020 i 

regnskabsåret 202141. Hvis SKAT ikke tillader en sådan fleksibilitet går COVID-19 vejledningen 

længere end hvad der er muligt i Danmark. Regeringen har sendt et forslag til hastegodkendelse om 

at udskyde indberetningen af årsregnskaber en måned og selvangivelsen udskydes til 1. september 

2021. Dette forslag vil ikke afhjælpe de TP udfordringer der er, da de andre lande også forventes at 

ville forlænge deres indsendelsesfrister. Så problemet med manglende uafhængige selskabs data er 

der stadig.  

Ved fastlæggelse af priser omtaler COVID-19 vejledningen brugen af priser til eksterne parter. Der 

kan dog være væsentlig forskel i kvalitet og mængde og hertil afhjælper COVID-19 vejledningen 

ikke problematikken.  

COVID-19 vejledningen sondrer mellem korte og længere afbrydelser af koncernens planlagte 

aktiviteter, idet principalen skal bære flere ekstraordinære omkostninger ved de korte tidsafbrydelser. 

Det har en direkte betydning for resultatfordelingen i koncernen og selvom det skal ske efter en 

konkret vurdering i den enkelte koncern, kunne OECD udgive mere COVID-19 vejledning om 

hvorvidt og hvornår low risk selskaber kan bære en del af de uventede COVID-19 omkostninger og 

hvornår force majeure klausuler kan anvendes overfor low risk selskaber.  

COVID-19 vejledningen har på flere punkter italesat hvilke udfordringer COVID-19 har medført. 

Der er dog plads til uddybning og forklaringer i eksempler, på hvornår og hvordan vejledningen skal 

benyttes i praksis.  

 

 

 

 
41 Jf. COVID-19 vejledningen punkt 16 
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3. Immaterielle aktiver og resultatfordeling i internationale koncerner under COVID-19 

Dette kapitel vil fokusere på de immaterielle aktiver, og hvilke særlige TP udfordringer, der kan være 

under pandemien. Der vil blive taget udgangspunkt i TPG kapitel 6 om immaterielle aktiver og 

COVID-19 vejledningen. Der er kun en indirekte vejledning i COVID-19 om de immaterielle aktiver, 

og det undersøges, hvordan samspillet er mellem OECD’s TPG kapitel 6 og COVID-19 vejledningen 

for at kunne foretage en korrekt resultatfordeling af immaterielle aktiver under pandemien.  

Immaterielle aktiver er for mange koncerner meget vigtige, er ofte unikke og dermed umulige at 

sammenligne med andre. Koncerner vil helst undgå uenigheder med skattemyndighederne 

vedrørende værdiansættelse eller omstruktureringer, da TP revisioner er omkostningskrævende og en 

indkomstforhøjelse omhandlende immaterielle aktiver kan være meget store. Kapitlet vil også 

undersøge, hvordan HTVI kan håndteres under COVID-19.    

Immaterielle aktiver er med til at brancher kan adskille og differentiere sig. Det kan give 

konkurrencebeskyttelse og være med til at løfte priserne på de pågældende produkter. Hvis en 

koncern har immaterielle aktiver, er disse meget vigtige, da de er svære at imitere og efterligne. De 

er derfor med til at differentiere produktet og det er vigtigt at koncernen søger at beskytte det.  

De immaterielle aktiver omtales i OECD’s TPG 2017 kapitel 6. Definitionen omkring immaterielle 

aktiver bliver uddybet i TPG 6.6 og udtrykkes som ”noget” der ikke er finansielt eller et materielt 

aktiv. Det skal kunne ejes og kontrolleres, og det skal være muligt at anvende kommercielt. 

Derudover er der krav om, at en uafhængig vil kræve kompensation for at lade andre benytte de 

immaterielle aktiver, ligesom den uafhængige vil kræve kompensation, hvis det overdrages til andre.  

OECD har valgt en bred definition af et immaterielt aktiv i TPG kapitel 6, hvor ”noget” giver 

fleksibilitet, da der findes mange forskellige slags immaterielle aktiver. Det er dog vigtigt at 

skattemyndigheder ikke anvender definitionen af de immaterielle aktiver for bredt, for det ville 

medføre, at skattemyndighederne i så fald ville kræve en højere kompensation end der ville være 

aftalt mellem uafhængige parter. Har koncernen anvendt definitionen for smalt, vil kompensationen 

være for lav i forhold til en kompensation på armslængdevilkår.  

OECD’s kumulative krav til at opfylde definitionen af immaterielle aktiver, er vist i nedenstående 

figur. OECD har ikke ændret kravene er under COVID-19, men ”ejes eller kontrolleres”, ”anvendes 

kommercielt” og hvad ”uafhængige parter ville betale” kan være forøget eller reduceret under 

pandemien. 
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Figur 7: COVID-19's påvirkning af immaterielle aktiver, hvor + øger værdien og – reducere værdien af aktiverne 

 

Kilde: Egen udarbejdelse med inspiration i OECD’s kapitel 6 

 

Fælles for TPG kapitel 1 og kapitel 6 er, at armslængdeprincippet stadig skal følges. Koncernen skal 

derfor sikre sig, at koncernen har en korrekt resultatfordeling. Prisfastsættelsen på de immaterielle 

aktiver i koncernen skal derfor afspejle en tilsvarende transaktion mellem uafhængige parter for at 

undgå tvister med skattemyndighederne og en eventuel indkomstforhøjelse. Koncernen skal sørge for 

at kunne dokumentere, at armlængdeprincippet er overholdt. Det kan argumenteres, at COVID-19 

har skabt et endnu større behov for dokumentation for at imødegå eventuelle indkomstforhøjelser.  

I en centraliseret struktur får principalen et residualafkast, svarende til det overskud eller underskud, 

der er tilbage, når der er sket armslængde aflønning af rutinefunktionerne i low risk selskaberne. 

Residualafkastet i COVID-19 påvirkede år kan være påvirket af de unikke forhold, der er skabt af 

pandemien. Residualafkastet skal tilfalde den økonomiske ejer. Principalselskabet er den økonomisk 

ejer og samtidig det centrale selskab, der bærer de primære markedsrisici ved DEMPE funktionerne.   

I en decentraliseret koncern ejes de immaterielle aktiver ofte af flere koncernselskaber, hvorfor det er 

vigtigt at fastlægge den faktiske adfærd for at kunne afgøre, hvem der er den/de økonomiske ejere.  
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3.1 Eksempler på immaterielle aktiver 

TPG kapitel 6 oplister en række immaterielle aktiver. Listen giver koncerner mulighed for få et 

overblik over, hvad der kan være immaterielle aktiver. I dansk lov er der ligeledes oplistet en række 

eksempler på immaterielle aktiver, disse står oplistet i AL §40.  Fælles for begge lister er at de ikke 

udtømmende. Eksempler på dette kan være42:  

- Knowhow: Selskabets evne til kommercielt at udnytte en særlig viden og information. Et 

eksempel på knowhow er Lego’s særlige erfaring i forbindelse med produktionsteknologi 

eller produktionsprocesser 

- Patenter: Er en enerettighed for at kunne bruge en særlig opfindelse. Det er en juridisk 

beskyttelse for en tidsbegrænset periode. Lego har tidligere haft patent på deres berømte 

Legoklods. Dette patent er dog udløbet i dag, så Lego forsøger at beskytte det på andre 

måder43. 

- Varemærker: Selskabets juridiske beskyttelse af unikke logoer, brands, symboler eller 

design mv. Lego har blandt andet varemærkebeskyttelse af deres gule minifigurer44. 

- Goodwill: Der er ingen universal definition for goodwill, som f.eks. vedrører kunderelationer. 

Goodwill kan ikke overdrages selvstændigt, men skal ske sammen med andre aktiver eller 

anden aktivitet. Lego kunne altså ikke sælge goodwill alene i en kontrolleret transaktion   

I gennemgangen af de immaterielle aktiver, skal koncernen undersøge, om de immaterielle aktiver 

kan være skabt af stordriftsfordele ved bedre produktionsanlæg, mulighed for større rabatter grundet 

volumen og deres koncernaktiviteter. Dette betegnes som koncernsynergier og betegnes ikke som 

immaterielle aktiver. Koncernsynergier kan nemlig ikke ejes eller kontrolleres. 

Markedskarakteristika som for eksempel høj levestandard eller stor efterspørgsel er i sig selv ikke 

defineret som et immaterielt aktiv, da de ikke kan kontrolleres. Markedskarakteristika kan dog 

påvirke værdien af andre immaterielle aktiver i koncernen. 

3.2 TP håndtering af immaterielle aktiver og indirekte vejledning i COVID-19 vejledningen   

COVID-19 vejledningen har ikke et specifikt kapitel omhandlende immaterielle aktiver, og det skal 

ses om en indirekte vejledning. COVID-19 vejledningen omtaler aflønning af principalselskabet og 

low risk selskaber. Kontraktproducenter og low risk salgsselskaber er eksempler på koncernselskaber, 

 
42 Liste med eksempler fra TPG 2017 kapitel 6.6 
43 https://www.dr.dk/nyheder/penge/harald-nyborg-lego-ville-ikke-lege-med-os 
44 https://sn.dk/Erhverv/Lego-manden-faar-EU-Domstolens-ord-for-at-han-er-unik/artikel/495802 
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der har en begrænset risiko og modtager en rutinemæssig aflønning. Principalen ejer alle de 

væsentlige immaterielle aktiver i koncernen og principalen vil i normale år modtage 

residualoverskuddet, svarende til det overskud eller underskud, som er tilbage efter aflønning af 

rutinefunktioner i low risk selskaberne. Aflønningen af principalens immaterielle aktiver er således 

indeholdt i residualindkomsten i form af det tilbageværende overskud/underskud. Det tilbageværende 

overskud/underskud vil i 2020 og 2021 være COVID-19 påvirket og kan være større eller mindre end 

normalt på grund af COVID-19 pandemien eller landenes COVID-19 restriktioner.  

I hovedopgavens kapitel 2 blev COVID-19 vejledningens forhold om sammenlignelighedsanalyse og 

mulige ændringer i interne aftaler, fordeling af tab samt fordeling af de ekstraordinære omkostninger 

behandlet. Kapitlet behandlede forholdene som påvirker aflønningen af low risk selskaber under 

pandemien, og som dermed også påvirker residualindkomsten og aflønningen af de immaterielle 

aktiver under pandemien. Resultatet af sammenlignelighedsanalysen kan enten øge eller reducere 

overskuddet i low risk selskaber og vil dermed påvirke residualindkomsten og aflønningen af 

principalens immaterielle aktiver.  

De immaterielle aktiver er påvirket af de markeds- og økonomiske påvirkninger, der er skabt som 

særlige forhold under COVID-19 pandemien. Efterspørgslen kan være delvis eller helt stoppet i 

perioder, og det kan have medført en ændring i kundernes købsadfærd, som har forøget online salg 

på bekostning af det fysiske salg. Påvirkningen af produktion, distribution eller salg under pandemien, 

kan derfor afspejles i værdipåvirkninger af de immaterielle aktiver.  COVID-19 vejledningen gør 

opmærksom på, at COVID-19 restriktioner således kan have forøget, reduceret eller helt have stoppet 

salget for en periode, hvilket vil reducere afkastet til de immaterielle aktiver og reducere, hvor meget 

en uafhængig vil betale for de immaterielle aktiver. Der er en forventning om, at koncernerne, som 

er negativt COVID-19 påvirket, vil kunne genskabe deres omsætning og overskud, når pandemien 

stopper. En værdiansættelse af immaterielle aktiver i koncerner som f.eks. Coca-Cola, Novo Nordisk 

og Apple beregnes som indtjeningsmulighederne i de COVID-19 påvirkede år som 

indtjeningsmuligheder i efterfølgende år med normaliserede forhold. COVID-19 vejledningen 

præciserer, at det er vigtigt at vurdere de økonomiske forhold over en længere periode end årene 

under pandemien. Det er omtalt som ”long run effects”.  
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3.3 Funktions- og risikoanalyse for immaterielle aktiver   

Koncernen skal kunne dokumentere og redegøre for de kontrollerede transaktioner mellem 

koncernselskaberne, samt hvilke forretningsstrategier, de har anvendt. Der skal foretages en 

funktions- og risikoanalyse omhandlende de koncernselskaber der bidrager med aktivitet i form af 

funktioner, aktiver og risici i håndteringen og udviklingen af de immaterielle aktiver. Der skal 

foretages en funktions- og risikoanalyse om koncernselskabernes faktiske adfærd, og TPG kapitel 6 

har udvidet 6-trinsanalysen, som blev behandlet i kapitel 2. 6-trinsanalysen i TPG kapitel 6 har større 

fokus på de funktioner og risici, der knytter sig til immaterielle aktiver for at kunne afgøre, hvem der 

bidrager til værdiskabelsen. Aflønningen af koncernselskaber sker ud fra, hvilke koncernselskaber, 

der ejer immaterielle aktiver, bidrager til DEMPE funktioner og den kontrol og risici det enkelte 

koncernselskab har. Nedenfor er illustreret de seks trin, samt hvad hvert trin indeholder og hvordan 

de enkelte trin bør håndteres.  

Figur 8: 6-trinsanalysen har særlig fokus på de immaterielle aktiver og DEMPE funktionerne 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

I det efterfølgende afsnit behandles DEMPE funktionerne, der er fremhævet som de særligt vigitge 

funktioner. Risici tilknyttet DEMPE funktioner samt påvirkningen af COVID-19 behandles ligeledes 

i de efterfølgende afsnit. 
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3.4 DEMPE-funktioner og påvirkningen af COVID-19 

TPG kapitel 6 præciserer, at i selskaber med immaterielle aktiver er der en række funktioner, der er 

særligt unikke og værdifulde for værdien af de immaterielle aktiver. Disse funktioner kaldes DEMPE 

funktioner. DEMPE er et udtryk for udvikling (development), forbedring (enhancement), 

vedligeholdelse (maintenance), beskyttelse (protection) og udnyttelse (exploitation).  DEMPE 

funktioner blev introduceret i TPG 2017.  

TPG 2017 tydeliggør, at det ikke er nok at have det juridiske ejerskab over DEMPE funktionerne. 

Det er afgørende, hvem der har det faktiske økonomiske ejerskab. Hensigten med dette er at 

residualoverskuddet skal tilfalde de koncernselskaber, der udfører de faktiske DEMPE funktioner, 

bruger aktiver, pådrager risici og kontrollerer udførslen og strategien herved. I multinationale 

koncerner kan DEMPE funktioner vægtes forskelligt, alt efter betydningen og omfanget i den enkelte 

koncern. Det er derfor vigtigt, at der foretages en præcis afgrænsning af transaktionen, og at den 

analyseres på baggrund af FAR profiler og kontrol. 

Betydningen af de enkelte DEMPE funktioner er illustreret nedenfor. 

Figur 9: De vigtige DEMPE funktioner og deres faktiske indhold 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
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FAR profilerne og kontrollen kan være påvirket af COVID-19. Lockdown, lukkede landegrænser, 

restriktioner og hjemsendelse af medarbejdere kan have haft betydning for DEMPE funktionerne.  

Det er derfor en nødvendighed at foretage en grundig 6-trinsanalyse af de kontrollerede transaktioner 

med immaterielle aktiver. Det skal kortlægges, hvilket selskab, der har og kontrollerer de økonomiske 

risici, og hvem der har den finansielle kapacitet til at bære disse risici. 

COVID-19 har for nogle koncerner betydet, at deres udvikling af immaterielle aktiver har været helt 

eller delvist stoppet. Dette kan være sket som et resultat af restriktioner og opfordringen til at arbejde 

hjemme i 2020 og 2021. For andre har COVID-19 medført et nyt forretningsgrundlag for at udvikle 

en vaccine til bekæmpelsen af COVID-19. Der er på nuværende tidspunkt fire godkendte vacciner  

på det danske marked, hvoraf den ene er blevet fravalgt45. Pfizer og Moderna var de første to vacciner 

der blev godkendt i Danmark. AstraZenca vaccinen blev godkendt den 4. februar 2021, men blev den 

11. marts 2021 sat i bero og efterfølgende helt fravalgt. Senest er Johnson & Johnson vaccinen 

godkendt den 14. april 202146. 

Vaccinen har betydning for, hvornår COVID-19 restriktioner kan lempes yderligere og til sidst helt 

fjernes og lande derefter kan begynde at vende tilbage til normale tilstande igen.  

Storcentre og butikker med over 5000 m2 har været lukket ned. Seneste nedlukning har været fra 18. 

december 2020 frem til 21. april 202147 og kan have haft effekt på forbedring og opretholdelsen af 

værdien på de immaterielle aktiver. Nedlukninger kan have reduceret koncernens salgsmuligheder og 

have stor negativ betydning for salget i fysiske butikker, som ikke blev kategoriseret som butikker 

med nødvendighedsvarer. Ved at ændre butikkernes fysiske salg til online salg, gav det mulighed for 

at opretholde værdien af de immaterielle aktiver. Er kunderne skiftet til andre indkøbsmuligheder, 

kan det have en negativ påvirkning af salgsmulighederne efter pandemien.  

COVID-19 kan således have skabt unikke forhold, der grundet lokale restriktioner, gør det svært at 

beskytte og udnytte de immaterielle aktiver, som f.eks. begrænsning i salget af alkohol. Carlsberg har 

i 2020 og 2021 haft et faldende salg til koncerter, barer og restauranter m.v., som var hårdt ramt af 

restriktioner. Det må forventes at Carlsberg opnår samme niveau af salg som før pandemien, når 

 
45 https://sum.dk/nyheder/2021/marts/fjerde-vaccine-mod-covid-19-er-nu-godkendt-og-paa-vej-mod-danmark 
46 https://videnskab.dk/krop-sundhed/astrazeneca-droppet-saadan-har-sundhedsstyrelsen-opvejet-fordele-og-ulemper-

ved 
47 https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf 
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verden bliver normaliseret igen. Carlsberg har i en ny reklamefilm forsøgt for at vedligeholde deres 

brandværdi og vise at de stadig er der.  

Ved analyse af DEMPE funktioner kan koncernen få klarlagt, hvorvidt resultatfordelingen skal ske 

samme måde som før COVID-19 eller om der er sket permanente koncerninterne omstruktureringer, 

der gør, at andre koncernselskaber har modtaget immaterielle aktiver eller DEMPE funktioner. En 

overførsel af DEMPE funktioner med større kontrol skal prisfastsættes, og skattemyndighederne vil 

også forvente, at det er aftalt skriftligt i en intern aftale. Hvis det immaterielle aktiv flyttes permanent, 

vil der ske et indtjeningsfald i det afgivende selskab, som uafhængige parter ville have krævet 

kompenseret. Det er derfor vigtigt, at det afgivende selskab vil modtage en kompensation fra det 

modtagende selskab, som overtager det fremtidige indkomstpotentiale.  

3.5 COVID-19 påvirker risici ved immaterielle aktiver og DEMPE funktionerne 

6-trinsanalysen starter i trin et med at koncernen skal foretages en analyse af de økonomiske risici 

som er forbundet med de immaterielle aktiver og DEMPE funktionerne. Ifølge TPG kapitel 6 er der 

fire grupper af økonomisk risici der knytter sig til de immaterielle aktiver og DEMPE funktionerne, 

illustreret i figur 10. Pandemien har medført en større usikkerhed og tvivl som øger risikoen, hvor 

koncerner kan risikere at produktionen må stoppe helt eller delvis. Det kan være besværligt at få 

transporteret råvarer og færdigvarer. Restriktioner påvirker folks handlemønstre, og dermed ændres 

købeadfærden. Disse ændringer under pandemien har skabt en ekstra risikogruppe i form af 

økonomiske risici ved ”COVID-19” og dens påvirkninger for immaterielle aktiver.  Der er dermed 

en risiko i forhold til at værdiansætte den fremtidige forventede indkomst af det immaterielle aktiv 

på kort og langsigt. COVID-19 vejledningen omtaler ikke hvordan koncerner skal forholde sig til 

værdiansættelse af DEMPE funktionerne og derfor løser COVID-19 ikke problematikken der er 

opstået omkring værdiansættelse af immaterielle aktiver. 

De fire andre risikogrupper relaterer sig til de risici, der kan være ved at udvikle immaterielle aktiver, 

markedsføringsstrategier samt risikoen for om det bliver en succes eller ej. Risikogrupperne vedrører 

produktforældelse og risikoen for, at konkurrenter kan udvikle bedre teknologi, således at det 

immaterielle aktivs værdi forringes. Der kan være en risiko for, at det immaterielle aktiv bliver 

krænket, og der skal benyttes omkostninger til at forsvare og beskytte dette for at opretholde værdien. 

Den sidste gruppe omhandler produktansvar og de risici, der er forbundet herved.  

De 5 grupper er illustreret i figuren nedenfor.    
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Figur 10: De 5 grupper af risici under COVID-19, som påvirker værdien af immaterielle aktiver og DEMPE funktioner 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

3.6 Håndtering af HTVI under COVID-19 forhold 

Begrebet Hard to Value Intangibles (HTVI) er en særlig gruppe af immaterielle aktiver, som er meget 

svære at værdiansætte, da der48: 

1. ikke findes en pålidelig sammenlignelig uafhængig transaktion, eller 

2. hvor det på tidspunktet for transaktionen ikke er muligt præcist at forudse fremtidig cash flow 

eller indkomst.  

Da det ikke er muligt at finde uafhængige sammenlignelige immaterielle aktiver, må koncernen og 

skattemyndigheder i en værdiansættelse fokusere på de interne oplysninger i koncernen. Det kan 

derved udledes, at de immaterielle aktiver er unikke. Der foreligger ikke markedsdata om salget, så 

de fremtidige indtjeningsmuligheder er meget usikre, før et aktiv bliver kategoriseret som et HTVI.  

Værdiansættelse af HTVI aktiver vil ske ved brug af DCF modellen, hvor man beregner 

nutidsværdien af budgetperioden (kan være 5 år) og den resterende levetid (terminal perioden). Da 

HTVI ikke har registeret noget salg, er det svært at beregne værdien af HTVI aktiver præcist.  

Overdragelse af HTVI aktiver og værdiansættelsen på overdragelsestidspunktet vil derfor være 

særligt svære. OECD’s TPG 2017 fremhæver nogle karaktertræk, der kan forklare, hvorfor 

værdiansættelsen af HTVI aktiver er svære. Disse forhold er illustreret i figuren nedenfor:  

 
48 Jf. kapitel 6 punkt 6.189 i OECD’s TPG 2017 
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Figur 11: Forhold, der gør værdiansættelsen af Hard to value intangibles særlig svær 

 

Kilde: Egen udarbejdelse med inspiration af OECD’s kapitel 6 

Overdragelsen af et HTVI, skal ske på armslængdevilkår og det skal derfor undersøges, hvorledes en 

sådan overdragelse i en koncern overholder armslængdeprincippet og afspejler forhold, der ville blive 

aftalt mellem to uafhængige selskaber. Der er tre prisreguleringsmekanismer, koncernen skal 

overveje, i en intern overdragelse af HTVI. Da HTVI er svære at værdiansætte, kan der med fordel 

indarbejdes forhold i den interne overførselsaftale, der omhandler risikoen ved HTVI investeringen, 

og som kan indregne en eventuel stigning i værdien af HTVI. En af prisreguleringsmekanismerne 

giver mulighed for, at sælger kan opkræve efterfølgende betalinger, efter at HTVI aktivitet er overført 

internt til et andet koncernselskab. De efterfølgende betalinger kan ske på senere tidspunkter, hvor 

der er opnået succes i udviklingen af det immaterielle aktiv. Det kan være opnåelse af milepæle som 

for eksempel markedsgodkendelse, der kan starte salget af de nye produkter. En anden 

prisreguleringsmekanisme er genforhandling af dele eller hele den interne aftale. En klausul skal 

indsættes i kontrakten, hvorved der kan laves en genforhandling af overdragelsesværdien på grund af 

en efterfølgende ændring i udviklingsrisikoen. Det er dog ikke sikkert, at skattemyndigheder vil 

godkende en genforhandlings klausul. Der mangler COVID-19 vejledning om prisjusteringer af 

HTVI aktiver. Da pandemien som kom uventet, kan de faktiske resultater være væsentligt anderledes 

end koncernens forventninger fra før pandemiens fulde omfang og varighed blev kendt.  

TPG kapitel 6 omtaler også mulighed for at regulere HTVI prisen i form af en prisjusteringsklausul, 

hvis salget af de nye produkter skulle blive anderledes end forventet. Det er forhold, der antages også 

at kunne være aftalt mellem uafhængige parter som følge af den høje usikkerhed i forbindelse med 

værdiansættelsen af aktivet. TPG kapitel 6 omtaler dog også, at uafhængige parter ikke nødvendigvis 

har aftalt en prisreguleringsmekanisme, og derfor kan der være uafhængige parter, der forsøger at 

købe immaterielle aktiver billigere under pandemien. TP revisioner af immaterielle aktiver har været 

grunden til nogle af de største indkomstforhøjelser, og COVID-19 gør, at der også må forventes en 
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lang række værdiansættelsessager om overførsel af HTVI aktiver i interne omstruktureringer 

fremadrettet. Nedenfor er prisreguleringsmekanismerne illustreret: 

Figur 12: Illustration af prisreguleringsmekanismerne ved HTVI aktiver 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Et eksempel på et HTVI kunne være Novo Nordisk. Det fremgår af Novo Nordisk årsskrift49, at 

udviklingen af behandling af diabetes i tabletform er lovende. Denne behandling kan regnes for at 

være et HTVI, da der ikke findes lignende behandling mod diabetes, salget ikke var startet og da det 

på daværende tidspunkt var det ikke til at forudse den fremtidige succes. Ved overdragelse af dette 

HTVI vil der være stor usikkerhed forbundet, da der ikke findes lignende produkter på markedet og 

det er ikke selv er kommet på markedet endnu. Derfor vil en prisregulering med efterfølgende 

milepælsbetalinger være en mulighed. 

Som det fremgår af OECD’s TPG 201750, er der en asymmetrisk information da koncernen kender 

mere til HTVI aktivet end skattemyndighederne. Skattemyndighederne tillades derfor at anvende 

årsregnskabet som ex post viden og hvordan det er gået. Årsregnskabets resultatet i 2020 kan dog 

være meget forskelligt fra koncernens egne forventninger, og koncernen skal nu kunne påvise, at 

koncernen har gjort deres bedste for en god værdiansættelse, og at de ikke kendte konsekvenserne af 

COVID-19 pandemien på daværende tidspunkt.   

En af konsekvenserne af COVID-19 er, at de økonomiske forhold er anderledes end forventet, og den 

usikre fremtid kan have stor indflydelse på, hvordan de immaterielle aktiver vil være værdiansat i de 

COVID-19 påvirkede år.  

 
49 https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/investors/irmaterial/annual_report/2020/Novo-Nordisk-

Aarsskrift-2019.pdf 
50 Jf. OECD’s kapitel 6 punkt 6.186 
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COVID-19 pandemien var en uforudsigelig hændelse. Værdiansættelsen af HTVI aktiver skal laves 

ud fra de oplysninger og informationer, man har på transaktionstidspunktet. Der er fire undtagelser, 

hvor skattemyndigheder kan regulere værdien af HTVI aktiver: 

1. Det forudsættes, at koncernen kan levere: 

a. detaljerede oplysninger om den oprindelige værdiansættelse, 

b. pålidelig dokumentation på, at forskellen mellem den oprindelige værdiansættelse og 

det faktiske resultat skyldes en uforudsigelig hændelse, og at sandsynligheden for 

hændelsen er baseret på korrekte antagelse i værdiansættelsen. 

2. Hvis overdragelsen af aktivet er omfattet af en bilateral eller multilateral APA mellem 

overdragelsesland og modtagerland. 

3. Hvis de faktiske tal ikke medfører en ændring af værdiansættelsen med mere en 20% enten i 

nedsættelse eller forhøjelse af værdi. 

4. Hvis aktivet har været udnyttet kommercielt i en periode på mere end 5 år med salg til 

uafhængige, uden en væsentlig afvigelse mellem budget og resultat end 20%. 

Undtagelse to omfatter Advanced Pricing Agreements (APA), som er en aftale mellem to eller flere 

lande forud for en koncernintern transaktion. APA’er giver en vis form for sikkerhed til 

koncernselskaberne, da disse er en aftale om fremtidige priser og vilkår. Hertil er der imidlertid 

opstået en udfordring i forhold til COVID-19, og hvordan pandemien påvirker de nuværende APA’er 

og  APA’er under forhandling. 

COVID-19 vejledningen har fremhævet problematikken ved COVID-19 påvirkningen af nuværende 

APA’er og APA’er under forhandling. Nuværende APA’er er som udgangspunkt stadig gældende, 

medmindre der er opstået forhold, der fremgår i APA’en som væsentlige, er ændret. APA’er kan ikke 

automatisk tilsidesættes grundet ændringerne i de økonomiske forhold.51 Det vil fremgå i APA’en 

hvad der gælder som en ændring af væsentlige forhold. Lokal lovgivning kan også have betydning 

for ændringer af de væsentlige forhold. 

Når det skal vurderes, om der har været en ændring i de væsentlige forhold, der fremgår af APA’en 

bør det vurderes ud fra den enkelte sag. COVID-19 pandemien har ikke påvirket alle koncerner på 

samme vis. Nogle koncerner har oplevet stor fremgang og har haft nye muligheder, mens andre har 

været nødt til at lukke ned som følge af lokale restriktioner. Det har betydning for, hvor længe en 

 
51 COVID-19 vejledningen punkt 90 
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ændring af de væsentlige forhold har varet, for at vurdere om en nuværende APA skal tilsidesættes. 

Har det været en midlertidig ændring, vil APA’en stadig være gældende. 

Hvis en koncern, mener at forholdene, der fremgår af den nuværende APA, ikke længere eksisterer, 

skal koncernen straks tage kontakt til de relevante skattemyndigheder. 

Skattemyndighederne har tre muligheder for at reagere på de ændrede forhold som COVID-19 har 

medført.52 

1. Revision af APA’en, hvor både koncernen og skattemyndighederne tager højde for de forhold, 

som COVID-19 har skabt. APA’en tilrettes men fortsætter. 

2. Annullering af APA’en. Her er APA’en kun gældende op til datoen for annulleringen. 

3. Tilbagekaldelse. Koncernen kan handle som om APA’en aldrig har eksisteret. 

Det afhænger af den specifikke COVID-19 situation, hvilken reaktion der er mest hensigtsmæssig for 

skattemyndighederne. 

For APA’er der er i forhandlingsproces, giver COVID-19 vejledningen nogle muligheder, der tager 

hensyn til de særlige forhold, der er opstået på baggrund af COVID-19 pandemien53. Vejledningen 

foreslår, at der kan forhandles APA’er der er gældende for kortere perioder. Det vil for eksempel 

være for de år, der er påvirket af COVID-19 forhold. Ved siden af COVID-19 APA’en kan der 

udarbejdes en separat APA, der vil dække når COVID-19 ikke længere påvirker forhold i APA’en. 

En anden mulighed er at tilføje et forhold i en nuværende APA, der giver mulighed for at årligt at 

analysere de indvirkninger, COVID-19 har medført og justere APA’en med tilbagevirkende kraft. 

COVID-19 vejledningen afhjælper opståede spørgsmål og udfordringer ved nuværende APA’er og 

APA’er under udvikling.  

3.7 Delkonklusion  

Formålet med dette kapitel er at belyse de TP områder der kan være problematiske under COVID-19 

når et immaterielt aktiv skal værdiansættes under pandemien. Det blev i den forbindelse undersøgt 

hvordan samspillet er mellem TPG kapitel 6 og COVID-19 vejledningen for at kunne foretage en 

korrekt resultatfordeling af immaterielle aktiver under pandemien. 

 
52 COVID-19 vejledningen punkt 96 
53 COVID-19 vejledningen punkt 109 
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COVID-19 vejledningen indeholder ikke direkte omtale af immaterielle aktiver, hvorfor der er tale 

om indirekte vejledning til supplement til OECD’s TPG 2017 kapitel 6 om immaterielle aktiver.  

DEMPE-funktionerne er de særligt vigtige funktioner i TPG kapitel 6 som er med til at skabe værdien 

for et immaterielt aktiv, hvor COVID-19 restriktioner kan have reduceret DEMPE aktiviteten under 

COVID-19. Udviklingsfunktionen og udnyttelse kan være påvirket positivt og negativt. Flyselskaber 

og rejsebureauer har haft stærkt begrænset aktiviteter grundet rejserestriktioner, mens 

kommunikationstjenester såsom Zoom og Teams har haft stor mulighed for at udvikle sig grundet 

øget efterspørgsel efter online kommunikation, også på grund af restriktioner om social afstand. 

COVID-19 kan have resulteret i en ændret efterspørgsel og købsadfærd. Derfor fremhæver COVID-

19 vejledningen at det er vigtigt at koncerner i TP dokumentationen grundigt forklarer hvilken 

indvirkning COVID-19 virus og restriktioner har haft påvirkning på salget, kapacitetsudnyttelse m.v.  

Resultatfordelingen baseres på sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. Dette 

problem kan være større når det gælder resultatfordeling og værdiansættelsen af immaterielle aktiver. 

De immaterielle aktiver, kan have stor betydning for værdien af produkterne, og derfor er det netop 

sværere at indhente aktuel viden om sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. 

COVID-19 vejledningen omtaler at koncerner kan have flere muligheder for at foretage year-end 

adjustments af resultatfordelingen af 2020, herunder at disse års justeringer kan ske i 2021 

årsregnskabet, når markedsdata om uafhængige kendes. Det er mere end de danske regler tillader.  

Det omtales i COVID-19 vejledningen, at et low risk selskab ikke normalt vil have underskud grundet 

den lave risiko. Dog kan der ifølge COVID-19 vejledningen være ekstraordinære COVID-19 

omkostninger der kan påvirke low risk selskaberne. Konsekvensen af dette kan være at low risk 

selskabet opnår negativt resultat og en fremadrettet forventning om at low risk selskabet tildeles en 

større del af resultatet. COVID-19 vejledningen fremhæver at et low risk selskab må have et negativt 

resultat, hvis et sammenligneligt uafhængigt også ville have det.  

Det er i COVID-19 vejledningen omtalt at der kan være udfordringer i forhold til hvorvidt nuværende 

APA’er og APA’er under forhandling stadig er gældende og hvorvidt det giver mening at forhandle 

færdigt. Heri giver COVID-19 flere muligheder og scenarier i flere tilfælde. Der kan være APA’er 

der ikke bliver påvirket, såsom dem der omhandler nødvendighedsvarer. Nogle APA’er vil dog kræve 

revision, tilbagekaldelse eller blive annulleret, da der kan være forhold der er væsentligt ændret.  
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Ved unikke immaterielle aktiver, HTVI, kan det være praktisk at benytte prisreguleringsmekanismer. 

Ved beregning af prisen skal der vedlægges dokumentation på at der er taget hensyn til de forhold 

der kan være påvirket af COVID-19 pandemien. Dokumentationen kan også indeholde en APA.  

4. Interne omstruktureringer i COVID-19 påvirkede år 

Dette kapitel vil fokusere på de særlige TP udfordringer i anvendelsen af TPG kapitel 9 om interne 

omstruktureringer under COVID-19 pandemien. Herunder COVID-19 vejledningens omtale af 

særlige forhold i relation til koncerninterne ændringer under pandemien. 

COVID-19 pandemien har i flere tilfælde ændret på markedsforhold og økonomiske forhold i 

koncerner. Ændringen i markedsforholdene har i nogle tilfælde gjort det fordelagtigt for koncerner at 

lave en omstrukturering. Kapitlet vil undersøge betydningen af en intern omstrukturering og hvordan 

en omstrukturering kan foretages så det overholder armslængdeprincippet. 

4.1 Betydning af en koncernintern omstrukturering 

Omstruktureringer omtales i kapitel 9 i TPG. TPG’s definition af interne omstruktureringer er bred 

og har fokus på at undgå, at immaterielle aktiver, DEMPE funktioner med større kontrol og/eller 

værdifulde kontrakter samt aktiviteter bliver overført internt til for lave eller for høje priser.  

Der findes ikke en overordnet juridisk eller universelt acceptereret definition på interne 

omstruktureringer i forhold til transfer pricing54. Ved en intern omstrukturering i en koncern sker der 

en reorganisering af de finansielle og kommercielle relationer på tværs af landegrænserne mellem de 

koncernforbundne selskaber, hvor indkomstpotentiale flyttes mellem koncernselskaber.  

Ved en koncernintern omstrukturering kan der således ske en overførsel af immaterielle aktiver, 

aktiviteter opsiges eller der foretages en væsentlig genforhandling af allerede eksisterende interne 

aftaler. Fælles for de nævnte overførsler er, at indkomstpotentiale overdrages fra et selskab til et andet 

i koncernen som led, i at selskabets FAR profiler ændres væsentlig. Ved overdragelse af 

indkomstpotentiale, får et andet koncernselskab fremtidige indkomstfordele, det ikke tidligere har 

haft. Der skal være kompensation til det afgivende koncernselskab. Det modtagende koncernselskab, 

skal have ansatte og finansiel kapacitet, der er i overensstemmelse med substanskravet.   

En intern omstrukturering skal ske i overensstemmelse med kravene i kapitel 9 i TPG, og overholde 

vejledningen i kapitel 1 i TPG om armslængdevilkår. Omstruktureringen skal afspejle, hvad en 

 
54 TPG kapitel 9, afsnit 9.1  
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uafhængig part ville have betalt for at opnå adgang til det fremtidige indkomstpotentiale. 

Kompensationen skal omfatte det afgivne koncernselskabs omstruktureringsomkostninger.  

Dette kapitel vil derfor have fokus på interne omstruktureringer, herunder interne omstruktureringer 

som indebærer en flytning af de immaterielle aktiver. Kapitlet vil således bygge videre på den viden, 

der er opnået i hovedopgavens foregående kapitler om armslængdeprincippet og immaterielle aktiver. 

COVID-19 vejledningen omtaler at landenes skattemyndigheder vil have fokus på større ændringer 

under pandemien, hvorfor ændringer skal være forretningsmæssigt og rationelt begrundet. 

4.2 Krav til de interne omstruktureringer, for at kunne overholde armslængdeprincippet  

TPG kapitel 9 omtaler at skattemyndigheder kun vil acceptere en intern omstrukturering, som er 

begrundet i de økonomiske omstændigheder og hvor der en økonomisk rationel forklaring på 

ændringen. COVID-19 vejledningen præciserer, at det ikke er nok med en henvisning til COVID-19.  

De interne omstruktureringer kan være udtryk for et ønske om at centralisere de immaterielle aktiver, 

risici eller funktioner. Det kan være et ønske om at udnytte koncernens synergier og stordriftsfordele. 

Omstruktureringer kan også ske som følge af, at koncernen ønsker at bringe deres aktiviteter til ophør. 

Et eksempel herpå kan være fysiske butikker, der har set et større potentiale i online salg, og derfor 

har flyttet aktiviteten fra de fysiske butikker til at være online salgsaktivitet. Hvis onlinesalget 

overtages af andre koncernselskaber, skal der ske kompensation, ligesom skattemyndigheder ofte vil 

forvente kompensation, når low risk selskaber lukkes. Hvis en kontraktproducent lukkes, vil 

skattemyndigheder undersøge baggrunden, herunder om produktionen er overført til andre. En 

kontraktproducent kan have investeret i produktionskapacitet til en lav TNMM net cost plus 

aflønning, som forventes indtjent over en årrække.  

Koncerner skal bemærke, at COVID-19 vejledningen præciserer at den interne omstrukturering ikke 

kun har en generel henvisning til COVID-19 forhold, men præcist dokumentere de kommercielt 

rationelt årsager til ændringen. Ligesom det grundigt overvejes om der skal ske kompensation. 

Det er centralt, at omstruktureringen kan begrundes og dokumenteres, samt at der skal ske en korrekt 

kompensation. TPG kapitel 9 lægger yderligere vægt på, at koncernen ved flytning af risici skal være 

ekstra opmærksom på dokumentationen, tankerne bag, konsekvenser af flytningen og den forventede 
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profit55. Low risk aktivitet uden større kontrol kan dog overføres uden kompensation, hvis principalen 

bibeholder den fremtidige kontrol og indtjeningsmulighederne.  

COVID-19 kan medføre udfordringer i forhold til korrekt kompensation, det kan tænkes, at nogle 

selskaber vil forsøge at udnytte pandemien til at foretage omstruktureringer med en for lav 

kompensation. Dette diskuteres også i COVID-19 vejledningen. Det er ikke nok, at koncerner kun 

vurderer omstruktureringen i årene under COVID-19. En kompensation afledt af en intern 

omstrukturering skal også vurdere resultatpåvirkningen på længere sigt. 

4.2.1 Armslængdevilkår i en intern omstrukturering påkræver overvejelse af 3 faser  

For at kunne afgøre, om en omstrukturering og kompensation er foretaget på armslængdevilkår, er 

det vigtigt at forstå omstruktureringen, ændringer der har fundet sted, påvirkningen af selskabernes 

funktionsanalyse, begrundelse og forventede fordele. Det er ikke nok, at omstruktureringen gavner 

koncernen som helhed. Omstruktureringen skal vurderes før skat og skal ske for hvert af de omfattede 

koncernselskaber, både det koncernselskab, der afgiver og det der modtager.  

En intern omstrukturering kan deles op i tre faser og illustreres nedenfor:  

Figur 13: De 3 vigtige faser for anerkendelse af intern omstrukturering 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Koncernens TP dokumentation skal dokumentere enhver vigtig intern omstrukturering, hvor local file 

(den lokale TP dokumentation) skal forklare året før og omstruktureringsåret for interne 

omstruktureringer, hvor det lokale koncernselskab deltager eller påvirkes. 

 
55 TPG kapitel 9 afsnit 9.33 
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4.3 Interne omstruktureringer hvor immaterielle aktiver overføres til andet koncernselskab  

Som gennemgået i det foregående kapitel kan immaterielle aktiver være svære at værdiansætte i 

henhold til armslængdeprincippet. Bestemmelsen af armslængdeprisen for overførte immaterielle 

aktiver bør derfor ske i samspil med kapitel 6 i TPG56. De immaterielle aktiver kan påvirkes af mange 

faktorer så som risici ved forventet afkast, ved at udnytte det immaterielle aktiv. Det immaterielle 

aktiv kan påvirkes af begrænsninger i form af tidsbegrænsning, geografisk begrænsning og udløb af 

rettigheder. 

En intern omstrukturering af immaterielle aktiver kan betyde, at det flyttes fra et selskab til et andet i 

koncernen, men at det overdragende selskab stadig kan benytte det immaterielle aktiv eller rettighed. 

Armslængdeprincippet kræver, at der er overensstemmelse mellem kompensationen for afgivelse af 

de immaterielle aktiver, indkomstpotentialet herved og en efterfølgende årlig betaling.  

Overdragelse af immaterielle aktiver kan kun ske til koncernselskaber, der har ansatte og finansiel 

kapacitet. Dette påkræves for at være i overensstemmelse med substanskravet. Der skal være samspil 

mellem, hvem der ejer og udfører DEMPE funktionerne, samt ejer de finansielle og økonomiske 

risici.  

Overdragelse af immaterielle aktiver skal vurderes og evalueres for alle selskaber i transaktionen. Det 

skal vurderes, om betingelserne for en overdragelse af immaterielle aktiver er opfyldt. Der skal 

foretages en værdiansættelse af det immaterielle aktiv, som skal danne grundlag for kompensationen 

og dermed en exit-beskatning. I Danmark beskattes overdragelser af immaterielle aktiver efter AL 

§40, samt LL§ 2 og SL §4 – 6. 

4.4 Vurdering af kompensation afledt af den interne omstrukturering under COVID-19 

COVID-19 har medført større usikkerhed på de forskellige markeder, og i nogle tilfælde har 

koncerner set det fordelagtigt at foretage interne omstruktureringer. Det kan for eksempel være som 

følge af restriktioner eller ændringer i efterspørgselsforhold. Når en koncern vælger at foretage en 

intern omstrukturering, er der fortsat krav om, at det skal være i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Det vil sige, at der skal foretages kompensationer med en korrekt 

værdiansættelse for intern overførsel af aktiver, funktioner og risici. Der vil være forskel på, om der 

er tale om en rutine funktion (low risk funktion), der flyttes, eller om det er et værdifuldt immaterielt 

aktiv eller en DEMPE funktion med større kontrol, der overføres.  

 
56 TPG kapitel 9, afsnit 9.56 
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Hvis rutinefunktioner overføres internt fra en principal til en polsk kontraktproducent, vil principalen 

ikke blive kompenseret for overførslen, da principalen fortsat har kontrol over produktionen og 

principalen kan opnå fordel ved location savings ved en billigere polsk produktion. Var der i stedet 

overført immaterielle aktiver og DEMPE funktioner fra principalen til det polske selskab, skulle der 

ske kompensation, da principalen ikke længere har kontrollen. En sådan ændring er en væsentlig 

ændring af FAR profilen i det afgivende koncernselskab, hvor uafhængige også ville kræve 

kompensation. 

Interne omstruktureringer skal foregå på armslængde, men der er nogle udfordringer, der kan gøre 

det kompliceret at sikre, at armslængdeprincippet overholdes. Det er først og fremmest vigtigt, at de 

fem sammenlignelighedsfaktorer vurderes57. Ligesom det er vigtigt, at der ikke anvendes balance 

værdi for egen oparbejdede immaterielle aktiver, da omkostningerne er fratrukket løbende, og de 

immaterielle aktiver ikke afspejler værdien, der skal bruges i fastlæggelsen af kompensationen. Et 

nyopstartet low risk salgsselskab vil ikke være sammenligneligt med et salgsselskab, der efter at have 

opbygget en lokale kundekreds omstruktureres til et low risk salgsselskab.  

Ved kompensation af en intern omstrukturering, kan der være tale om flere måder at foretage 

kompensationen på. Der kan laves en aftale om årlige betalinger eller der kan laves en enkelt betaling. 

Det skal altid overvejes, hvorvidt uafhængige parter ville indgå i samme transaktion. 

Ved en intern omstrukturering skal det vurderes, hvilke omstændigheder, der ligger bag 

omstruktureringen, og hvorvidt risici faktisk overføres til et andet koncernselskab58. Selvom der på 

papiret kan være overført en væsentlig risiko, skal det stadig overvejes hvorvidt de udførende 

funktioner der skaber risikoen, også er flyttet med.  

En omstrukturering kan være foretaget på baggrund af forventelige fremtidige fordele59. Netop denne 

begrundelse kan være baggrunden for omstruktureringer under COVID-19. COVID-19 har medført 

en større grad af online aktivitet. Onlinehandlen er steget markant i forhold til den forventede 

udvikling før COVID-19. En genåbning af Danmark har vist at stigningen i onlinehandel er faldet, 

men at tendensen er accelereret og dermed sat onlinehandlen år frem, i forhold til før COVID-19.60 

 
57 Kapitel 9 punkt 9.108 i OECD’s TPG 2017 
58 Kapitel 9 punkt 9.106 i OECD’s TPG 2017 
59 Kapitel 9 punkt 9.114 i OECD’s TPG 2017 
60 https://www.fdih.dk/nyheder/2020/juni/e-handlen-fortsaetter-med-at-vokse-i-danmark 
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Når der er gennemført en intern omstrukturering, skal aktiviteten efter omstruktureringen overholde 

armslængdeprincippet. 

Der skal efter en intern omstrukturering foretages en funktionsanalyse, der klarlægger den påtagne 

risiko efter omstruktureringen. Funktionsanalysen kan vise, hvor stor en ændring der har været, 

ligesom det kan vise, hvor de forskellige DEMPE-funktioner udføres. En DEMPE funktion er 

værdifuld og med denne følger indkomstpotentiale. I en centraliseret struktur vil en overførsel af 

DEMPE funktionerne og immaterielle aktiver betyde at det modtagende selskab vil blive ny principal 

og dermed fremadrettet påtage sig de største risici og modtage den største profit/tab.  

I en decentraliseret struktur er det også vigtigt at undersøge i hvilket omfang resultatfordelingen er 

blevet ændret.  

En intern omstrukturering kan medføre en stor ændring af koncernselskabernes FAR-profiler som 

illustreret nedenfor: 

Figur 14: Illustration af en intern omstrukturering, som medfører en stor ændring af koncernselskabernes FAR-profil 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Den interne omstrukturering omhandler en centraliseret principalstruktur, hvor der overføres 

væsentlige immaterielle aktiver og DEMPE funktioner hvormed principalen reduceres til et low risk 

selskab. Det er illustreret med den sorte pil og der skal ydes kompensation for ændringen. Den røde 

pil viser at principalen skifter plads med et tidligere low risk selskab, som bliver det nye principal. 

Den nye principal overtager DEMPE funktioner og immaterielle aktiver og vil fremadrettet bære de 

største risici og kontrollere de immaterielle aktiver og de udførende DEMPE funktioner.  



51 
 

Det tidligere principalselskab kan dog fortsat have viden der kan tilføre værdi til de immaterielle 

aktiver og derfor kan selskabet ligge højere på FAR kurven, end et low risk selskab der ikke før har 

været et principalselskab. Kompensationen skal afspejle værdien af den forventede fremtidige 

indtjening, da en uafhængig part i samme situation ville forvente at blive kompenseret for det afgivne 

indkomstpotentiale. Omstruktureringsomkostninger skal også kompenseres. 

Tidspunktet for en omstrukturering kan være afgørende for kompensationen af overførsel af aktiver. 

Var en omstrukturering forhandlet og gennemført i januar 2020, hvor man endnu ikke var klar over, 

hvilke konsekvenser COVID-19 ville få for verdensøkonomien, ville man som udgangspunkt 

forvente en højere kompensation for aktiverne end man ville i slutningen af marts 2020. Beregningen 

af forventet indtjening skal baseres på indtjeningen i COVID-19 påvirkede år såvel som indtjeningen 

i normale år (årene efter pandemien). OECD mangler at offentliggøre COVID-19 vejledning om 

koncernens muligheder for at tage højde for store værdiforskelle mellem forventninger og COVID-

19 påvirkningen.  

4.5 Koncernforhold før og efter en intern omstrukturering 

Efter en intern omstrukturering er det nødvendigt at se på hvordan resultatfordelingen i koncernen 

har ændret sig i forhold til før omstruktureringen61. Ændringen i resultatfordelingen skal være i 

overensstemmelse med ændringen i funktioner, aktiver og risici. Det er fortsat vigtigt at sørge for, at 

koncernens resultatfordeling også afspejles i adfærden efter omstruktureringen. 

Ved omstruktureringer er det, ligesom ved alle andre koncerninterne transaktioner, vigtigt at finde 

sammenlignelige transaktioner for at sikre, at omstruktureringen og kompensationen herfor sker på 

markedsvilkår. Sammenlignelige transaktioner vil altid være en ukontrolleret transaktion mellem et 

koncernselskab og en uafhængig part, eller mellem to uafhængige parter. TPG kapitel 9 acceptere 

dog at en koncern kan strukturere sig anderledes end uafhængige parter. Uafhængige parter er 

selvstændige selskaber, og har ikke koncernstrukturen. TPG kapitel 1 har derfor præciseret, at hvert 

af koncernselskaberne skal have en ”separate entity” indtjening og vil kun acceptere en intern 

omstrukturering såfremt, det er bedre end deres andre realistiske alternativer. En koncern kan have 

foretaget omstruktureringen når skattemyndighederne opdager det, og så kan kompensation være 

eneste mulighed for at rette en koncerns forkerte kompensationsbeløb i en intern omstrukturering. 

 
61 Jf. kapitel 9 punkt 9.117 i OECD’s TPG 2017 
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4.6 Betydningen af Location savings i en intern omstrukturering 

Der kan være lokale forhold som kan skabe besparelser62. Forhold kan være logistiske besparelser, 

lavere lønninger og skat. Det er tidligere nævnt, at en omstrukturering vil resultere i en ændring af 

FAR profilen, men der er også tilfælde hvor der ikke sker væsentlige ændringer.  

I takt med globaliseringen har det været nemmere for koncerner at opnå besparelser ved at flytte 

lokation. Et eksempel herpå er lande som Kina og Indien, hvor arbejdskraften er billigere.  

I et tilfælde, hvor et dansk principal vælger at flytte en kontraktproducent (produktionsdatterselskab) 

fra Tyskland til Kina, hvor lokale produktionsomkostninger er lavere, sker det uden overførsel af 

væsentlige immaterielle aktiver eller DEMPE funktioner. Kontraktproducenten (produktions-

datterselskabet) i Tyskland ophører og bliver erstattet af en nyt kontraktproducent 

(produktionsdatterselskab) i Kina, som også ligger lavt på FAR kurven. Det danske principalselskab 

vil modtage lokationsbesparelser fra det kinesiske datterselskab efter TNMM cost plus metoden. Det 

danske principalselskab kompenserer aktivitetsophøret i den tyske kontraktproducent ved at købe de 

tyske materielle anlægsaktiver, samt dække de tyske omstruktureringsomkostninger.  

4.7 Delkonklusion  

Kapitlet har fokuseret på de særlige TP udfordringer i anvendelsen af TPG kapitel 9 om interne 

omstruktureringer under COVID-19 pandemien. Ligesom kapitlet har inddraget COVID-19 

vejledningens omtale af særlige forhold i relation til koncerninterne ændringer under pandemien. 

Ved interne omstruktureringer er det vigtigt, at TP dokumentationen tydeligt forklarer baggrunden 

for den interne omstrukturering og at det ikke kun er en generel henvisning til pandemien, men at det 

er begrundet i de økonomiske omstændigheder og er kommercielt rationelt. Det skal måles for hvert 

at koncernselskaberne og måles før skat. Endvidere skal de realistiske alternativer være overvejet for 

at sikre armslængdevilkår. Grundet COVID-19 pandemien, er nogle brancher tvunget til at stoppe 

aktiviteter eller genforhandle kontrakter og dermed været tvunget til at lave omstruktureringer eller 

endeligt ophøre med aktiviteten. Selvom der er begrænsede mængder af data og information i forhold 

til at kunne finde en sammenlignelig transaktion i den unikke situation som selskaberne befinder sig 

i, betyder det ikke at manglen på en sammenlignelig transaktion mellem uafhængige parter er 

altafgørende for at opnår armslængdepriser. Alle forhold skal dokumenteres.  

 
62 Jf. kapitel 9 punkt 9.126 i OECD’s TPG 2017 
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Skattemyndighederne vil følge de store omstruktureringer, som indebærer større ændringer af FAR 

profiler da det flytter indkomst mellem landene. Koncernerne skal grundigt forklare de forhold, der 

ligger bag omstruktureringen. COVID-19 vejledningen præciserer, at omstruktureringer som ikke har 

tilstrækkelig TP dokumentation, bliver vurderet med skepsis af skattemyndighederne. 

Genforhandling af aftaler fremhæver COVID-19 vejledningen som en mulighed, hvis en 

genforhandling ville ske mellem to uafhængige parter. Hertil afhjælper COVID-19 vejledningen 

koncerner der ikke har mulighed for at overholde kontrakter under COVID-19 forhold. Ved 

omstruktureringer under COVID-19, skal det vurderes i hvor stort et omfang COVID-19 skal have 

indflydelse på kompensationen for omstruktureringen. Omstruktureringer omtales ikke direkte i 

COVID-19 vejledningen, og det vil være forventeligt at OECD vil udvide COVID-19 vejledningen 

med et kapitel om omstruktureringer inden længe.  

5. Egen konstrueret virksomhedscase om Super Cooling koncernen 

Dette kapitel vil omhandle en egen konstrueret virksomhedscase, som tager udgangspunkt i den 

viden, der er oparbejdet igennem de foregående kapitler. Casen vil omhandle de TP udfordringer, et 

dansk moderselskab kan have under COVID-19 ved aflønning af koncernens selskaber, eller hvis 

ledelsens sæde flyttes for en kortere periode. Casen vil også omhandle en koncernintern 

omstrukturering af HTVI aktiver under COVID-19. Kapitlet vil tage udgangspunkt i en centraliseret 

koncernstruktur, hvor alle selskaber har regnskabsperiode fra 01.04.2020 - 31.03.2021. 

5.1 Super Cooling koncernen 

Det danske moderselskab Super Cooling A/S blev stiftet i 2015 med det formål at sælge køle- og 

fryse løsninger til supermarkedskæder. Selskabet opererer på B2B (business to business) markedet i 

Danmark og Norden. De har specialiseret sig i smarte, miljø- og energivenlige køle- og fryseløsninger 

og er i dag særligt populære på det tyske og franske marked.  
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Figur 15; Koncernens logo og firmanavn 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Det danske moderselskab stiftede i 2016 et produktionsselskab i Polen, som skulle fungere som en 

konktaktproducent. Cooling Production Polska Sp. Zoo har til opgave at producere køle- og 

fryseskabe på baggrund af instruktioner fra det danske moderselskab.  Da den danske principal gerne 

ville ind på de tyske og franske markeder, blev der i henholdsvis 2018 og 2019 stiftet salgsselskaberne 

Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl. Salgsselskaberne modtager 

salgsstrategier og retningslinjer fra det danske moderselskab. Fælles for både kontraktproducenten og 

salgsselskaberne er, at de alle er low risk selskaber, som ejes 100% af Super Cooling A/S. 

Koncernstrukturen er illustreret nedenfor: 

Figur 16: Super Cooling koncernen før der foretages intern omstrukturering 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
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5.2 Koncernens udvikling  

Fra 2015-17 er salget i Danmark gået forrygende. Der er blevet etableret gode kundeforbindelser med 

både Salling Group (dengang Dansk Supermarked) og Coop Danmark. Super Cooling blev et 

foretrukket navn, når supermarkeder skulle have skiftet deres køle- og fryseløsninger, eller når der 

skulle bygges nye forretninger. På trods af, at salget i Danmark er gået godt og selvom der blev bygget 

nye og større supermarkeder i Danmark i perioden fra 2015 – 2017, Ønskede det danske moderselskab 

at udvide deres markedspotentiale.   Udviklingen ses i nedenstående figur.  

Figur 17: Udvikling af antal supermarked i Danmark i perioden 2015-2019  

 

Kilde: Egen udarbejdelse med udgangspunkt i statistik fra Danmarks Statistik
63 

Den negative udvikling fik derfor det danske selskab til at se efter nye markeder. Der blev foretaget 

en række markedsanalyser og på den baggrund kom man frem til, at der var muligheder i de tyske og 

franske markeder. Begge lande havde ledende markedsandele på det europæiske marked i 2017, 

hvilket ses i figur 18. Derfor blev der i 2018 etableret salgsselskabet Cooling Sales Germany GmbH, 

hvis formål var at indgå samarbejde med Schwarz Group (Lidl og Kaufland) samt Aldi. Det tyske 

datterselskab hjalp udelukkende med kontakten, mens den danske principal holdt opsyn og traf alle 

beslutninger. I 2019 gik den danske koncern ind på det franske marked med stiftelsen af 

 
63 https://www.statistikbanken.dk/GF2 
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salgsselskabet Cooling Sales France Sarl, hvis formål var at etablere et samarbejde med Carrefour på 

baggrund af og ønske fra den danske principal.  

Figur 18: Oversigt over markedsandel for de ledende supermarkedskæder i 2017 

 

Kilde: Egen udarbejdelse med oversættelse af statistik fra statista.com
64 

Gennem årerne har det danske moderselskab fastsat og godkendt retningslinjer, som har skabt gode 

og troværdige kundekontakter i Tyskland og Frankrig. Gode kundekontakter har medført, at Super 

Cooling er blevet deres foretrukne leverandør af køle- og fryseløsninger.  

Super Cooling A/S har i løbet af 2020 udviklet et nyt produkt, som forventes at blive solgt på deres 

nuværende markeder i Europa. Inden lanceringen i 2021 foretages der den 1. april 2021 en intern 

koncernintern omstrukturering. Dette gennemgås i det efterfølgende.  

Den historiske udvikling er illustreret nedenfor. 

 
64 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/study/71042/discounters-in-europe/ 
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Figur 19: Tidslinje over Super Cooling koncernens udvikling fra stiftelse til den interne omstrukturering 1. april 2021 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

5.3 Onlinehandel vokset meget under COVID-19 for at imødekomme ændret købsadfærd 

Siden 2017 er onlinehandelen hvert år vækstet med 13-15%65. Flere forbrugere foretager deres indkøb 

online og får tilsendt varer, frem for at foretage indkøbene i supermarkederne. I november 2017 

åbnede Bilka deres første To-Go shopping66. Konceptet er, at kunder kan bestille deres varer på nettet 

og herefter afhente dem ved drive-in i det pågældende Bilka-varehus, hvor en medarbejder pakker 

det i kundens bil. Det er muligt at få de samme varer som findes i Bilka-varehusene, der er ikke krav 

om et minimumskøb, og varerne kan afhentes samme dag. Disse løsninger har været meget attraktive 

under COVID-19 og onlinehandlen er steget markant i forhold til den forventede udvikling før 

COVID-19. Blandt de ældre ses den største udvikling. En gradvis genåbning har fået onlinehandelen 

til at falde lidt, men det vurderes, at tendensen til at handle online under COVID-19 har accelereret 

forbrugernes måder at foretage indkøb på67. 

5.4 Forretningsstrategi og egenskaber ved udvikling af Smart Container under COVID-19 

Super Cooling A/S så muligheder i onlinesalg og påbegynder 1. januar 2020 udviklingen af en ny og 

banebrydende Smart Container, som skal innovere supermarkedernes måde at nå ud til kunderne på. 

Disse containerne skal kunne placeres som pick-up stationer og skal dermed afhjælpe supermarkeders 

ønsker om at udvide deres geografiske placeringer af butikker, hvor de nu er begrænsede af 

 
65 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2020/e-handelsanalysen-

2019.pdf 
66 https://www.tv2lorry.dk/greve/bilka-abner-drive-through-koncept 
67 https://www.fdih.dk/nyheder/2020/juni/e-handlen-fortsaetter-med-at-vokse-i-danmark 
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lovgivningen68. Pick-up stationer kan placeres centralt ved boligområder og arbejdsområder, således 

at det er nemt for kunderne at tilgå. 

Containerne fungerer ligesom pakkeshops, idet de bliver fyldt med de varer, kunderne har bestilt, og 

når varerne er klar til afhentning, modtager kunderne en sms med en kode. Koden indtastes ved 

containeren, hvorefter kundens ordre automatisk findes frem og en dør åbnes, så kunden kan få sine 

bestilte varer. 

Hele betjeningen sker via en højteknologisk udviklet robot, der er programmeret til formålet. Der er 

således ikke behov for, at supermarkederne skal have en ansat stående til at betjene containeren.  

Figur 20: Illustration af den nye Smart Container 

 

Kilde: Egen udarbejdelse69 

5.5 6-trins risikoanalyse af indkomståret 2020 (1/4 2020 – 31/3 2021), som er under COVID-19  

Super Cooling Koncernen har regnskabsperiode 1. april 2020 til 31. marts 2021, hvorfor indkomståret 

er 2020. 6-trins risikoanalysen kortlægger koncernens immaterielle aktiver og de vigtige DEMPE 

funktioner under COVID-19 forhold. Det vurderes ligeledes, om de interne transaktioner skal 

godkendes og hvordan de skal prisfastsættes. Det er perioden før salget af Smart Containeren.  

  

 
68 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/salling-group-saetter-specialdesignede-containere-op-rundt-om-i-landet-vil-

aabne-10-bilka-stationer-om-aaret 
69 Egen udarbejdelse af container med inspiration af Bilkas nye containere   
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Trin 1 - Identificering af immaterielle aktiver og fastlæggelse af økonomiske væsentlige risici 

ved DEMPE funktionerne  

Dette trin har til formål at identificere de af koncernens anvendte immaterielle aktiver, samt de 

økonomiske risici forbundet med DEMPE funktionerne.  

Udvikling (Development) 

Super Cooling A/S har en række immaterielle aktiver forbundet med den nye og banebrydende 

container, som udvikles i perioden 1. januar til 1. marts 2021. Super Cool A/S har fået patent på 

containeren. Super Cooling A/S har oparbejdet en knowhow om deres køle- og fryse løsninger, samt 

produktionen af disse. Denne knowhow er også benyttet til de nyudviklede containere. De nuværende 

løsninger er også videreudviklet og forbedret løbende. Super Cooling A/S har stået for 

markedsføringen af produkterne. Varemærkerettighederne for koncernnavnet ”Super Cooling” og 

”Smart Containeren” ejes, kontrolleres, udvikles og administreres af Super Cooling A/S. 

Smart Containeren er udviklet i indkomståret 2020 og salget starter den første dag i indkomståret 

2021, idet salget af Smart Containeren til supermarkederne starter 1. april 2021. Det er en ny og 

banebrydende måde at sælge dagligvarer til kunder på, og da der ikke har været lignende produkter 

før, er det svært at forudse salgets omfang i 2021. Super Cooling A/S er dog optimistiske omkring 

satsningen.  

Den nye Smart Container bygger på højteknologisk udvikling af robot og automatisering, så der ikke 

kræves fysiske ansatte, og udviklingen af denne teknologi har været omkostningstung. De oprindelige 

køle- og fryseskabe har ikke haft lige så stort behov for videreudvikling.  De økonomiske risici 

vedrørende udvikling bæres af principalen, som er Super Cooling A/S. 

Forbedring (Enhancement)  

Smart Containeren er helt ny på markedet. Der har ikke før været noget tilsvarende, hvorfor dette kan 

medføre en større økonomisk risiko i opstartsfasen. Der kan være forventninger om, at de nye 

containere vil medføre flere omkostninger ved forbedringer og justeringer end ved de nuværende 

køle- og fryseskabe. Super Cooling Koncernen opererer udelukkende på B2B markedet, og 

forbedringerne sker på baggrund af tilbagemeldinger fra supermarkedskæderne. I tilfælde af, at disse 

nye containere eller nuværende produkter ikke opfylder supermarkedernes krav og forventninger, vil 

det være Super Cooling A/S, der som principal bærer de økonomiske risici.  
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Vedligeholdelse (Maintenance)  

Der skal foretages løbende vedligeholdelse på de eksisterende køle- og fryseskabe, men også på de 

nye Smart Containere. Det er primært de nuværende køle- og fryseskabe, som kræver 

vedligeholdelse, så levetiden kan forlænges. De nye containere har også løbende behov for 

vedligeholdelse, men i mindre grad. 

Alle koncernens produkter har en garanti på 5 år. Det er Super Cooling A/S, der bærer de økonomiske 

risici ved vedligeholdelsesomkostningerne.  

Beskyttelse (Protection)  

Smart Containeren er et helt nyt produkt, hvorfor beskyttelse af patentet er vigtigt, så det ikke 

krænkes. Det vil derfor være svært for mulige konkurrenter at etablere sig, medmindre de kan 

differentiere sig tilstrækkeligt. Krænkelser af patenterne eller varemærket kan medføre retssager, som 

ofte er lange og omkostningstunge. Det er Super Cooling A/S, der har ansvaret for eventuelle 

retssager, og de bærer således alle de økonomiske risici herved.  

Udnyttelse (Exploitation) 

Super Cooling A/S er principalselskabet, som både ejer og kontrollerer alle de immaterielle aktiver 

og bærer derfor alle de væsentligste økonomiske risici i forhold til udnyttelse. Super Cooling A/S 

bærer de primære risici ved produktionsfejl af køle- og fryseskabe samt de nye containere, ligesom 

det danske selskab også bærer produktansvaret. 

Kontraktproducenten i Polen og salgsselskaberne i Tyskland og Frankrig anvender og udnytter 

patenterne og varemærket til produktion og markedsføring af koncernens produkter, men de følger 

udelukkende retningslinjerne fra det danske moderselskab. Alle væsentlige kundeaftaler skal også 

godkendes af salgsafdelingen i Danmark.  

Vægtning af DEMPE funktionerne for Smart containeren og køle- og fryseskabe er vist i 

nedenstående figur: 
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Figur 21: Vægtning af DEMPE funktionerne for Super Cooling koncernen 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

 

Trin 2 - De koncerninterne aftaler  

Dette trin behandler de koncerninterne aftaler. De interne aftaler skal gerne afspejle, hvem der reelt 

ejer og har kontrollen over de immaterielle aktiver.  

Super Cooling A/S er moderselskabet og har indgået aftaler med kontraktproduktions- og 

salgsselskaberne.  

De koncerninterne aftaler mellem moderselskabet og produktionsselskabet 

Der er mellem Super Cooling A/S og Cooling Production Polska Sp. Zoo indgået en 

produktionsaftale. Det fremgår af aftalen, at Super Cooling A/S står for produktionsplaner samt 

retningslinjer, som Cooling Production Polska Sp. Zoo skal følge.  Det danske moderselskab har 

derfor ansvaret for, hvilken produktionsmetode, der skal anvendes, materialeforbrug samt valg af 

underleverandører af materialer til produktionen. Det danske moderselskab foretager ligeledes 

kvalitetskontrollen af de producerede produkter. 

Det fremgår ligeledes ved den interne aftale, at Super Cooling A/S står for udvikling, forbedring og 

vedligeholdelse af nye produkter. I tilfælde af, at der bliver udviklet og lavet prototyper af nye køle- 

og fryseskabe, som aldrig kommer i handel, vil Cooling Production Polska Sp. Zoo stadig modtage 

en aflønning fra Super Cooling A/S. 

Cooling Production Polska Sp. Zoo udfører rutinefunktionerne på baggrund af de retningslinjer, som 

det danske moderselskab har udarbejdet. Det fremgår af den interne aftale at produktionsselskabet 

skal følge moderselskabet produktionsplaner og månedligt rapportere om eventuelle afvigelser, 

produktionsstop, spild eller komplikationer i forbindelse med produktionen.  
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Super Cooling A/S bærer de primære risici ved produktionen og kontrollen heraf. De bærer ligeledes 

den økonomiske risiko ved produktionsstop, spild og reklamationer. Cooling Production Polska Sp. 

Zoo har relativt få risici forbundet med produktionen.  

De koncerninterne aftaler mellem moderselskabet og salgsselskaberne 

Det danske moderselskab Super Cooling A/S har indgået interne salgsaftaler med datterselskaberne 

Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl. Aftalen består i, at salgsselskaberne 

udfører rutineprægede opgaver, herunder salg og distribution af koncernens produkter på baggrund 

af retningslinjer og budgetter, som er udarbejdet af Super Cooling A/S. 

Det er det danske moderselskab, der varetager den overordnede markedsførings- og salgsstrategi, og 

salgsselskaberne afrapporterer således til moderselskabet hver uge. Salgsselskaberne rapporterer 

ligeledes, om salget lever op til det fastsatte budget en gang om ugen. Hvis der skal ske ændringer af 

markedsføringen, er det Super Cooling A/S, som vurdere dette og træffer de strategisk vigtige 

beslutninger. 

Det fremgår af den interne aftale, at det tyske og franske salgsselskab køber produkterne af Super 

Cooling A/S og videresælger dem til supermarkederne. 

Det er det danske moderselskab, der har den økonomiske risiko ved markedsføringsstrategier, 

varelager, og eventuelle forældede produkter, som tages af markedet. Salgsselskaberne påtager sig 

begrænset risiko, da de udelukkende følger de fastsatte retningslinjer fra moderselskabet.  

Trin 3 - Funktionsanalyse af DEMPE funktioner i koncernen  

Formålet med trin 3 er at kunne vurdere, hvilke selskaber i koncernen, der anvender de immaterielle 

aktiver, hvilke selskaber der udfører funktionerne, samt hvem der kontrollerer risiciene af DEMPE 

funktionerne.  

Cooling Production Polska Sp. Zoo er et produktionsselskab, der er præget af rutineopgaver. 

Produktionsopgaverne udføres på baggrund af instruktioner fra Super Cooling A/S, og det er også det 

danske moderselskab, der godkender de endelige produkter. Det er ligeledes Super Cooling A/S, der 

tilrettelægger produktionsplanlægningen, størrelsen af produktionen og kvaliteten af produkterne. 

Alle væsentlige strategier og beslutninger er foretaget af Super Cooling A/S, og selskabet bærer de 

økonomiske risici forbundet herved. 
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Det er Super Cooling A/S, som har påtaget sig de økonomiske risici i forbindelse med udvikling og 

indkøring af nye produkter. Cooling Production Polska Sp. Zoo modtager aflønning fra Super Cooling 

A/S af de produkter, de producerer, men som aldrig kommer i handel. Selskabet producerer således 

kun køle- og fryseskabe og nu også de nye Smart Containere, som afsættes til Super Cooling A/S, 

hvorfor de også har den økonomiske risiko i tilfælde af, at varelageret skal nedskrives som følge af 

fejl eller mangler på produkterne.  

Cooling Production Polska Sp. Zoo har derved ikke påtaget sig nogen væsentlige risici. Det er Super 

Cooling A/S, der træffer beslutningerne, ejer de anvendte aktiver, har de markedsmæssige og 

økonomiske risici samt den finansielle kapacitet til at kunne bære de påtagne risici.  

Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl er salgsselskaber, der er præget af 

rutineopgaver. Salget og distributionen er sket efter klare budgetter og anvisninger fra Super Cooling 

A/S.  Markedsstrategien for det tyske og franske marked er udarbejdet af Super Cooling A/S, og 

salgsselskaberne har efterlevet denne. Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl 

afrapporterer ugentlig til Super Cooling A/S, om salget lever op til budgettet.  

Både Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl køber deres produkter fra Super 

Cooling A/S og videresælger dem til supermarkederne. Hvis salget ikke er gået som planlagt, og 

salgsselskaberne ikke har kunnet sælge deres produkter, er de blevet returneret til Super Cooling A/S. 

Super Cooling A/S bærer således den primære markedsrisiko.  

Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl har ikke påtaget sig nogle væsentlige 

risici og følger udelukkende retningslinjer og strategier fra Super Cooling A/S.  

Det er Super Cooling A/S, der har alle de væsentlige økonomiske risici forbundet med salg og 

distributionen af produkterne.  

Ovenstående funktionsanalyse konkluderer, at Super Cooling koncernen har en centraliseret struktur, 

hvor Super Cooling A/S er principal. Produktionsselskabet Cooling Production Polska Sp. Zoo agerer 

som low risk produktionsselskab. Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl er 

begge low risk salgsselskaber.  

Super Cooling A/S har påtaget sig de væsentligste økonomiske risici ved produktion, salg, udvikling, 

forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af Smart Container og de øvrige køle- og 

fryseskabe.  
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Super Cooling A/S er ansvarlig for markedsføringen af produkterne, indkøb til produktionen og den 

overordnede strategi for Super Cooling koncernen. Super Cooling A/S bestemmer, hvilke 

rutinefunktioner Cooling Production Polska Sp. Zoo, Cooling Sales Germany GmbH og Cooling 

Sales France skal udføre. Selskaberne har derfor ingen vigtige funktioner, aktiver eller risici, og der 

udføres ikke kontrol over DEMPE funktionerne.  

Super Cooling A/S er derfor det selskab, der ejer og kontrollerer alle de immaterielle aktiver i 

koncernen, og som har alle de økonomiske væsentligste risici ved produktion og salg af Smart 

Containeren samt køle- og fryseskabe.  

Trin 4 - Er der sammenhæng mellem trin 1-3 og skal transaktionerne godkendes? 

I trin fire skal det vurderes, hvorvidt den faktiske adfærd i koncernen er i overensstemmelse med de 

interne aftaler. Ud fra analysen i trin 1-3 af funktionsanalysen og de interne aftaler, kan det 

konkluderes, at koncernens interne aftaler afspejler den faktiske adfærd i koncernen. Super Cooling 

A/S ejer og har kontrollen over aktiver, risici og de væsentlige funktioner. Cooling Sales Germany 

GmbH, Cooling Sales France Sarl og Cooling Production Polska Sp. Zoo fungerer som low risk 

selskaber i koncernen og pådrager sig ikke væsentlige risici. 

Trin 5 - Re-allokering af risiko, hvor indtægter og omkostninger flyttes i koncernen 

Det er konkluderet i trin fire, at der er overensstemmelse mellem den faktiske adfærd i koncernen og 

de interne aftaler. Den præcise størrelse for kundernes (supermarkedernes) køb har været svær at 

fastsætte i det COVID-19 påvirkede år i 2020. Salget af Smart Container starter først året efter, idet 

salget startede den 1. april 2021. Super Cooling A/S vil som led i prisfastsættelsen i trin 6 foretage en 

year-end adjustment, der sikrer low risk selskaberne en armslængdeindtjening. 

Salgsselskaberne og produktionsselskaber har haft ekstraordinære COVID-19 omkostninger som led 

i at overholde moderselskabets retningslinjer for at sikre produktion og salg. De ekstraordinære 

COVID-19 omkostninger bliver i overensstemmelse med COVID-19 vejledningen forklaret og 

fordelt i afsnittene 5.6 og 5.8 om aflønning af COVID-19 påvirket koncernaktivitet.   

Prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner i Super Cooling koncernen sker i trin seks. 
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Trin 6 - Prisfastsættelse af transaktionen 

Alle immaterielle aktiver og væsentlige DEMPE funktioner i koncernen ejes og varetages af Super 

Cooling A/S. Super Cooling A/S har ansvaret for at formulere retningslinjer, som Cooling Production 

Polska Sp. Zoo, Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl skal efterleve. Low risk 

salgsselskaberne skal ugentligt rapportere til den danske principal, mens kontraktproducenten 

rapporterer en gang månedligt.   

Principalen skal aflønnes med residualindtægten. Det vil sige, at Cooling Production Polska Sp. Zoo, 

Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl, som udfører rutinemæssige funktioner, 

aflønnes først, hvorefter det resterende overskud eller underskud tilfalder principalen. Principalen 

modtager en større del af indtjeningen, da det er denne, der har pådraget den største risiko i forbindelse 

med ejerskab og kontrol af immaterielle aktiver og DEMPE funktioner samt 

beslutningstagerfunktionen. COVID-19 vurderes ikke at have haft større påvirkning af low risk 

selskaberne, og efter rådgivning fra selskabets revisor anvendes data om de tidligere år (2017-2019).  

Rutinefunktionerne i Cooling Production Polska Sp. Zoo, som fungerer som kontraktproducent, skal 

aflønnes ud fra TNMM net cost plus metoden. Aflønningen sker ud fra en analyse af markedet og 

dermed fastsættes en pris ud fra en benchmark. Super Cooling A/S foretager analysen og fastsætter 

herefter en pris på baggrund af tal fra 2017-2019, der har vist et indtjeningsinterval på 3 % til 7 % 

med en median på 5 %. Super Cooling A/S vælger at fastsætte prisen på medianen, altså 5 %, og vil 

gennem en årlig year-end adjustment sikre en mark-up på 5%. 

Rutinefunktionerne, der udføres i Cooling Sales Germany GmbH og Cooling Sales France Sarl, skal 

aflønnes ud fra størrelsen af salget i hvert selskab. Derfor er den bedst anvendelige TP metode TNMM 

EBIT. Super Cooling A/S foretager også her en analyse af markederne og fastsætter en pris ud fra 

benchmark nettoavanceintervallet, der er baseret på tal fra 2017-2019. Analysen viser, at intervallet 

lyder på 2% til 4% og dermed er medianen på 3%. På samme måde vil Super Cooling A/S fastsætte 

prisen til medianen, der lyder på 3 %, og årligt foretage en year-end adjustment for at sikre en EBIT 

aflønning på 3 % i de to salgsselskaber. 
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5.6 Aflønning af COVID-19 påvirket aktivitet i Polen under pandemien 

Hele verden har det seneste år været påvirket af den verdensomspændende pandemi.  COVID-19 har 

medført nationale og lokale nedlukninger, restriktioner og begrænsninger af social kontakt i hele 

verden.  

Polen har af flere omgange været ramt af COVID-19 restriktioner. Polen var ligesom Danmark hurtig 

til at lukke grænserne. Polens grænser til Tjekkiet, Slovakiet, Tyskland og Litauen blev lukket den 

15. marts 202070 

I starten af april 2020 indførte den polske regering flere tiltag for at mindske og begrænse smitte. Det 

blev et krav, at der skulle bæres mundbind i det offentlige rum. Restauranter, frisører, tatovører og 

andre skønhedssaloner blev lukket. Der var begrænsninger på, hvor mange der kunne handle af 

gangen i supermarkeder, butikker mv. 

Hen over sommeren 2020 lukkede Polen op igen. Børn og unge kom i skole igen, og der blev lempet 

på krav om mundbind, når borgerne var udendørs. Der var ligeledes afstandskrav på 1,5 meter.  

I efteråret 2020 rammer anden bølge af COVID-19, hvor Polen i slutningen af oktober er oppe på 15-

20.0000 smittede om dagen. De høje smittetal har presset sygehusvæsenet, hvilket har medført 

yderligere nedlukninger og restriktioner. Offentligt ansatte er blevet bedt om at arbejde hjemme, og 

man har opfordret den private sektors ansatte til at gøre det samme. Polen er mere et produktionsland 

end et turistland, hvorfor de har prioriteret at holde gang i erhvervslivet. Det vil sige, at man blandt 

andet har holdt hoteller åbne for business kunder, restauranter for takeaway, samt forsøgt kun at lukke 

shopping centre for at kunne holde andre butikker åbne71. 

Den 28. december 2020 lukkede Polen i tre uger for at mindske en tredje bølge. Man mener, at denne 

har toppet hen over foråret 202172. Siden den 28. december 2020 har alle rejsende, der har krydset 

grænsen til Polen, skullet i 10 dages obligatorisk karantæne. Siden den 23. januar 2021 har det været 

tilstrækkeligt med en negativ COVID-19 test, som ikke er mere end 48 timer gammel73.  

 
70 http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar 

71 https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=B3086B86-72D2-4CC7-96D6-

A70006F4ABC3  
72 https://thetradecouncil.dk/situationsrapporter-fra-danske-eksportmarkeder/polen  
73 https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel 

http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=B3086B86-72D2-4CC7-96D6-A70006F4ABC3
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=B3086B86-72D2-4CC7-96D6-A70006F4ABC3
https://thetradecouncil.dk/situationsrapporter-fra-danske-eksportmarkeder/polen
https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel
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Nedlukninger og restriktioner i Polen har betydet ekstraordinære COVID-19 omkostninger i 

forbindelse med at opretholde den polske produktion under COVID-19. Cooling Production Polska 

Sp. Zoo har sørget for at følge de lokale retningslinjer, så de polske produktionsmedarbejdere kunne 

arbejde og overholde de lokale COVID-19 restriktioner. Ekstraordinære omkostninger under 

COVID-19 har blandt andet været omkostninger til COVID-19 værnemidler, håndsprit og rengøring. 

Det er ligeledes blevet bestemt, at medarbejderne skal arbejde i hold og på forskudte tidspunkter for 

at mindske smitten, hvilket også har medført yderlige omkostninger. Det er Super Cooling A/S, der 

som principalselskabet for koncernen i 2020 har fastsat retningslinjer for koncernens COVID-19 

håndtering, hvorfor det også er principalen, der skal bære de væsentligste risici ved produktionen. 

Dermed er det Super Cooling A/S, der som principalselskab bærer de COVID-19 specifikke 

omkostninger. Det sker som ren omkostningsdækning uden mark-up, hvor Super Cooling A/S betaler 

de eksterne COVID-19 omkostninger, herunder indkøb af værnemidler og håndsprit, som 

kontraktproducenten har haft. 

Den polske kontraktproducent har også måttet arbejde længere og i skiftehold, for at kunne leve op 

til landets restriktioner. Det forventes, at dette er kortvarige omkostninger, som er afholdt for at 

opretholde produktionen i Polen. Produktionen sker efter den danske principals retningslinjer, og 

Super Cooling A/S dækker de COVID-19 specifikke lønomkostninger med samme mark-up procent 

(5 %) som i prisfastsættelsen i trin 6.   

5.7 Ledelsen sæde  

I forbindelse med udvikling af de nye Smart Containere, har produktionsdirektøren og 

udviklingsdirektøren fra Danmark været i Polen for at føre tilsyn med udviklingen af produktion 

knowhow, så der kommer den ønskede kvalitet af de nye containere. De to danskere træffer alle de 

vigtige beslutninger og udgør en vigtig del af den danske ledelse. De har været i Polen i starten af 

september 2020. Efter, at de to danskere har været i karantæne, påbegynder de deres arbejde på den 

polske fabrik. Den 15. oktober 2020 fraråder Danmark alle unødvendige rejser til Polen, og den 17. 

oktober lukker Danmark grænsen, og det er dermed ikke tilladt at krydse grænsen til Danmark, 

medmindre man har et anerkendelsesværdigt formål74. 

Hvis de to danske medarbejdere tog hjem, ville det kræve karantæne, når de kom til Danmark. Da det 

allerede er planlagt, at de skal tilbage til Polen i december 2020, vælger de danske medarbejdere at 

 
74 https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=37850A44-BA8D-49F3-97AE-

AD92C8ED271F&fbclid=IwAR1ZqoekpEjcvhHTY_iNUU3ueiNRGaC_lcePJJTdJ7Kg3ibl_DgAt18nqHM 

https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=37850A44-BA8D-49F3-97AE-AD92C8ED271F&fbclid=IwAR1ZqoekpEjcvhHTY_iNUU3ueiNRGaC_lcePJJTdJ7Kg3ibl_DgAt18nqHM
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=37850A44-BA8D-49F3-97AE-AD92C8ED271F&fbclid=IwAR1ZqoekpEjcvhHTY_iNUU3ueiNRGaC_lcePJJTdJ7Kg3ibl_DgAt18nqHM
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blive i Polen og fortsætte deres arbejde fra kontraktproduktionsselskabet i Polen. I denne periode 

træffer de strategisk vigtige beslutninger om udseende, funktioner, størrelse og kunnen af den nye 

Smart Container. De benytter også deres know-how omkring robot teknologi til programmering af 

containerne. 

Det får ikke konsekvenser for resultatfordelingen mellem Polen og Danmark, eftersom OECD’s notat 

og det danske styresignal foreskriver, at ledelsesbeslutninger, der tages i et andet land, ikke påvirker 

ledelsens sæde, såfremt det alene skyldes en ekstraordinær og uventet situation afledt af COVID-19 

restriktioner, som er midlertidige og ikke skyldes skattespekulation. At de to danskere har været i 

Polen fra september til december 2020 påvirker derfor ikke fordelingen af risici og indkomst i 

koncernen. Der sker derfor ikke en flytning eller ændring af indtægter eller omkostninger.  

5.8 Aflønning af COVID-19 påvirket aktivitet i salgsselskaberne under pandemien  

De tyske og franske salgsselskaber er low risk selskaber, der har begrænset risiko, og som 

videresælger produkter for moderselskabet. Både Tyskland og Frankrig har i 2020 også været 

påvirket af COVID-19.  

Frankrig har flere gange i 2020 valgt at lukke grænserne, og at indføre restriktioner og udgangsforbud. 

Det meste af Europa lukkede ned i marts 2020 og Frankrig gjorde det samme den 17. marts 202075. 

Frankrig indførte også udgangsforbud, så borgerne kun i begrænset omfang bevægede sig ud. Det var 

tilladt at gå på arbejde, foretage nødvendige indkøb og gå til lægen, men der skulle holdes god afstand. 

Blev disse retningslinjer ikke overholdt, kunne der udstedes bøder. Frankrig åbnede op for landet igen 

den 11. maj 2020.  

Tyskland har som andre EU-lande også foretaget grænselukninger, indført mundbindskrav, lukket 

skoler, restauranter, bare og cafeer. Tyskland lukkede  den 16. marts 2020 grænsen til Danmark. I takt 

med, at det blev varmere og sommeren nærmede sig, lukkede Tyskland i midten af maj op for grænsen 

til Danmark igen76.  

I efteråret 2020 blussede smitten igen op i Europa og anden bølge af COVID-19 ramte Frankrig og 

Tyskland. Som følge af dette lukkede butikker, teatre restauranter, barer og cafeer ned igen for at 

begrænse smitten. Fra midten af december 2020 lukkede Frankrig en smule op for teatre og biografer, 

 
75 https://faktalink.dk/coronavirus-covid-19/udbredelse-behandling-covid-19 
76 https://finans.dk/politik/ECE12118444/tyskland-aabner-trinvis-sin-graense-til-danmark-15-maj/?ctxref=ext 
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men der var stadig udgangsforbud fra kl. 21-0777. Tyskland indførte også udgangsforbud fra kl. 21-

05 i december 202078. 

Som følge af restriktioner i Frankrig og Tyskland har det for salgsselskaberne i koncernen betydet 

ekstraordinære omkostninger til mundbind, håndsprit, hyppigere rengøring på kontorer samt inventar 

til medarbejdernes hjemmearbejdspladser. Disse omkostninger ses som midlertidige, da det forventes 

ikke at være længerevarende. Derfor har den danske principal, som bærer de økonomiske risici, 

påtaget sig disse omkostninger. Eksterne omkostninger er betalt af den danske principal uden mark-

up. Low risk salgsselskaberne aflønnes med en 3% EBIT procentsats af deres lokale salg, og det 

ændrer ikke EBIT procenterne til low risk salgsselskaberne under trin 6.    

5.9 Intern omstrukturering af koncernen den 1. april 2021  

Tyskland er det land i Europa, som i 2018 og 2020 har den højeste omsætning blandt 

supermarkedskæder. Sammenholdes den danske supermarkedskæde COOP Danmark med den tyske 

supermarkedskæde Schwarz Group udgør den danske omsætning kun 16,5% af omsætningen i 

Schwarz Group i 2020. Supermarkedskæderne fordeling i forhold til omsætning er illustreret i figuren 

nedenfor.  

 
77 https://finans.dk/politik/ECE12580908/macron-det-vaerste-af-anden-boelge-er-ovre-nedlukning-lempes/?ctxref=ext 
78 https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-

19_pandemic_in_Germany?fbclid=IwAR3tPSCXfdERYViXb0RBFxllnWOjHZXty18b9f9B7Dh7ldyZMTXYqEYOk4

0 



70 
 

Figur 22: Fordeling af ledende supermarkedskæder i 2018 og 2020 

 

Kilde: Egen udarbejdelse med udgangspunkt i statista.com79 

Da supermarkederne i Tyskland udgør et langt større potentiale end i Danmark besluttes det af 

ledelsen i Super Cooling A/S, at hovedsædet skal flyttes fra Danmark til Tyskland. En flytning af 

hovedsædet vil betyde, at de kommer tættere på de vigtige tyske supermarkedskæder, og dermed øge 

muligheden for sælge flere Smart Containere. 

Koncernen foretager en koncernintern omstrukturering den første dag i det nye indkomstår (1. april 

2021). Den interne omstrukturering medfører, at alle immaterielle aktiver, produkter samt strategiske 

ledelse overføres fra Super Cooling A/S til Cooling Sales Germany GmbH.  

I forbindelse med overførslen skifter det tyske selskab, som bliver koncernens nye principal, navn til 

Cooling Germany GmbH, da det tyske selskab ikke længere kun skal foretage salgsfunktioner.  

Efter overførslen til Tyskland bliver det danske selskab Super Cooling A/S reduceret til et low risk 

salgsselskab, hvis formål forsat er at sælge de nye Smart Containere og køle- og fryseskabe til 

Danmark og Norden. Det danske selskab skifter i forbindelsen med omstruktureringen navn til 

Cooling Sales Denmark A/S. 

 
79 https://www.statista.com/statistics/992360/revenues-of-the-leading-companies-in-the-food-retail-sector-in-
europe/ 
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Ved den koncerninterne omstrukturering bliver de immaterielle aktiver og den strategiske ledelse 

flyttet fra Danmark til Tyskland. Der bliver flyttet værdifulde immaterielle aktiver, som er tilknyttet 

de nuværende køle- og fryseskabe. Derudover bliver alle immaterielle aktiver og know-how i 

forbindelse med udviklingen af den nye Smart Container også flyttet. 

Cooling Sales Denmark A/S overfører alle væsentlige funktioner, aktiver, risici samt kontrollen til 

Cooling Germany GmbH.  Tyskland overtager styringen og kontrollen over produktionen i Polen. 

Det bliver fremover det tyske selskab, der skal stå for produktionsplanlægning og kvalitetskontrol.  

Principalstrukturen ændres på baggrund af den interne omstrukturering. Det vil fremover være det 

tyske selskab, der vil være principalen. Det danske selskab bliver reduceret til et low risk salgsselskab. 

Det polske produktionsselskab og det franske salgsselskab fortsætter som før omstruktureringen, hvor 

den eneste ændring bliver, at selskaberne fremover skal producere og afrapportere til Tyskland.  

Efter omstruktureringen vil koncernstrukturen se ud som følgende: 

Figur 23: illustration af den nye koncernstruktur som følge af den interne omstrukturering 1. april 2021. 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Cooling Germany GmbH skal også dække omkostningerne i forbindelse med den interne 

omstrukturering af det danske moderselskab. Det danske moderselskab skal også modtage en 

kompensation for den ændring, der sker.  

Da rettigheder, know-how og Smart Container konceptet flyttes fra Danmark til Tyskland inden 

produktet lanceres (salget starter 1. april 2021), er det uvist, hvilken økonomisk indkomst, det vil give 

i fremtiden. Det er ny og banebrydende teknologi, og der har ikke tidligere været lignede containere 

på markedet. Det er derfor ikke muligt at finde en uafhængig sammenlignelig transaktion.  
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Det danske selskab forventer, at COVID-19 har boostet forbrugernes adfærd i forhold onlinehandel. 

Onlinehandel kan være bekvemt, idet det kan spare tid, og man kan handle de samme ting, som man 

kan i supermarkedet. Det danske selskab har en klar forventning om, at det bliver en succes og 

forventer, at de fremtidige indtjeningsmuligheder er gode, men det er endnu uvist. 

Smart Containeren kan derfor betegnes som et HTVI: Et aktiv, hvor salget ikke er startet, og hvor det 

er svært at værdiansætte. For at være sikker på, at overdragelsen sker på armslængdevilkår og vil 

afspejle, hvad uafhængige parter ville have gjort, bliver der ved overdragelsen indgået en 

overførselsaftale mellem Danmark og Tyskland. I aftalen fremgår, at der indgås en 

prisjusteringsklausul, således at Danmark over en bestemt periode skal aflønnes med en fast indtægt 

årligt. I takt med, at omsætningen på containere vil stige, er der aftalt yderligere kompensation.  

5.9.1 Aflønning af de kontrollerede transaktioner efter omstruktureringen 

Aflønningen af det polske produktionsselskab vil som før omstruktureringen være en TNMM Net 

Cost Plus på 5% og en TNMM EBIT aflønning på 3% i det franske salgsselskab. Skulle de enkelte 

lande foretage yderligere restriktioner, krav eller nedlukninger, er det fremover Cooling Germany 

GmbH som principal der skal vurdere, om de skal bære COVID-19 specifikke omkostninger. Der er 

gode forventninger til salget af de nye Smart Containere, hvorfor den nye tyske principal ikke 

vurderer, at det er nødvendigt at ændre aflønningsintervallet. 

Produktionen hos Cooling Production Polska Sp. Zoo er fortsat præget af rutinefunktioner. Disse 

funktioner er ikke særligt værdiskabende funktioner, der er fortsat ingen immaterielle aktiver og 

selskabet har en begrænset risiko. Den interne produktionsaftale, som var blevet overdraget fra 

Cooling Sales Denmark A/S til Cooling Germany GmbH, fortsætter på samme vilkår som før 

omstruktureringen. 

Det samme er gældende for det franske salgsselskab. Her er der tale om rutineprægede funktioner, 

der ikke er særligt værdiskabende. Kontrakten mellem principal og low risk salgsselskabet fortsætter 

også på samme vilkår som før omstruktureringen. Selskabet skal blot foretage ugentlige 

rapporteringer til Cooling Germany GmbH. Det danske selskab er efter overdragelsen overgået til et 

low risk salgsselskab, som vil blive aflønnet på samme måde som det franske selskab. Der bliver også 

indgået en intern aftale, hvori det fremgår, at det fremover er det tyske selskab, der fastsætter 

markedsstrategien, og at det danske selskab ugentligt skal rapportere til Tyskland.  

For det tyske selskab har omstruktureringen betydet en ændring fra at være et low risk selskab, som 

udførte rutinefunktioner inden for salg på vegne af det danske principalselskab, til at være det nye 
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principalselskab. Den koncerninterne omstrukturering har betydet, at Cooling Germany GmbH har 

fået overdraget alle de væsentligste funktioner, immaterielle aktiver, risici og kontrol over DEMPE-

funktionerne. Det tyske selskab foretager alle de strategiske beslutninger, både i forbindelse med den 

forsatte pandemi, men også efter pandemien.  Residualindtjeningen vil fremover være i Tyskland 

efter aflønning af rutinefunktionerne i Polen, Frankrig og Danmark. 

5.10 Delkonklusion  

Den egenkonstruerede virksomhedscase omhandler Super Cooling koncernen, der først specialiserer 

sig i at sælge køle- og fryseløsninger til Danmark, Tyskland og Frankrig. Der foretages i 2020 

udvikling af den nye Smart Container. Den 1. april 2021 foretages der en koncernintern 

omstrukturering af Super Cooling koncernen. Casens formål var at sætte fokus på de særlige 

udfordringer, der kan være under COVID-19, samt hvordan det danske moderselskab skal forholde 

sig, når der overføres unikke produkter, hvor den fremtidige indtjening endnu er ukendt.  

Det danske principalselskab Super Cooling A/S startede i 2017 med at sælge køle- og fryseskabe til 

de danske supermarkeder. De blev hurtigt til den foretrukne leverandør, når der blev bygget nye 

supermarkeder eller gamle produkter skulle udskiftes. De følgende år blev der udvidet med 

salgsselskaber i Tyskland og Frankrig for at øge indtjeningen.  

I løbet af 2020 har Super Cooling A/S udviklet en ny og banebrydende container. Containeren skal 

afhjælpe de større supermarkeder, som er begrænset af lovgivningen i forhold til udvidelse af deres 

butikker. Containeren skal gøre det nemmere for supermarkederne at nå ud til deres forbrugere. 

COVID-19 har boostet behovet for at kunne handle online, nemt bestille dagligvarer og holde social 

afstand.  

Ved 6-trinsanalysen fremgik det, at Super Cooling A/S havde alle de væsentligste DEMPE 

funktioner, samt ejede og kontrollerede alle funktionerne og aktiverne samt risiciene i koncernen. 

Datterselskaberne var rutineprægede selskaber, som blev aflønnet efter TNMM EBIT 3% og TNMM 

Net Cost Plus 5%. Super Cooling A/S fik en residualaflønning.  

COVID-19 har medført, at produktionsselskabet har været nødsaget til at tage ekstra forholdsregler 

samt indkøbe værnemidler og håndsprit. Dette forventes at være kortvarige, ekstraordinære 

omkostninger, og den danske principal har derfor dækket de COVID-19 specifikke omkostninger 

uden mark-up. Medarbejderne i det polske produktionsselskab har været nødt til at arbejde længere 

og i skiftehold, for at kunne leve op til landets restriktioner. Det forventes også at være kortvarige, 

ekstraordinære omkostninger, som er afholdt for at opretholde produktionen i Polen. Super Cooling 
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har dækket disse COVID-19 specifikke lønomkostninger med samme mark-up på 5% som i 

prisfastsættelsen i trin 6. 

Under udviklingen af den nye container var produktionsdirektøren og udviklingsdirektøren fra Super 

Cooling A/S nødsaget til at tage til Polen for at føre tilsyn med udviklingen og for at sikre den ønskede 

kvalitet af Smart Containeren. Den danske produktionsdirektør og udviklingsdirektøren var som følge 

af rejserestriktioner nødt til at blive i Polen. Herfra traf de to danskere en række vigtige beslutninger. 

Dette har ikke fået betydning for ledelsens sæde. Da der er tale om ekstraordinær arbejdssituation 

som følge af COVID-19, sker der ikke ændring af beskatningen. Den vil forsat ske i Danmark, da 

ledelsen under normale forhold ville have truffet disse beslutninger i Danmark.  

Frankrig og Tyskland har også været ramt af restriktioner i form af brug af mundbind i offentligheden, 

holde afstand, spritte af og udgangsforbud. De har i større omfang arbejdet hjemme, hvorfor der har 

været omkostninger til hjemmearbejdspladser. Dette har den danske principal også dækket, da der 

var tale om korte perioder og omkostningerne var ikke så store, at det ændrede TNMM 3 % EBIT 

margin for low risk salgsaktiviteten.  

Supermarkeder har ikke i samme omfang været ramt af nedlukninger som eksempelvis 

underholdningsbranchen og restaurationsbranchen. Supermarkederne har også løbende haft behov for 

udskiftninger af deres køle- og fryseskabe, og da koncernen i forvejen er en foretrukken leverandør, 

har det været muligt at opretholde omsætningen. På baggrund af dette har koncernen vurderet det 

forsvarligt at fastholde aflønningen med TNMM EBIT på 3% og TNMM Net Cost Plus på 5% 

Som følge af et større markedspotentiale på det tyske marked, og de muligheder, som en hel ny og 

banebrydende container medfører, foretages der den 1. april 2021 en koncernintern omstrukturering. 

Principalen flyttes fra Danmark til Tyskland. Salget af de nye containere påbegyndes i forbindelse 

med omstruktureringen. Denne type container er ikke før set på markedet, hvorfor det ikke har været 

muligt at finde en sammenlignelig transaktion med en uafhængig part. Det danske selskab har høje 

forventninger til det nye produkt og vurderer, at det har et stort indtjeningspotentiale. Det nye produkt 

kategoriseres som et HTVI. For at være sikre på, at der sker den rigtige kompensation til Danmark, 

indgås der en aftale med en prisjusteringsklausul mellem Danmark og Tyskland. Danmark skal 

således over en bestemt periode aflønnes med en fast indtægt årligt. I takt med, at omsætningen på 

containere vil stige, er der aftalt yderligere kompensation.   
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6. Konklusion 

Opgavens hovedformål har været at vurdere samspillet mellem TPG 2017 og COVID-19 

vejledningen med særligt fokus på aflønning af low risk selskaber og immaterielle aktiver. 

I relation til koncerners anvendelse af armslængdeprincippet er det særligt COVID-19 vejledningens 

supplerende vejledning om sammenlignelighedsanalyse, mulige ændringer af interne aftaler, 

fordeling af tab og ekstraordinære COVID-19 omkostninger, og hvorvidt det skal påvirke principalen 

eller low risk selskaber, der er de mest kritiske forhold for at have en korrekt resultatfordeling under 

pandemien. COVID-19 vejledningen omtaler, at der ikke er universale løsninger, og det afhænger af 

koncernens faktiske forhold. Hvis SKAT kan dokumentere en anden opfattelse end koncernen, kan 

SKAT foretage indkomstændringer.  

COVID-19 pandemien har resulteret i en række restriktioner. Blandt andet har landegrænserne været 

lukket i en periode. Det kan for nogle koncerner have betydet, at ledelsens sæde midlertidigt har været 

flyttet. Her har SKAT udsendt et styresignal, der har præciseret, at en midlertidig flytning af ledelsens 

sæde grundet overholdelse af COVID-19 restriktioner ikke medførte en faktisk flytning af ledelsens 

sæde og dermed en omstrukturering i koncernen. Styresignalet har afhjulpet denne problematik.  

TPG 2017 kapitel 1 omtaler referencetransaktioner. Data, der kan benyttes til at finde pålidelige, 

sammenlignelige transaktioner, kan eksempelvis findes i regnskaber. Udfordringen er, at 

skatteregnskabet for 2020 bliver afleveret før 2020 markedsdata foreligger, og koncernen ved derfor 

ikke præcist, hvilke 2020 resultater de uafhængige parter har haft. COVID-19 vejledningen omtaler, 

at koncerner ekstraordinært kan regulere indkomsten i low risk selskaber i årsregnskabet 2021. Det 

er mere end den danske TP praksis, hvor koncerner kan foretage indkomstændringer til og med 

tidspunktet, hvor selvangivelsen fremsendes. Der savnes et dansk styresignal om, hvorvidt SKAT 

tillader, at koncernerne afventer markedsdata for 2020 og foretager årsjusteringen af 2020 i 

regnskabsåret 2021.  

COVID-19 vejledningen sondrer mellem korte og længere afbrydelser af koncernens planlagte 

aktiviteter, idet principalen skal bære flere ekstraordinære omkostninger ved de korte tidsafbrydelser. 

Det har en direkte betydning for resultatfordelingen i koncernen, og selvom det skal ske efter en 

konkret vurdering i den enkelte koncern, kunne OECD udgive mere COVID-19 vejledning om, 

hvorvidt og hvornår low risk selskaber kan bære en del af de uventede COVID-19 omkostninger og 

hvornår force majeure klausuler kan anvendes overfor low risk selskaber.  
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Det omtales i COVID-19 vejledningen, at et low risk selskab ikke normalt vil have underskud grundet 

den lave risiko. Dog kan der ifølge COVID-19 vejledningen være ekstraordinære COVID-19 

omkostninger, der kan påvirke low risk selskaberne. Konsekvensen af dette kan være, at low risk 

selskabet opnår negativt resultat og en fremadrettet forventning om, at low risk selskabet tildeles en 

større del af resultatet. COVID-19 vejledningen fremhæver, at et low risk selskab må have et negativt 

resultat, hvis et sammenligneligt uafhængigt selskab også ville have det.  

Resultatfordelingen baseres på sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. Dette 

problem kan være større, når det gælder resultatfordeling og værdiansættelsen af immaterielle aktiver. 

De immaterielle aktiver kan have stor betydning for værdien af produkterne, og derfor er det netop 

sværere at indhente aktuel viden om sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter.  

Ved interne omstruktureringer er det vigtigt, at TP dokumentationen tydeligt forklarer baggrunden 

for den interne omstrukturering, og at det ikke kun er en generel henvisning til pandemien, men at 

det er begrundet i de økonomiske omstændigheder og er kommercielt rationelt. Det skal måles for 

hvert at koncernselskaberne og det skal måles før skat. Endvidere skal de realistiske alternativer være 

overvejet for at sikre armslængdevilkår.  

Skattemyndighederne vil følge de store omstruktureringer, som indebærer større ændringer af FAR 

profiler, da det flytter indkomst mellem landene. Koncernerne skal grundigt forklare de forhold, der 

ligger bag omstruktureringen. COVID-19 vejledningen præciserer, at omstruktureringer, som ikke 

har tilstrækkelig TP dokumentation, bliver vurderet med skepsis af skattemyndighederne. 

Genforhandling af aftaler fremhæver COVID-19 vejledningen som en mulighed, hvis en 

genforhandling ville ske mellem to uafhængige parter. Hertil afhjælper COVID-19 vejledningen 

koncerner, der ikke har mulighed for at overholde kontrakter under COVID-19 forhold. Ved 

omstruktureringer under COVID-19 skal det vurderes i hvor stort et omfang COVID-19 skal have 

indflydelse på kompensationen for omstruktureringen. Omstruktureringer omtales ikke direkte i 

COVID-19 vejledningen, og det vil være forventeligt, at OECD vil udvide COVID-19 vejledningen 

med et kapitel om omstruktureringer inden længe.  

Den oparbejdede viden er illustreret i en egenkonstrueret virksomhedscase med den fiktive Super 

Cooling koncern. Super Cooling koncernen består af et dansk moderselskab, en kontraktproducent i 

Polen og to low risk salgsselskaber i henholdsvis Tyskland og Frankrig. Koncernen har i 2020 været 

ramt af COVID-19 restriktioner, som har medført ekstraordinære omkostninger. De eksterne 
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omkostninger til værnemidler og håndsprit har det danske principalselskab dækket, uden at der er 

foretaget ændringer i TNNM net cost plus eller TNNM EBIT margin. Den polske kontraktproducent 

har yderligere ekstraordinære lønomkostninger, hvilket er blevet aflønnet med den samme mark-up 

på 5% af det danske principalselskab.  

Koncernen foretog den 1. april 2020 en koncernintern omstrukturering, hvorefter selskabet i Danmark 

blev reduceret til et low risk salgsselskab. Det tyske selskab blev det nye principalselskab med de 

væsentligste funktioner, aktiver, risici og kontrol over DEMPE funktionerne, og overtager ligeledes 

den nyudviklet Smart Container. Den nye Smart Containere betegnes som et HTVI, et aktiv, hvor 

salget ikke er startet, og hvor det er svært at værdiansætte. For at imødegå denne usikkerhed indgås 

der i overdragelsesaftalen en prisjuteringsklausul, således at det danske selskab over en bestemt 

periode skal aflønnes med en fast indtægt årligt. I takt med, at omsætningen på containere vil stige, 

er der aftalt yderligere kompensation. 
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7. Perspektivering af COVID-19 situationen 

I forlængelse af hovedopgaven kunne det være relevant og interessant at foretage en perspektivering 

af COVID-19 situationen og den fremtidige betydning for multinationale koncerner og hvordan de 

kan opnå en større økonomisk sikkerhed fremover. Verden befinder sig, her 1,5 år efter, at COVID-

19 gjorde sit indtog, stadig i en verdensomspændende pandemi. Selvom vaccinationer og 

vaccinationsplaner bliver udrullet verden over, opleves der stadig nye smittetilfælde hver dag. Der er 

stadig lande, der kæmper hårdt for at få COVID-19 smitten under kontrol, samtidig med at 

sygehusene mange steder stadig er hårdt pressede. Det kan være svært at forudsige, hvornår COVID-

19 er helt under kontrol, eller hvordan verdenen vil se ud efter COVID-19. Det kan være svært at 

forudse, om COVID-19 har været et enkeltstående tilfælde, eller om der venter en fremtid med 

tilbagevendende pandemier og mutationer af COVID-19.  

COVID-19 har påvirket koncerner verderen over forskelligt. For nogle brancher har koncerner 

oplevet en positiv indvirkning, mens andre brancher har oplevet det modsatte. Butikker og shopping 

centre har oplevet en negativ markedspåvirkning som følge af COVID-19 restriktioner. De har været 

påtvunget at holde lukket, samt haft begrænsninger på antallet af besøgende i butikker ad gangen. 

Supermarkeder og onlinehandel har modsat oplevet en positiv effekt af COVID-19. Onlinehandel er 

eksploderet under COVID-19, hvor forbrugerne i langt højere grad har bestilt deres dagligvarer eller 

tøj online. Boozt og Lego er koncerner, som først har oplevede en negativ effekt af COVID-19, men 

siden har formået at øge deres onlinesalg. Omstillingen har for Lego betydet det bedste resultat 

hidtil80, og Boozt har en forventning om en omsætningsvækst på over 25%81.  

Verden i dag befinder sig i en globaliseret økonomi, hvor der ofte handles på tværs af landegrænser. 

Dette medfører en masse fordele for koncerner og virksomheder verden over, men det kan på samme 

måde også gøre verdenshandlen usikker, som for eksempel da COVID-19 bredte sig hurtigt til hele 

verden, og den globale rejseaktivitet var med til at udbrede virussen. Verden er nok bedre rustet nu, 

hvis der i fremtiden skulle opstå nye pandemier. Koncerner og virksomheder bør bruge erfaringen fra 

virusbekæmpelsen til at overveje, hvordan de kan forberede sig på eventuelle udfordringer, der kan 

opstå i en ny pandemi. 

OECD Guidelines fra 2017 er udarbejdet og skrevet på baggrund af BEPS projektet, som omhandlede 

skattespekulation. Det er skrevet i TPG fra 2017, at OECD vil foretage ændringer i de nuværende 

 
80 https://www.tvsyd.dk/billund/saetter-igen-rekord-lego-fik-2020-overskud-paa-99-milliarder-kroner 
81 https://finans.dk/forside/ECE12730217/boozt-opjusterer-efter-staerk-slutspurt/?ctxref=ext 
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guidelines i tilfælde af, at verdenen ændrer sig. De nuværende guidelines indeholder ikke 

tilstrækkelige informationer om, hvordan lande bør forholde sig ved globale sundhedskriser. OECD’s 

TP guidelines indeholder heller ikke information om, hvordan koncerner skal forholde sig, når fri 

bevægelighed af varer, ydelser og arbejdskraft begrænses som følge af restriktioner. OECD indså 

dette, og den 18. december 2020 offentliggjorde OECD en særlig COVID-19 vejledning om transfer 

pricing. Denne vejledning er midlertidig og frafalder, når verden igen bliver normaliseret. Det kunne 

derfor overvejes, om OECD bør have fokus på at opdatere guidelines og dermed sikre mod fremtidige 

pandemier. Der er behov for, at den nuværende COVID-19 vejledning udbygges og tilpasses, så de i 

større omfang afdækker problematikkerne ved TPG kapitler 1, 6 og 9, og implementeres i en fremtidig 

TPG vejledning. Udfordringen ved en opdatering af OECD TPG kan være, at den er tidskrævende, 

da der skal være konsensus om ordlyden mellem medlemslandene. 

Globalisering og informationsniveauet i dag sætter pres på OECD, da det vil kræve, at landene 

hurtigere tager beslutninger for at imødekomme behovet om hurtigere og rettidig TPG vejledning til 

koncernerne.     

I hovedopgaven er det omtalt, at OECD’s TPG ikke indeholder en universal definition af de 

kontrollerede transaktioner, da det påkræver en præcis kortlægning af betingelser og vilkår i 

koncernen på transaktionstidspunktet. Det er år, som er Covid-19 påvirkede, og kan medføre, at 

skattemyndigheder og koncernener kan have forskellig vurdering af pandemiens betydning for 

resultatfordelingen i koncernen.   

Landene har under pandemien brugt meget store milliardbeløb på at kompensere selskaberne for de 

lokale COVID-19 restriktioner. De meget store milliardbeløb kan føre til et pres fra politisk side om 

at holde øje med koncernernes resultater. Det kan føre til et større antal TP kontroller, hvor 

resultatfordeling ved de immaterielle aktiver og interne omstruktureringer under pandemien vil være 

i fokus.  

Hovedopgaven fremhæver også vigtigheden af en god TP dokumentation for at dokumentere, at 

koncernen har overholdt armslængdeprincippet. Når der mangler markedsdata om de uafhængige 

sammenlignelige, anbefales det, at folketinget ikke kun tænker på en forlængelse af tidsfristen for 

fremsendelse af skatteregnskabet for 2020. Folketinget bør også overveje muligheden for mere 

fleksible year end adjustments, og tillade, at det kan ske i 2021 årsregnskabet, når markedsdata om 

de uafhængige selskaber foreligger. Der savnes et dansk styresignal, som giver koncernerne denne 

mulighed. 
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