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Abstract 

This report is made by Mads Skovgård Mikkelsen and Jesper Petersen as their final project as 

Graduate Diploma in Accounting and Financial Management, at Copenhagen Business School in May 

2021. 

In this report we will examine what an intangible asset is, how to establish the ownership, which 

factors that could impact the valuation and which methods there can be used for valuation of an 

intangible asset, while still complying to the arm’s length principles. 

The main focus in this report is analyzing the transfer pricing guidelines, made by the OECD, with 

special focus on intangible assets, and the rules for documenting an controlled internal transaction. 

We will also establish what the arm’s length principle is, and how this applies to an internal controlled 

transaction. 

The OECD-transfer pricing guidelines, regulates that every country in the OECD have a common set 

of rules, that which an internal controlled transaction have to apply to, and therefore secures that 

taxation in all the member countries is fair and equal, and secures that the companies avoid double 

taxation. 

It also sets up barriers for companies to transfer assets to countries with more beneficial taxation on 

company profits, and therefore secures that all assets are taxed in the corresponding countries. 

In this report we will have our focus on OECD-transfer pricing guidelines chapter six, regarding 

intangible assets, and the regulation made especially on these. We will also include the specific 

guidelines for which documentation the companies have to produce, when making a valuation of an 

internal controlled transaction, and which methods the OECD suggest using in making these 

valuations. 

We will be analyzing these models, identify the strength and weaknesses of each, and how they apply 

on the valuation on immaterial assets. 
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Indledning 

Transfer pricing handler om prisfastsættelse af koncerninterne handler, og bruges når der skal foregå 

en intern afregning af handler mellem 2 koncernforbundne parter, enten internt i samme land, eller på 

tværs af landegrænser. 

OECD har fastlagt en række retningslinjer som koncernforbundne virksomheder skal overholde, når 

der foretages koncerninterne handler, således at disse foregår på markedsmæssige vilkår, 

sammenlignet med hvis handelen var foretaget af 2 uafhængige parter. Dette kaldes i daglig tale 

armslængdevilkår, og går i al simpelhed ud på, at 2 koncerninterne parter skal handle på samme 

vilkår, som 2 uafhængige parter ville gøre, såfremt de ville udføre en sammenlignelig handel. Dette 

gøres for at sikre en korrekt fordeling af den skattepligtige indkomst, og dermed at sikre et korrekt 

beskatningsgrundlag for de respektive virksomheder, i de korrekte lande. Såfremt der ikke forelå en 

sådan lovmæssig regulering af koncerninterne handler, ville der være åbent for skattespekulation, og 

det ville være fordelagtigt for virksomheder at flytte et evt. overskud til et land med en lavere 

beskatning, og dermed betale mindre i skat. Dette er armslængdevilkårene med til at forhindre, og 

sikrer at alle aktører på et givent marked, opererer under de samme skattemæssige forudsætninger. 

Dette er et område som SKAT har stor fokus på, hvilket kan ses i stigningerne i transfer pricing sager 

herhjemme hvor SKAT har gennemført indkomstforhøjelser for over 80 mia. kr. i årene 2010 til 2019, 

da det kan have en stor indvirkning på den skattepligtige indkomst i Danmark, såfremt der ikke 

opereres efter gældende lovgivning, og dette kan efterlade et stort hul i den danske statskasse.1 

I denne opgave vil vi sætte fokus på reglerne for transfer pricing jf. OECD-transfer pricing guidelines, 

definitionen på armslængdeprincippet, samt sammenlignelighedsanalyse. Vi vil undersøge hvilke 

modeller og værktøjer som OECD anbefaler, at virksomhederne bruger for at prisfastsætte deres 

koncerninterne handler, hvornår de enkelte tilgange til prisfastsættelse bør bruges, og hvilke ulemper 

de enkelte metoder har. 

Vi vil ligeledes have særlig fokus på værdiansættelse af udnyttelse af immaterielle aktiver, da disse 

kan være behæftet med endnu større usikkerhed i forhold til prisfastsættelse, da der er mange 

 
1 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/bilag/349/2204511.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/bilag/349/2204511.pdf
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ukendte og ikke håndgribelige faktorer som er i spil, når der skal foretages prisfastsættelse af et 

immaterielt aktiv jf. transfer pricing guidelines. 

Problemfelt 

Den danske stat har gennem de senere år øget indsatsen på transfer pricing området, hvilket har ført 

til forhøjelser af selskabers skattepligtige indkomst på over DKK 80 mia. i perioden 2010-2019.2  

 

Der er ofte usikkerhed omkring værdiansættelsen af transaktioner, der involverer udnyttelse af 

immaterielle aktiver idet at det kan være vanskeligt at værdiansætte den værdi som det enkelte 

immaterielle aktiv tilfører transaktionen. Disse transaktioner generer ofte store pengestrømme, hvorfor 

det kan være i multinationale koncerners interesse af tilføre værdien til selskaber beliggende i lande 

med lav beskatning.  

 

Lovgivningen kræver at, koncernforbundne selskabers interne handler foretages efter 

armslængdeprincippet. Jf. OECD Transfer Pricing Guidelines er den foretrukne metode at finde en 

sammenlignelig transaktion mellem to uafhængige parter. Dette giver dog problemer særligt ved 

immaterielle aktiver idet, at disse kan være svære at sammenligne med andre selskaber som følge af 

at de ofte er unikke for det enkelte selskab.  

 

Derfor er transfer pricing-lovgivning og guidelines på området omkring immaterielle aktiver og 

værdiansættelse af disse er essentielle. Dette gælder både for virksomhederne, for at sikre at de lever 

op til lovgivningen, og for skattemyndighederne for at de kan sikre den korrekte skattebetaling i det 

enkelte land. 

 

 

 

 
2 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/bilag/349/2204511.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/bilag/349/2204511.pdf
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Hovedspørgsmål:  

Opgaven har til formål at analysere den gældende transfer pricing lovgivning i Danmark, med særlig 

fokus på armslængdeprincippet ved udnyttelse af immaterielle aktiver, fastlæggelse af ejerskab samt 

værdiansættelsen af denne type af transaktioner.  

Underspørgsmål:  

● Hvad er et immaterielt aktiv? 

● Hvordan fastlægges ejerskabet af et immaterielt aktiv? 

● Hvordan er armslængdeprincippet defineret i Ligningsloven §2, og hvilke regler gør sig 

gældende ved armslængdeprincippet vedr. Immaterielle aktiver? 

● Hvilke værdiansættelsesmetoder kan anvendes til værdiansættelse af udnyttelsen af 

immaterielle aktiver?  

Disposition: 

Vi vil i første del af opgaven give en introduktion til definitionen af immaterielle aktiver, og hvordan 

man fastlægger ejerskabet at et sådant, i en transfer pricing mæssig sammenhæng.  

I anden del af opgaven vil vi gennemgå armslængdeprincippet. Herunder definitionen og anvendelse i 

praksis. Vi vil ligeledes se på armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver, og hvilke 

udfordringer der er forbundet med dette samt konsekvenserne ved manglende overholdelse. 

I den tredje del af opgaven vil vi give en introduktion til OECD Transfer Pricing Guidelines kap. 6. Vi vil 

herefter gennemgå de værdiansættelsesmetoder som guidelines anbefaler til brug for prisfastsættelse 

af koncerninterne handler. I forbindelse hermed vil vi have fokus på de væsentligste forhold til brug for 

anvendelse af modellen, fordele og ulemper, samt i hvilke situationer modellerne kan anvendes ved 

immaterielle aktiver.  
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Metode 

I forbindelse med opgaven vil vi tage udgangspunkt i den juridiske metode, og vil undersøge de 

gældende regler og retningslinjer for fastsættelse af priser ved udnyttelse af immaterielle aktiver i 

koncerninterne transaktioner. Vi vil i denne forbindelse undersøge retskilder, vejledninger mv. som 

kan danne grundlag for en analyse af de gældende regler og retningslinjer indenfor Transfer Pricing.  

 

Der vil opgaven igennem blive taget udgangspunkt i den deduktive metode, hvor teori anvendes på 

situationer fra virkeligheden samt kvalitative sekundære data. Opgaven vil derfor bære præg af, at der 

foretages analyser af eksisterende empiri. Som følge af opgavens fokus er der foretaget afgrænsning 

fra at udarbejde kvalitative data, og derudover er det ikke indhentet kvantitative data da opgavens 

formål er at analysere gældende lovgivning. 

 

Det første undersøgelsesspørgsmål handler om definitionen på immaterielle aktiver. Til besvarelse af 

dette spørgsmål vil vi anvende lærebøger indenfor erhvervsret, skatteret og transfer pricing samt 

PwC’s regnskabshåndbog. Disse er anvendt for at kunne inddrage eksterne eksperter ekspertise på 

området. 

 

Det andet undersøgelsesspørgsmål omhandler fastlæggelse af ejerskabet af immaterielle aktiver. Til 

brug for besvarelsen af dette spørgsmål vil vi tage udgangspunkt i retningslinjerne i OECD Transfer 

Pricing Guidelines fra 2017, særligt kapitel 6 som omhandler immaterielle aktiver. Derudover vil vi 

også her anvende lærebogen i transfer pricing af Wittendorf.  

 

Det tredje undersøgelsesspørgsmål omhandler definitionen af armslængdeprincippet. I besvarelsen af 

dette spørgsmål vil vi også inddrage OECD’s TP-guidelines kapitel 3 og kapitel 6 samt bogen af 

Wittendorf.  

 

Det fjerde undersøgelsesspørgsmål omhandler, hvilke værdiansættelsesmetoder der findes og 

anvendelsen af dem. Til besvarelsen af denne vil vi anvende TP-guidelines og Wittendorffs bog. 

Derudover vil vi anvende en række vedtagne lov og bekendtgørelser fra Skattestyrelsen, som 

definerer transfer pricing regler i Danmark.  
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Hvor relevant vil yderligere inddrage afsagte domme til at underbygge de teoretiske modeller, metoder 

og principper med empirisk data fra virkeligheden. 

Kildekritik 

I udførte opgave har vi forsøgt at forholde os kritisk til det materiale som vi har indsamlet til brug for 

redegørelse og analyser. Vi har foretaget et kvalitativt skøn i forhold til om afsender af materialet kan 

have en interessekonflikt, eller interesse i at frembringe et bestemt budskab i forhold til det udgivne 

materiale. 

 

I forbindelse med udgivelse af artikler, rapporter, vejledninger mv. anvender OECD altid peer reviews3. 

Gennemgangen udføres af medlemslande og udføres efter på forhånd aftalte standarder og 

benchmarks, hvilket er med til at sikre at det udførte arbejde lever op til den kvalitet som 

medlemslandene udarbejder deres lovgivning efter. Det vurderes derfor at vi kan anvende data herfra 

da disse er valide og reliable.  

 

Yderligere vil der i løbet af opgaven blive anvendt en række lærebøger fra HD-studiet samt PwC’s 

regnskabshåndbog. Disse er alle skrevet af en række eksperter indenfor transfer pricing, skatteret, 

erhvervsret og regnskabsteori og er udelukkende udarbejdet til brug for fortolkning af gældende 

lovgivning. Det vurderes at forfatterne har et begrænset incitament til at fremme egne holdninger i 

forbindelse med udgivelsen af bøgerne. Det vil ligeledes forventes at CBS i forbindelse med valg af 

lærebøger foretager et kvalitetstjek materialet. På baggrund heraf vurderes disse kilder som valide og 

reliable.  

 

I løbet af opgaven vil der også forekomme henvisninger til SKAT samt vedtagne love. Love er 

vedtaget af et flertal i Folketinget og som følge heraf vurderes disse som værende reliable og valide. 

Det forventes også at SKAT i forbindelse med udarbejdelse af vejledninger ikke har en skjult 

dagsorden eller agenda og at disse kan anvendes som valide og reliable kilder.  

 

 

 

 
3 https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/reference-guide.htm 
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Afgrænsning 

Der er opgaven igennem foretaget en række afgrænsninger. Dette skyldes primært opgavens omfang 

og som følge heraf ville opgaven derfor få et mere bredt fokus end detaljeret.  

 

OECD’s transfer pricing guidelines omfatter 9 kapitler, som omhandler forskellige områder indenfor 

transfer pricing. I forbindelse med opgaven vil der primært blive anvendt kapitel 6 som omhandler 

immaterielle aktiver. Dog vil der også være referencer til kapitel 1 og 3, som omhandler 

armslængdeprincippet, der også er fokus for opgaven. Der kan i enkelte passager komme referencer 

til andre kapitler, men som følge af opgavens fokus afgrænses der fra større analyser af kapitlerne. 

 

Kapitel 1 omhandler definitionen på armslængdeprincippet og de generelle elementer indenfor transfer 

pricing. Som følge af at denne danner grundlag for både sammenlignelighedsanalysen og 

behandlingen af immaterielle aktiver er denne medtaget.  

Kapitel 3 omhandler sammenlignelighedsanalysen og de forudsætninger som skal være opfyldt for at 

kunne sammenligne individuelle transaktioner mellem selskaber.  

Kapitel 6 omhandler immaterielle aktiver og de forhold der gør sig gældende for behandlingen af 

immaterielle aktiver i en transfer pricing mæssig forstand.  

 

Armslængdeprincippet er yderligere defineret i OECD’s modeloverenskomst artikel 9 stk.1 og det er 

denne, som danner grundlag for TPG. Som følge af dette er foretaget afgrænsning fra at analysere 

transfer pricing behandling som er i strid med OECD’s fortolkning. 

 

I forbindelse med opgaven anvendes bogen “Transfer Pricing” af Jens Wittendorf. Denne indeholder 

både referencer til TPG, men også til amerikansk retspraksis. Som følge af opgavens omfang er der 

foretaget afgrænsning fra at sammenholde OECD’s holdning til transfer pricing med den amerikanske 

retspraksis. Ligeledes er der foretaget afgrænsning fra at analysere dokumentationskrav. 
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Definitionen af immaterielle aktiver 

Der er forskellige definitioner på immaterielle aktiver alt efter om man tager udgangspunkt i den 

juridiske, regnskabsmæssige, skattemæssige eller transfer pricing-mæssige definition.  

Juridisk definition af immaterielle aktiver 

Den juridiske definition fremgår af immaterialretten, som er den lovgivning der beskytter b.la. Litterære 

værker, patenter, varemærker mv. Immaterielretten dækker over lovgivning om ophavsret, patenter, 

varemærker som også vil være indeholdt i definitionen på immaterielle aktiver. Formålet er at sørge 

for at “opfinderen” også har ret til de økonomiske fordele som opfindelsen berettiger til4.  

Regnskabsmæssig definition af immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver er ikke defineret særskilt i årsregnskabsloven, hvorfor at definitionen i IAS 38 

anvendes. Efter IAS 38 defineres et immaterielt aktiv som værende et identificerbart ikke-monetært 

aktiv uden fysisk substans5. Denne type af aktiver vil typisk blive anvendt af selskabet i forbindelse 

med produktion eller ved levering af varer og tjenesteydelser. Aktivet vil være identificerbart såfremt, 

at det kan sælges uafhængigt af selskabets andre aktiver eller hvis aktivet er genereret af 

kontraktmæssige eller juridiske aktiver. Eksempler på immaterielle aktiver kunne være 

udviklingsprojekter, varemærker eller lignende. 

Skattemæssig definition af immaterielle aktiver 

Skattemæssigt skelnes der mellem goodwill og andre immaterielle aktiver. Den skatteretlige definition 

af goodwill er ikke defineret i Afskrivningslovens (AL) § 40 eller andre steder i skattelovgivningen, og 

er derfor defineret via retspraksis. I retspraksis anses værdien af en kundekreds og andre 

forretningsforbindelser for at være kernen i goodwill, og goodwill vil derfor ikke kunne stå alene uden 

at være tilknyttet til erhvervsmæssig virksomhed6. Andre immaterielle aktiver vil b.la. omfatte særlig 

fremstillingsmetode, knowhow, patentret mv. Efter AL § 40 stk. 2. Særlig fremstillingsmetode dækker i 

 
4 Iversen, Bent, Nielsen, Peter Arnt, Petersen, Lars Lindencrone, Dansk erhvervsret - en Lærebog, s.313 
5 PwC Regnskabshåndbog 2021 s.159 
6 Dam, Henrik, Gam, Henrik, Nielsen, Jacob Graff, Grundlæggende Skatteret, 2020, s.360-361 
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skatteretten over den tekniske knowhow, som gør det muligt at fremstille en vare korrekt, mens 

patentret vil omfatte retten til patent som hører ind under den juridiske definition7.  

Transfer pricing mæssig definition af immaterielle aktiver 

I OECD’s Transfer Pricing Guidelines fra 2017 defineres immaterielle aktiver ud fra følgende 

principper:  

- Der er ikke tale om et fysisk eller finansielt aktiv. 

- Det kan ejes eller kontrolleres af selskabet. 

- Der vil blive ydet betaling for brugen eller overdragelse af aktivet i en sammenlignelig 

transaktion mellem to uafhængige parter. 

 

Betingelsen om at aktivet skal kunne ejes eller kontrolleres af selskabet bygger på, at det skal være 

muligt for selskabet at udelukke andre fra brug af aktivet. Dette betyder ikke nødvendigvis at aktivet 

skal være omfattet af immaterielretslovgivning, men kan også være beskyttet af forhold fx kontrakter, 

konkurrencebarrierer eller lignende.8 

Forskelle mellem definitioner 

Generelt set ligner de forskellige definitioner hinanden. Dog er den transfer pricing mæssige definition 

af immaterielle aktiver noget bredere end den er i den juridiske eller skattemæssige definition. Disse 

definitioner er meget konkrete i hvilke aktiver som er omfattet af lovgivningen, mens at den 

regnskabsmæssige og transfer pricing mæssige definition ikke nævner enkelte aktivtyper som vil være 

omfattet af definitionen. Eksempelvis vil goodwill efter den skattemæssige definition ikke kunne stå 

alene uden at være ejet af ét selskab mens at efter transfer pricing definitionen vil goodwill godt kunne 

stå alene.  

  

 
7 Dam, Henrik, Gam, Henrik, Nielsen, Jacob Graff, Grundlæggende Skatteret, 2020, s.368 
8 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.373 
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Armslængdeprincippet 

I nedenstående afsnit vil vi behandle armslængdeprincippet. Hvad dette er og hvad det betyder for en 

koncernintern handel. 

 

Når 2 virksomheder som ikke er forbundet med hinanden, udfører en transaktion, vil de almindelige 

markedsmekanismer som udbud og efterspørgsel fastsætte prisen for den handlede vare. Man vil som 

køber undersøge markedet for, hvor man kan finde den vare som opfylder ens behov bedst, og til den 

bedste pris. Ofte vil der være flere aktører på markedet som opfylder den købende parts behov, og 

der vil derfor kunne opstå en priskonkurrence, som vil være med til at fastsætte en passende pris på 

transaktionen. I tilfælde hvor der foretages en koncernintern transaktion, vil der ikke være andre 

aktører inde i billedet til at levere denne vare eller ydelse, og det kan derfor være svært at 

prisfastsætte denne, da der kan være andre ting som kan være med til at give virksomhederne 

incitament til at købe eller sælge varen til en pris som ikke er markedskonform. Det kan f.eks være 

attraktivt for to koncernforbundne virksomheder at flytte en del af den skattepligtige indkomst fra et 

land til et andet, hvis det ene land har en lavere skatteprocent end det andet. 

 

På grund af ovenstående har man i OECD's transfer pricing guidelines defineret 

armslængdevilkårene, som er de vilkår en koncernintern handel skal foregå på. Armslængdevilkår går 

ud på at to koncernforbundne virksomheder som handler med hinanden, skal handle på 

markedsvilkår, på lige fod med to ikke koncernforbundne virksomheder. Dette skal gøres for at det 

ikke skal være muligt at foretage skattemæssige spekulationer om hvor man skal placere 

virksomhedernes overskud, og samtidig for at skabe ligestilling mellem uafhængige virksomheder, og 

multinationale koncerner på det skattemæssige område. 

Skattepligtige subjekter 

Armslængdeprincippet er yderligere beskrevet i den danske Ligningslovens §2 som blev indført ved 

lov nr. 432 af 26/6 1998. Denne definerer hvilke skattesubjekter, som er underlagt 

armslængdeprincippet. 
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Af LL §2 stk. 1 fremgår det at skattepligtige subjekter udgør: 

1.        hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,  

Juridiske personer i ovenstående nr. 1 og nedenstående nr. 3, sidestilles selskaber, foreninger mv., 

der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af 

selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. 

2.       der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,  

Ved bestemmende indflydelse kan man enten have direkte eller indirekte bestemmende indflydelse. 

Dette vil blive gennemgået yderligere i næste afsnit. 

3.       der er koncernforbundet med en juridisk person, 

Se punkt 1. 

4.       der har et fast driftssted beliggende i udlandet,  

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

En juridisk eller fysisk person anses for udenlandsk, hvis personen er hjemmehørende i en fremmed 

stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

6.       der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrinte tilknyttet virksomhed omfattet af 

Kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4. 

Bestemmende indflydelse 

Ved bestemmende indflydelse, jf. LL § 2 findes der enten direkte eller indirekte bestemmende 

indflydelse. For at opnå bestemmende indflydelse skal man enten have: 

·         Direkte eller indirekte ejerskab på over 50% af kapitalen 

·         Direkte eller indirekte rådighed over mere end 50% af stemmerettighederne. 

 

Direkte bestemmende indflydelse: 

For at have direkte bestemmende indflydelse skal man være i besiddelse af 50% af selskabskapitalen 

i den pågældende virksomhed, eller have rådighed over mere end 50% af stemmerettighederne. I 

nogle tilfælde har visse aktieposter større bestemmelsesret end andre, hvorfor man ikke nødvendigvis 

skal besidde 50% af selskabskapitalen, for at være i besiddelse af 50% af stemmeberettigelsen. 

 

Indirekte bestemmende indflydelse: 

Man kan også være i besiddelse af bestemmende indflydelse, uden at have hverken 50% af kapitalen, 

eller 50% af stemmeberettigelsen. Dette kan ske såfremt man er ejer af et holdingselskab, som er i 
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besiddelse af en af ovenstående. Ved indirekte bestemmende indflydelse er der dog forskel på om 

man udøver bestemmende indflydelse via ejerskab eller via stemmerettigheder. 

 

Indirekte bestemmende indflydelse – Ejerskab eller stemmerettigheder. 

For at fastslå om udøves bestemmende indflydelse via ejerskab gennem et holdingselskab, skal man 

opgøre den forholdsmæssige ejerandel mellem de respektive selskaber. Dette gøres ved at gange de 

respektive ejerandele ned gennem kæden med hinanden, for at finde det reelle ejerskab. I 

nedenstående forenklede eksempel, vil moderselskabet ikke blive betragtet som udøvende 

bestemmende indflydelse via ejerskab, på trods at det kunne fremstå som værende ejer at 

størstedelen af begge selskabet. 

 

 

Moderselskab 
Ejer 70% 

Holdingselskab 
Ejer 70% 

Datterselskab 
  

 

For at afgøre den forholdsmæssige ejerandel for moderselskabet til datterselskabet, skal de 

respektive ejerandele ganges op med hinanden, i dette tilfælde 70% ∗ 70% = 49% 

Som vi kan se, udgør moderselskabet ejerandel af datterselskabet kun 49%, hvorfor det i dette 

tilfælde ikke vil anses som udøvende bestemmende indflydelse via ejerskab. 

For at fastslå om der udøves bestemmende indflydelse via stemmerettigheder, kigger man ikke på de 

respektive ejerandele, men i stedet på hvor stor del af stemmeberettigelsen man er i besiddelse af. 

Man skal hermed ikke se på den forholdsmæssige andel, som man skulle ved ejerandele. Her kigger 

man i stedet på den faktuelle bestemmende magt som en virksomhed har over et datterselskab. 

Hvis vi bruger ovenstående eksempel, og for eksemplets skyld antager at der ikke er forskel på hvor 

bestemmende en ejerandel er, vil moderselskabet have 70% af de bestemmende stemmerettigheder i 

holdingselskabet, og dermed have direkte bestemmende indflydelse over selskabet. Holdingselskabet 

vil ligeledes have 70% af de bestemmende stemmerettigheder i datterselskabet, og dermed have 

direkte bestemmende indflydelse der. Da moderselskabet har direkte bestemmende indflydelse i 
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holdingselskabet, og holdingselskabet har direkte bestemmende indflydelse i datterselskabet, har 

moderselskabet i dette tilfælde indirekte bestemmende indflydelse i datterselskabet. 

Hvordan fastlægges ejerskabet af et immaterielt aktiv?  

Fastlæggelse af ejendomsretten til immaterielle aktiver har stor betydning for allokeringen af den 

skattepligtige indkomst mellem selskaber i en koncern. Dette kan være særligt vanskeligt ved egen 

udviklede immaterielle aktiver. Ved udnyttelse af immaterielle aktiver har ejendomsretten betydning for 

sammenlignelighedstesten, valg af transfer pricing metode og valg af det testede selskab. 

Ejendomsretten har derudover også betydning for fordelingen af de omkostninger, som er anvendt i 

forbindelse med skabelse, udvikling og vedligehold af immaterielle aktiver. Efter skattelovgivningen 

kan der anvendes følgende kriterier for at placere ejendomsretten til aktivet: juridiske kriterier, 

økonomiske kriterier og kontrol kriterier9.  

 

Ved anvendelse af de juridiske kriterier vil der være fokus på, hvem der rent juridisk har retten til det 

udviklede aktiv. Af lovgivning relevant for transfer pricing vil der primært være tale om patentlovgivning 

og varemærkelovgivning. Indenfor patentret vil selskabet kunne opnå ejendomsretten til aktivet ved at 

patentere aktivet og dermed sikre sig eneret til den erhvervsmæssige udnyttelse i henhold til 

patentlovens §§ 1 og 3.10 Ift. varemærker er disse beskyttet af varemærkeloven, og retten til disse vil 

være til den person eller selskab, som enten har registreret varemærket eller taget det i brug. 

Derudover forbyder loven anvendelse af varemærket uden samtykke fra indehaveren.11 

Den juridiske ejendomsret kan dog for immaterielle aktiver overdrages eller der kan udarbejdes en 

kontrakt, som tillader udnyttelse af patentet eller varemærket. Dette gælder koncerninternt såvel som 

overfor 3. mand. Et eksempel på en sådan kontrakt kunne være en kontrakt om udnyttelse af et 

koncernforbundet selskabs varemærke eller lignende mod betaling af royalties. I dette tilfælde vil det 

være relativt simpelt at fastlægge ejendomsretten til aktivet såfremt at varemærket er registreret. Dette 

kan dog være mere komplekst ved eksempelvis goodwill, idet at goodwill juridisk set skal være knyttet 

op på et selskab mens der kan være flere selskaber som kan udnytte den kundekreds som goodwillen 

er knyttet op på. I tilfælde omkring goodwill vil det altså sjældent være tilstrækkeligt kun at kigge på de 

juridiske kriterier, og man vil derfor være nødt til at tage flere kriterier i brug.  

 
9 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.390 
10 Iversen, Bent, Nielsen, Peter Arnt, Petersen, Lars Lindencrone, Dansk erhvervsret - en Lærebog, s.332 
11 Iversen, Bent, Nielsen, Peter Arnt, Petersen, Lars Lindencrone, Dansk erhvervsret - en Lærebog, s.346-347 
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Ved anvendelse af de økonomiske kriterier placeres fokus på de anvendte økonomiske ressourcer, og 

hvilke risici selskabet har taget i forbindelse med udviklingen af aktivet. I dette tilfælde vil det være det 

selskab, som har båret størstedelen af omkostninger og/eller taget de største risici i forbindelse med 

udviklingen af aktivet, der også har ejendomsretten hertil skattemæssigt. Dog kan der her være 

udfordringer relateret til fællesudviklede aktiver, da værdien af aktivet i så fald vil skulle fordeles 

mellem de selskaber som har bidraget til udviklingen. Her vil koncernen kunne risikere en 

dobbeltbeskatning, da der kan være forskellige skattemæssig behandling efter hvilket land det enkelte 

selskab er hjemmehørende i. Dette kriterie øger incitamentet til at lade datterselskaber i lande med en 

lav beskatning afholde omkostningerne til udviklingen af aktivet, og koncernen kan dermed spare 

forskellen mellem beskatningen i landet hvor aktivet anvendes såfremt der i dette land er højere 

beskatning. Incitamentet er dog mindsket som følge af bestemmelsen om, at der ikke udelukkende 

skal være tale om hvilket selskab der har afholdt omkostningerne, men også hvilket selskab som rent 

faktisk bærer risikoen for det udførte arbejde. Et eksempel herpå er et selskab som finansierer et 

datterselskabs udvikling af et aktiv. I dette tilfælde vil datterselskabet, som har afholdt omkostningerne 

have en begrænset risiko som følge af at moderselskabet indestår for finansiering. Risikoen for tab vil 

derfor primært ligge hos moderselskabet hvorfor ejendomsretten delvist vil tilfalde denne.  

 

Ved anvendelse af kontrolkriterier tages der udgangspunkt i de regnskabsmæssige kriterier i IAS 38 

afsnit 13. Denne tager udgangspunkt i hvilket selskab, som har rettighederne til de fremtidige 

pengestrømme og afkastet fra aktivet men samtidig har mulighed for at begrænse andres adgange til 

aktivet. Disse rettigheder vil typisk tage udgangspunkt i hvem der rent juridisk har ret til aktivet, men er 

mere komplekst hvis der ikke ligger en nedskrevet aftale mellem selskaberne. Der ses altså i mindre 

grad på, hvilket selskab som har afholdt omkostningerne til udviklingen mere i større grad hvilket 

selskab, som kan anvende det aktiv der bliver udviklet. Et eksempel herpå kunne være et selskab som 

har udviklet et aktiv for egen regning og risiko, men til anvendelse af andre selskaber i koncernen. I 

dette tilfælde vil beskatningen af indkomsten fra dette aktiv tilfalde de selskaber i koncernen, som har 

anvendt aktivet til at generere indtægter. Dog vil der skulle ske afregning til det udviklende selskab for 

at anvende det udviklede aktiv, da man ellers vil stå i situation med stort skattemæssigt underskud i et 

land og overskud i andre lande. Dette kriterie mindsker incitamentet til at lade datterselskaber i lande 

med lav beskatning stå for at afholde omkostninger til, og udvikle immaterielle aktiver da beskatning 

under alle omstændigheder vil tilfalde det selskab som anvender dette.  
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Forskelle mellem OECD’s guidelines og dansk skattelovgivning 

I henhold til OECD’s Transfer Pricing Guidelines har de juridiske kriterier forgangsret for de andre 

kriterier12. Såfremt at ejendomsretten ikke kan bestemmes efter de juridiske kriterier skal 

kontrolkriterierne anvendes. Dette skyldes, at efter OECD’s Guidelines behandles et immaterielt aktiv 

og retten til at anvende aktivet som værende to forskellige aktiver. I forbindelse med udnyttelse af 

immaterielle aktiver skal der anvendes juridiske- og kontrolkriteriet i markedstransaktioner. Når man 

skal bestemme priser på disse transaktioner efter armslængdeprincippet vil man derfor skulle vurdere 

hvilken betydning ejendomsretten har for prisen. Dette skal efter TPG foretages efter en funktions- og 

sammenlignelighedsanalyse.  

Der er i dansk skatteret ikke fastsat klare regler om ejendomsretten til immaterielle aktiver, hvorfor 

man på baggrund heraf i dansk ret vil tage udgangspunkt i reglerne fastlagt i civilretten. Det vil i denne 

forbindelse være relativt simpelt at fastlægge ejendomsretten til kontraktbaserede aktiver såsom 

varemærker, designs eller lignende. Det kan dog være sværere at fastlægge ejendomsretten vedr. 

aktiver som ikke er lovbestemte, eksempelvis goodwill. I en situation med fastlæggelse af 

ejendomsretten til goodwill vil man efter retspraksis skulle vurdere hvilket selskab i koncernen som 

kontrollerer og kan udnytte den kundekreds som goodwillen er baseret på. 

Hvilke regler gør sig gældende ved armslængdeprincippet vedr. 

Immaterielle aktiver? 

Generelt set skal indkomsten allokeres til det selskab som har båret alle risici og omkostninger, 

såfremt at der er flere selskaber som har bidraget til udviklingen, skal dette selskab modtage en 

armslængdebetaling herfor. Diskussionen i forbindelse hermed vil typisk være hvorvidt at 

bidragsyderen har ret til en andel af afkastet fra investeringen i det immaterielle aktiv og hvorvidt at 

dette afkast følger armslængdeprincippet. Afkastet vil typisk være bestemt som værende det samlede 

afkast af en transaktion fratrukket afkast til aflønning af andre produktionsfaktorer. Udfordringen ved 

dette vil være at aktivet og produktionsfaktorerne typisk vil komplementere hinanden og det kan derfor 

være svært at opdele afkastet fra aktivet og fra produktionsfaktorerne. Denne udfordring gælder både 

ved overdragelse, udnyttelse af immaterielle aktiver, samt alle transaktioner der involverer 

immaterielle aktiver. En mulighed for at sikre korrekt afregning for et selskabs bidrag til værdien af 

 
12 Jf. sektion 6.40 i OECD Transfer Pricing Guidelines (2017-versionen) 
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immaterielle aktiver er, at indarbejde bidraget i vilkårene for den kontrollerede transaktion. En anden 

mulighed er at selskabet som bidrager til aktivet, får en modydelse fra selskabet som de bidrager til. 

Afregning skal dog være fastsat senest på tidspunktet for bidraget13.  

 

Som udgangspunkt vil beskatningsretten for afkastet der stammer fra de immaterielle aktiver tilfalde 

domicillandet medmindre, at afkastet skal allokeres til et fast driftssted i kildelandet. Dette gør, at 

multinationale koncerner har mulighed for at påvirke hvor stor en del af koncernens samlede 

indkomst, der bliver beskattet i de enkelte lande og dermed kan flytte skattebetalingen til lande med 

lav skattesats. Immaterielle aktiver kan påvirke skattebetalingen både i situationer enten hvor der sker 

overdragelse (køb og salg) af immaterielle aktiver, og hvor der sker løbende handel hvor man udnytter 

immaterielle aktiver. Et eksempel på udnyttelse af immaterielle aktiver kunne være anvendelse af 

knowhow i forbindelse med produktion af varer som sælges som en del af en kontrolleret transaktion.  

 

OECD’s definition af immaterielle aktiver gælder ved både udnyttelse og overdragelse. Ved 

overdragelse af immaterielle aktiver skal objektkvalifikationen jf. Artikel 9 stk. 1, i OECD’s 

modeloverenskomst foretages efter skattelovgivningens almindelige regler forud for anvendelse af 

armslængdeprincippet. Man vil derfor, efter armslængdeprincippet, kun skulle forholde sig til 

værdiansættelsen af kontrollerede transaktioner som vil defineres, som værende kontrollerede 

transaktioner efter intern lovgivning. Efter OECD’s definitioner vil klassiske immaterielle aktiver som 

patenter, knowhow og varemærker kvalificere som immaterielle aktiver i transfer pricing forstand, dog 

nævner OECD eksplicit koncernsynergier, selskabsregistreringer og samlede medarbejderstab som 

aktiver der ikke kan defineres som værende immaterielle aktiver. Derudover er det vanskeligt at 

klassificere goodwill og værdien af en igangværende virksomhed idet at der findes forskellige 

definitioner i intern lovgivning og i forskellige sammenhænge. Efter dansk lovgivning er goodwill 

defineret som værende en samlebetegnelse for alle de immaterielle aktiver som hører til et selskab, 

mens at værdien af en igangværende virksomhed er omfattet af SL § 5 a og derfor klassificeres som 

et skattefrit aktiv14.  

 

Idet at der ikke foreligger et retsgrundlag for denne definition vil dette kunne udløse både 

dobbeltbeskatning og dobbelt ikke beskatning idet at der kan opstå situationer hvor immaterielle 

 
13 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.399-401 
14 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.379 
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aktiver som efter OECD’s definition er immaterielle aktiver, men som ikke er det efter lokal lovgivning 

og derfor ikke skal behandles herefter.  

 

Ved udnyttelsen af immaterielle aktiver som led i løbende samhandel i koncernen skal definitionen ske 

efter armslængdeprincippet. Man vil derfor skulle værdiansætte selve varen og tjenesteydelsen og 

ikke aktivet selvom at dette indirekte har en effekt på værdien af varen15.  

 

Når man skal vurdere bidrag til det immaterielle aktiv, skal der foretages en armslængdetest ud fra de 

generelle regler og metoder. Testen vil skulle indeholde en vurdering af selskabernes bidrag til 

udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse som i OECD’s guidelines er defineret 

som “DEMPE-funktionerne”. Der er i 2017 kommet nye guidelines fra OECD som ændrer på 

vægtningen af de forskellige bidrag, og der vil derfor blive redegjort for begge principper.  

Det traditionelle armslængdeprincip 

Efter det traditionelle armslængdeprincip skal armslængdetesten foretages på baggrund af den måde 

selskaberne rent faktisk handler med hinanden på. Værdien af disse transaktioner vil skulle fastsættes 

på baggrund af sammenlignelige uafhængige transaktioner. OECD skelner i sine guidelines fra 2010 

mellem produktionsaktiver og marketingaktiver.  

 

Ift. fællesudviklede immaterielle produktionsaktiver fremgår OECD’s traditionelle fortolkning af 

eksempler som følger nedenfor16:  

 

Eksempel 1 

Det første eksempel går på en situation hvor et selskab udfører kontraktforskning, som kan have stor 

betydning for hele koncernen. I denne situation har forskningsselskabet været bemyndiget til at 

arbejde inden for meget åbne rammer uden indblanding fra principalen. I dette tilfælde vil 

forskningsselskabet bære en begrænset risiko idet at principalen vil være forpligtet til at dække 

samtlige omkostninger til forskningsprojektet uanset om projektet blev succesfuldt eller ej. I dette 

eksempel blev konklusionen at en kostplusmodel anset som værende den mest retvisende metode for 

fastlæggelse af prisen på transaktionerne.  

 
15 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.380 
16 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.401-402 
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Eksempel 2 

Det andet eksempel går på en situation, hvor et selskab udfører kontraktsforskning for det andet 

selskabs regning og risiko. Ligesom det første eksempel vil det udførende selskab kun selv bære en 

begrænset del af risikoen for projektet idet principalen finansierer projektet og selv bærer risikoen. I 

denne situation blev en kostplusmodel også anset for at være den mest retvisende.  

 

Eksempel 3 

I det tredje eksempel har OECD den holdning at et selskab, som udfører kontraktsforskning uden at 

påtage sig nogen reel risiko kun vil være berettiget til et begrænset afkast for det udførte arbejde. 

Dette taler ligeledes for en kostplusmodel.  

 

I alle tre tilfælde anfører OECD at afkastet på udviklede aktiver fuldt ud skal allokeres til det selskab 

som agerer principal. Dette vil sige at der ikke tages hensyn til hvem der har ret til at tage beslutninger 

over projektet eller hvem der har mulighed for at udnytte det udviklede aktiv. Der er yderligere ikke 

fastsat noget loft over det afkast som ejeren af aktivet vil få.17 

 

Mht. fælles udviklede marketingaktiver tager OECD udgangspunkt i en diskussion om, hvordan 

producenter skal aflønne distributører for deres marketingaktiviteter. I diskussionen tages der 

udgangspunkt i to forskellige situationer: en situation hvor distributøren får refunderet 

marketingomkostninger og en situation hvor distributøren selv skal afholde marketingomkostninger.18  

 

Hvis distributøren løbende får refunderet sine marketingomkostninger, vil risikoen tilfalde producenten 

af produktet, og på baggrund heraf vil distributøren udelukkende have krav på et markedsafkast af 

den investering de har lavet i markedet. Dette bærer præg af samme setup som ovenstående 

eksempler, hvor en kostplusmodel kan være den mest retvisende transfer pricing model. 

 

Såfremt at distributøren selv afholder sine marketingsomkostninger vil risikoen blive flyttet fra 

producenten over på distributøren. Det vil i dette tilfælde være op til den enkelte aftale mellem 

producenten og distributøren, hvorvidt at distributøren vil have ret til et større afkast end en mark-up 

på de afholdte marketingomkostninger. Såfremt at der er indgået en længerevarende aftale hvor 

 
17 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.401-402 
18 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.403-404 
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distributøren på sigt selv vil at stået for en del af markedsudviklingen vil denne ifølge OECD have ret 

til en større del af afkastet fra producenten.  

Det nye armslængdeprincip 

Det nye armslængdeprincip blev introduceret i forbindelse med offentliggørelsen af de nye OECD’s 

Transfer Pricing Guidelines for 2017. Efter disse nye guidelines vil armslængdetesten skulle tage 

højde for sammenlignelige uafhængige transaktioner, vigtigheden af de udførte funktioner og 

realistiske alternativer vedr. udliciterede aktiviteter. Analysen vil derfor skulle kunne redegøre for, 

hvem der udfører og hvem der kontrollere alle funktioner som relaterer sig til immaterielle aktiver. I 

forbindelse hermed blev DEMPE-principperne introduceret til at vurdere funktioner og bidrag hertil ift. 

immaterielle aktiver. DEMPE står for følgende:  

 

● Development 

● Enhancement 

● Maintenance 

● Protection 

● Exploitation 

 

Forholdet er taget med som følge af at det bliver mere og mere normalt for selskaber at udliciterer 

dele af værdikæden fx produktion hvor det selskab som udfører produktionen vil udnytte ejerens 

immaterielle aktiver. I funktionsanalysen vil funktionerne skulle deles op i normale funktioner og vigtige 

funktioner. Vigtige funktioner kan være fx væsentlige beslutninger om forsvar og beskyttelse af 

immaterielle aktiver, eller løbende kvalitetskontrol med funktioner udført af andre parter som i høj grad 

vil kunne påvirke værdien af aktivet. Indkomstallokeringen vil efter de nye regler skulle foretages efter 

artikel 7 stk. 2 i OECD’s modeloverenskomst. Efter OECD’s vurdering vil de vigtige funktioner, som er 

defineret i analysen bidrage væsentligt til værdien af det immaterielle aktiv. Hvis de vigtige funktioner 

er udliciteret til andre koncernforbundne selskaber vil disse være berettiget til en del af afkastet.19  

 

I de nye guidelines er der også fokus på korrekt allokering af de risici som er relevante for immaterielle 

aktiver. Dette kan eksempelvis være produkt forældelse eller produktansvar mv. Ifølge OECD vil man 

 
19 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.405 
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skulle foretage en faktuel risikoallokering baseret på den måde selskaberne i koncernen handler med 

hinanden.20 

 

Aktiver der tilfører yderligere værdi til de immaterielle aktiver er også kommet i fokus med de nye 

guidelines, f.eks andre immaterielle aktiver, materielle aktiver og kapital. Særligt kapital er kommet i 

fokus men også andre immaterielle aktiver er kommet som tilfører yderligere værdi er i fokus. Et 

eksempel på et sådant aktiv kunne være en situation hvor et selskab opnår et patent på en 

produktionsmetode. Dette selskab vil i forvejen have et immaterielt aktiv relateret til den særlige 

produktionsmetode, men at denne bliver tilført et patent vil yderligere øge værdien af denne. Det øget 

fokus skyldes, at de nye guidelines har til formål at forhindre at underskudsgivende selskaber i 

skattely modtager afkast fra immaterielle aktiver og dermed bliver skattepligtige i lande med et lavt 

skattetryk, mens at de overskudsgivende selskaber i lande med høj beskatning vil få mindsket deres 

skattebetaling. I de nye regler antager OECD derfor, at et selskab som udelukkende driver 

finansieringsaktivitet uden at udøve kontrol eller udfører nogen af DEMPE-funktionerne ikke vil kunne 

modtage det samme afkast som en investor der udfører funktioner, vil kunne på markedsmæssige 

vilkår. Der vil også i dette tilfælde skulle foretages en faktuel allokering af investeringsrisikoen. 

Såfremt, at en investor skal være berettiget til det fulde afkast fra det immaterielle aktiv, vil denne 

skulle bære både de finansielle og driftsmæssige risici. I tilfælde hvor investoren kun bærer den 

finansielle risiko vil denne kun være berettiget til et risikojusteret afkast, og dette afkast kan sættes 

tilsvarende til et afkast i en sammenlignelig investering. Dog vil man også skulle tage hensyn til 

sammenlignelige finansieringsmuligheder for det selskab, som modtager midlerne eksempelvis hvilket 

afkast de vil kunne låne pengene til i banken. Hvis ingen risici påfalder investoren vil denne kun have 

krav på et afkast tæt på 0.21 

 

Det vil som udgangspunkt være ejeren af aktivet, som vil være berettiget til restafkastet fra et 

immaterielt aktiv efter at der er foretaget en ex ante aflønning til de koncernforbundne selskaber som 

har bidraget til aktivet. I samme forbindelse siger OECD’s guidelines at såfremt at ejeren af aktivet 

ikke har bidraget til dennes værdi vil ejeren ikke være berettiget til noget afkast. Disse regler kan give 

udfordringer såfremt at der sker uforudsigelige begivenheder og der i denne forbindelse opstår et 

afkast fra aktivet som ikke var planlagt da ejeren foretog ex ante aflønningen til de koncernrelaterede 

 
20 OECD Transfer Pricing Guidelines, 2017, s. 271 pkt. 6.67 og 6.68 
21 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.408 
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selskaber. Hvis der opstår en situation, hvor afkastet er større end det i første omgang beregnede 

afkast som følge af uforudsigelige begivenheder vil ejeren af det immaterielle aktiv som udgangspunkt 

være berettiget til restafkastet efter, at de koncernforbundne selskaber har modtaget deres ex ante 

afkast. Ifølge OECD vil allokeringen af gevinsten eller tabet for de uforudsete omstændigheder skulle 

foretages efter hvilke risici som omstændigheden har påvirket og hvilket selskab der bærer denne 

risiko22.  

Delkonklusion 

Det gamle armslængdeprincip tog udgangspunkt i sammenlignelige uafhængige transaktioner baseret 

på, hvordan selskaber rent faktisk handler med hinanden. Ejerskabet af aktiverne i en koncern var i 

denne i større grad baseret på få faktorer og et princip om at sidestille ejeren af aktivet med den som 

har mulighed for at træffe beslutninger relateret til aktivet. Det nye armslængdeprincip stiller derimod 

større krav til at allokere indkomsten baseret på udførelsen af vigtige funktioner og derudover tager 

denne også højde for situationer hvor koncerner har udliciteret nogle af de vigtige funktioner. Derfor 

har man udvidet de vigtige funktioner til at omfatte DEMPE funktioner og der ses derfor på flere 

faktorer når man skal fastlægge ejerskabet. Dette vil sige, at man ved hjælp at disse mere omfattende 

guidelines vil forsøge at imødegå risikoen for at selskaber i lande med lav beskatning får allokeret en 

for stor del af indkomsten. Dog er der en række udfordringer ved at tillægge så stor vægt på de vigtige 

funktioner idet man risikere at der ikke sker afregning efter armslængdeprincippet for de ikke-vigtige 

bidrag der er foretaget til værdien af aktivet. Derudover er der udfordring ved at man tillægger en 

faktuel risikoallokering større værdi end en kontraktuel risikoallokering hvilket kan resultere i at 

koncerninterne finansieringsselskaber vil være berettiget til meget lave afkast af deres investeringer 

som kan være imod armslængdeprincippet. Dette skyldes at man tillægger finansiering en meget lav 

risiko, hvorfor finansieringsselskaber i mange situationer udelukkende vil være berettiget til et 

risikojusteret afkast på deres investering.  

  

 
22 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.409-410 
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Værdiansættelse af immaterielle aktiver 

At skulle fastsætte værdien af et immaterielt aktiv, eller et hvilket som helst aktiv for den sags skyld, til 

brug for en koncerninter handel kræver en stor del dokumentation, og en høj grad af bevisførelse i 

forhold til overholdelse af armslængdeprincippet. Der findes flere forskellige værdiansættelsesmetoder 

der kan anvendes, og det kan være svært at vurdere hvilken metode som vil være den korrekte at 

anvende i forskellige situationer, samt præcis at vurdere hvilken dokumentation der skal ligge til grund 

for den valgte prisfastsættelse. 

En ny dom fra højesteret slår dog fast, at transfer pricing dokumentation anses som værende 

mangelfuld såfremt denne ikke indeholder en sammenlignelighedsanalyse. I en dom omhandlende et 

dansk produktionsselskab, med salgsaktiviteter igennem en række udenlandske selskaber, fik den 

danske skattestyrelse medhold i deres påstand om manglende transfer pricing dokumentation, hvor 

højesteret fremhævede specielt 2 punkter, hvor dokumentationen blev anset for værende 

mangelfuld.23 

 

1. Selskabet havde i deres transfer pricing dokumentation foretaget en skønsmæssig vurdering, 

ud fra en kommerciel betragtning, af hvad selskabet bør tjene. Det var højesterets vurdering at 

der bør foreligge en sammenlignelighedsanalyse, som dokumenterer hvilken avance selskabet 

ville have fået, såfremt transaktionen var blevet foretaget med en uafhængig part. Det blev helt 

slået fast at et ledelsesmæssigt skøn ikke er nok til at danne grundlag for transfer pricing 

dokumentation. 

2. Selskabet havde til grund for prisfastsættelsen dokumenteret hvad alle selskaber i gennemsnit 

tjente på at sælge den pågældende vare, men havde forsømt at bevise hvad indtjeningen var 

for salg af varer fra det danske produktionsselskab isoleret set. Ud fra dette mente højesteret 

ikke at den danske skattemyndighed havde grundlag for at vurdere de fastsatte priser, og om 

disse var foretaget på faktiske markedsvilkår. 

 

Der har været en tendens til at skattestyrelsen har lagt stor vægt på om der er udarbejdet 

sammenlignelighedsanalyser til brug for transfer pricing dokumentation, og højesteretsdom 

underbygger denne tendens, og der som standard dokumentation i transfer pricing sager, bør 

udarbejdes en sammenlignelighedsanalyse fremadrettet. 

 
23 https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/hoejesteret-fastlaegger-krav-til-indhold-af-tp-
dokumentation.html 
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Vi vil i nedenstående afsnit gennemgå hvad en sammenlignelighedsanalyse er, og hvad denne bør 

indeholde for at efterleve kravet om tilstrækkelig transfer pricing dokumentation. 

Sammenlignelighedsanalyse 

Værdiansættelse af immaterielle aktiver i transfer pricing sammenhæng er ikke lige til, og det er 

behæftet med stor usikkerhed, både hvad angår ejerskab og værdiansættelse. 

Værdiansættelse ud fra armslængdeprincippet gøres bedst ved at foretage en 

sammenlignelighedsanalyse, da det er den bedst måde at dokumentere at handlen er foretaget på 

armslængdevilkår. Dette kan dog frembringe visse problematikker, når der er immaterielle aktiver som 

er involveret i transaktionen. Ved transaktioner som involverer immaterielle aktiver er det sjældent at 

der kan findes en direkte sammenlignelig transaktion, da aktiverne ofte, er unikke for de enkelte 

selskaber, og derfor er svære at sammenligne direkte. 

 

Det anbefales af SKAT at en sammenlignelighedsanalyse for hver af virksomhedens kontrollerede 

transaktioner indeholder en analytisk gennemgang af følgende punkter:24 

1. Fastlæggelse af den periode analysen dækker. 

2. Overordnet beskrivelse af konkurrencemæssige-, økonomiske-, offentlig regulerede- og 

branchemæssige omstændigheder. 

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

sammenlignelighedsfaktorer: 

a. Kontraktvilkår. 

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

c. Produktets egenskaber. 

d. Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder. 

e. Forretningsstrategier. 

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

5. Undersøgelse af om der er eksterne sammenlignelige transaktioner. 

6. Valg af transfer pricing-metoder og eventuel Profit Level Indicator (PLI). 

 
24 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060556#:~:text=Sammenlignelighedsanalysen%20best%C3%A5r%20i%20at%3
B%20fastl%C3%A6gge,fasts%C3%A6tte%20armsl%C3%A6ngdeprisen%20for%20den%20kontrollerede 
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7. Udvælgelse af (de mest) sammenlignelige uafhængige transaktioner (herunder brug af 

databaseundersøgelser). 

8. Sammenlignelighedsjusteringer foretaget. 

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

Fastlæggelse af den periode analysen dækker: 

Når analyseperioden, hvilket godt kan strække sig over flere regnskabsår, skal fastlægges, skal der 

tages udgangspunkt i de konkrete omstændigheder og tidspunktet for den kontrollerede transaktion. 

 

Udgangspunktet er at det skal skabes sammenlignelighed imellem perioden for den kontrollerede 

transaktion, og den sammenlignelige transaktion. Såfremt den kontrollerede transaktion er baseret på 

handel med varer som er meget konjunkturfølsomme, eksempelvis finansielle transaktioner eller 

handel med råvarer hvor der findes offentlig tilgængelige oplysninger om kurser, priser eller rente, på 

time- eller dagsbasis, kan der stilles krav om at ovenstående transaktioner skal have fundet sted 

samme dag for at sikre tilstrækkelig sammenlignelighed. For andre typer transaktioner, herunder i 

særdeleshed transaktioner som involverer immaterielle aktiver, eller sammenlignelighed mellem 

virksomheders indtjening, kan det være tilstrækkeligt at transaktionerne har fundet sted inden for en 

kortere årrække. 

 

Når perioden som analysen skal omfatte skal fastlægges, vil følgende forhold oftest være relevante at 

kigge på: 

• Prisudsving eller indtjeningsudsving over tid sammenholdt med muligheden for at justere for 

sådanne tidsmæssige forskelle. 

• Betydningen/væsentligheden af de øvrige sammenlignelighedsfaktorer i forhold til 

betydningen/væsentligheden af sammenlignelighed i forhold til tidspunktet hvor 

transaktionerne er gennemført. 

• Tilgængelighed af data om sammenlignelige transaktioner. 

 

Hvis man som grundlag for analysen og prisfastsættelsen, har brugt sammenlignelige transaktioner fra 

uafhængige parter fra tidligere perioder, skal der under udførelsen af sammenlignelighedsanalysen 

forholde sig til hvorvidt der er sket væsentlige ændringer i de økonomiske omstændigheder, i forhold 

til den nuværende periode, som de sammenlignelige transaktioner er blevet udført under. 
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Data til brug for sammenlignelige transaktioner, som først er blevet offentliggjort, eller tilgængelig, 

efter den udførte transaktion, kan stadig godt bruges som dokumentation for om transaktionen er 

udført på armslængdevilkår, så længe at den sammenlignelige transaktion er udført før eller samtidig 

med den analyserede transaktion. Dog kan data og viden opnået på baggrund af udviklingen i 

markedet, produkter, priser eller lign, som er opnået og sket efter den udførte transaktion dog ikke 

bruges til fastlæggelsen af om en transaktion er foretaget på armslængdevilkår.25 

Overordnet beskrivelse af konkurrencemæssige-, økonomiske, offentlig 

regulerede- og branchemæssige omstændigheder: 

Ved en analyse af de konkurrencemæssige-, økonomiske-, offentligt regulerede- og branchemæssige 

omstændigheder, under hvilke den kontrollerede transaktion har fundet sted, skal man have for øje at 

klarlægge om transaktionen har fundet sted under sammenlignelige forhold, eller om transaktionen 

har fundet sted under helt andre omstændigheder. 

Såfremt at en kontrolleret transaktion er foretaget på et marked som f.eks er offentlig reguleret, kan en 

sammenlignelig transaktion der er foretaget på et tilsvarende marked, men som ikke er offentlig 

reguleret ikke uden videre bruges til at foretage en vurdering af om transaktionen er foretaget på 

armslængdevilkår. Dette skyldes at offentlig regulering vil påvirke priser og vilkår på markedet. 

Det kan ligeledes forekomme at den sammenlignelige transaktion er foretaget på et marked der er 

særlig ugunstigt eller omvendt er særligt gunstigt, hvorfor der igen kan være faktorer som gør at to 

transaktioner der som udgangspunkt er identiske, ikke kan danne sammenligningsgrundlag for 

hinanden. 

Denne øvelse kan dog være ekstra vanskelig at udføre, når den kontrollerede transaktion omhandler 

immaterielle aktiver, da det kan være yderst vanskeligt at identificere de faktorer som har direkte 

indvirkning på aktivet. 

 

 

 
25 OECD's transfer pricing guidelines 3.74 
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Beskrivelse af den kontrollerede transaktion med udgangspunkt i de fem 

sammenlignelighedsfaktorer: 

Før man kan prisfastsætte en kontrolleret transaktion, skal denne først identificeres, fastlægges og 

beskrives. Dette gøres ved brug af de fem sammenlignelighedsfaktorer:26 

 

● Kontraktvilkår 

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

● Produktets egenskaber 

● Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder 

● Forretningsstrategier 

Parterne i den kontrollerede transaktion skal have klarlagt deres interne mellemværende, hvilket 

beregnes som værende omkostninger, indtægter og derfor det forventede resultat ved aktiviteten. Er 

der en direkte eller indirekte sammenhæng mellem transaktionen og andre transaktioner, herunder 

også ikke kontrollerede transaktioner, skal betydningen af disse også afklares og medtages i 

analysen. 

De forbundne parters udgifter, indtægter og forventede resultat ved transaktionen eller aktiviteten skal 

i denne fase af sammenlignelighedsanalysen identificeres og opgøres. 

I visse tilfælde skabes der større nøjagtighed såfremt en transaktion analyseres og prisfastsættes 

alene. Dette kan være i tilfælde af at der handles et enkeltstående aktiv. 

I andre tilfælde vil det skabe bedst overblik, hvis man vælger at opdele transaktionen i flere dele inden 

man analyserer og prisfastsætter denne. Det kan være i tilfælde hvor der handles flere varer og/eller 

tjenesteydelser i samme transaktion. 

Slutteligt kan der også være eksempler på det modsatte, hvor flere enkeltstående transaktioner bedst 

kan analyseres såfremt det kigges på disse samlet. Dette kan være i tilfælde, hvor der handles 

samme produkt eller ydelser, mellem de samme parter, under sammenlignelige forhold. 

 

 
26 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060556#:~:text=Sammenlignelighedsanalysen%20best%C3%A5r%20i%20at%3
B%20fastl%C3%A6gge,fasts%C3%A6tte%20armsl%C3%A6ngdeprisen%20for%20den%20kontrollerede 
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At foretage en samlet analyse og prisfastsættelse af op til flere transaktioner, kan derfor være 

fordelagtigt, i en situation hvor en række at transaktioner, som er tæt forbundne foretages. Sådanne 

eksempler kunne være27:  

 

• Langtidskontrakter for levering af varer og serviceydelser 

• Rettigheder til udnyttelse af immaterielle aktiver 

• Prisfastsættelse af produkter/transaktioner, der er knyttet til hinanden, når det er vanskeligt at 

fastsætte prisen for hvert enkelt produkt eller transaktion 

• Licens til produktions knowhow og levering af vitale komponenter til en forbunden producent. 

Transaktioner med sammenhæng kan blandt andet også ses i forbindelse med omstruktureringer i 

større koncerner. Her vil der oftest foregå overførsel af aktiver, risici og funktioner fra et selskab til et 

andet, over en årrække. Hvert enkelt trin i denne overførsel, vil være en del af en større 

omstruktureringsplan, hvorfor det kan være mest ideelt at se på disse transaktioner som en samlet 

transaktion. 

Det kan også forekomme, at transaktioner mellem 2 koncerninterne parter er så opdelte, at det kan 

være umuligt at identificere en lignende transaktion mellem 2 uafhængige parter. I sådanne tilfælde vil 

det ligeledes være mest fordelagtigt at kigge på disse transitioner som værende en samlet transaktion, 

såfremt at der skal kunne findes en sammenlignelig handel. 

For at kunne vurdere hvad der vil være mest fordelagtigt i den givne situation, skal der lægges til 

grund hvordan man bedst muligt vil kunne identificere lignende transaktioner ved ikke nærtstående 

parter. 

Kontraktvilkår 

Denne del af analysen skal indeholde en beskrivelse af de kontraktvilkår den kontrollerede transaktion 

er foretaget under, såfremt en sådanne foreligger. Kontraktvilkår vil typisk have en beskrivelse af de 

betingelser, af væsentlig karakter, som transaktionen er udført under. Dette kan være aftaler om 

forpligtelser, rettigheder, risici m.v. 

Yderligere skal denne indeholde en liste over alle skriftlige aftaler der vedrører den kontrollerede 

transaktion. SKAT anbefaler at der udføres skriftlige aftaler på alle koncerninterne handler, uanset om 

 
27 OECD's transfer pricing guidelines, 3.9 - 3.12 
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der handler med fysiske varer eller immaterielle aktiver, således at der ikke kan skabes tvivl om 

transaktionen indhold ved senere lejlighed. SKAT kan ligeledes bede om at få dette materiale 

udleveret ved senere lejlighed til kontrol at om armslængdeprincippet er blevet overholdt ved den 

koncernforbundne handel.  

Funktions- og risikoanalyse 

Funktionsanalysen har til formål at beskrive og analysere koncernens juridiske enheder, og deres 

funktionalitet. En veludført funktionsanalyse vil indeholde en detaljeret beskrivelse af hver enheds 

aktiver, risici samt funktioner i organisationen. 

 

Funktionsanalysen udgør en stor og vigtig del af den samlede analyse, da dennes formål er at kunne 

identificere de funktioner og aktiviteter der har større økonomisk betydning for selskabet. Denne er 

også den vigtigste sammenlignelighedsfaktor ved samtlige at de avancebaserede 

prisfastsættelsesmetoder. Analysen kan blandt andet bruges til at identificere hvilke transaktioner i 

koncernen, der ikke har en væsentlig økonomisk betydning, og derfor kan holdes ude at den endelige 

analyse. Det derfor vigtigt at denne analyse har fokus på de aktiviteter der skaber en væsentlig værdi 

for koncernen. 

     

En funktionsanalyse skal foretages og dokumenteres, så det nemt og overskueligt kan give SKAT et 

overblik over hvordan koncernen er opbygget, samt hvilke parter i koncernen som har påtaget hvilke 

funktioner, risici og aktiver, og indgår i koncernens kontrollerede transaktioner. 

 

Jf. OECD's transfer pricing guidelines er der ingen specifikke krav til hvad der skal være indeholdt i en 

funktionsanalyse, eller hvordan denne konklusion skal være udført. I TPG er der dog listet en række 

eksempler på funktioner som kan/bør indgå, såfremt dette har relevans. 

 

• Design 

• Produktion 

• Montering 

• Forskning og udvikling 

• Serviceydelser 

• Indkøb 

• Distribution 
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• Salg og marketing 

• Reklame 

• Transport 

• Finansiering 

• Management (ledelse) 

 

Som nævnt skal alle ovenstående funktioner ikke nødvendigvis indgå i analysen. Det vil være meget 

specifikt fra den enkelte koncern hvilke aktiviteter og funktioner som skaber værdi for netop dem, og 

der vil derfor skulle tages stilling til hvert enkelt punkt for hver udført funktionsanalyse. 

Identifikation af benyttede aktiver i en koncernintern transaktion. 

I en analyse af anvendte aktiver i forbindelse med en transaktion, skal der oplyses og dokumenteres 

ejerskabsforhold over de involverede aktører, samt på hvilken måde de bliver anvendt og evt. handlet i 

en sådan transaktion. Der skal foreligge en detaljeret beskrivelse af de aktiver med størst økonomisk 

betydning for selskabet, og dermed dem som skaber den største indtjening. Specielt beskrivelsen af 

de immaterielle aktiver er essentielt for analysen, da disse kan udgøre en væsentlig værdi af den 

samlede aktivmasse, og derfor kan være af væsentlig betydning for en koncerns valg af metode til 

værdiansættelse af de koncerninterne transaktioner. 

 

I transfer pricing sammenhæng arbejder man med 2 typer af immaterielle aktiver. Trade intangibles og 

marketing intangibles. Trade intangibles skabes ofte gennem forskning, investering og udvikling, og 

kan derfor medføre store investeringer, og tilhørende risici for koncernen. Eksempler på disse kunne 

være: 

 

• Software 

• Patenter  

• Modeller 

 

Marketing intangibles skabes ofte over tid, og kan ikke altid henføres til direkte investeringer eller 

forskning. Eksempler på disse kunne være: 
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• Kundelister 

• Varenavne 

• Varemærker 

• Distributionskanaler 

Da immaterielle aktiver kan være en svær håndterbar størrelse, er det vigtigt at det af analysen 

fremgår hvilken enhed som har påtaget sig både risici og omkostninger ved udviklingen af aktivet, da 

denne enhed også skal have indtjeningen tilhørende dette aktiv. I funktionsanalysen skal der derfor 

oplyses om: 

 

• Juridiske ejer af aktivet 

• Hvilken enhed som har afholdt udgifter, og påtaget risici vedr. udvikling af aktivet 

• Hvilken enheder som har gavn og brugsret til aktivet. 

Fordelingen af risici i en koncern, vil oftest være i overensstemmelse med hvilket selskab som har den 

udøvende kontrol. Jf. OECD's transfer pricing guidelines skal der foreligge en analyse af risici i den 

koncerninterne handel, for at en funktionsanalyse er fuldkommen. Den funktion som påtager sig en 

risiko, bør belønnes i form at et større forventet afkast. Dette betyder, at der skal foreligge en analyse 

og beskrivelse af de væsentlige risici som de enkelte funktioner påtager sig i forbindelse med brugen 

af et aktiv. Eksempler på risici som bør medtages i funktionsanalysen kunne være 

• Garantiforpligtelser 

• Produktansvar 

• Risici vedrørende tab i forbindelse med investering 

• Markedsrisici 

I forbindelse med en analyse af produktet eller serviceydelsens egenskaber skal der udarbejdes en 

detaljeret beskrivelse af hvilket produkt eller ydelse der handles med. Her skal ligeledes beskrives hvis 

netop dette produkt eller ydelse differentierer sig i forhold til et eventuelt substituerende produkt. Hvis 

der er tale om varehandler der foretages, er det egenskaber såsom kvalitet, emballage, garanti m.m. 

som skal beskrives i dette afsnit. Hvis der derimod er tale om serviceydelser, er det vigtigt med en 

detaljeret beskrivelse af hvilke services denne ydelse vedrører, således at det er muligt at identificere 

et sammenligneligt produkt. 
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Såfremt det er immaterielle aktiver som der handles, er det vitalt at få defineret så præcist som muligt, 

hvilken type immaterielt aktiv der er tale om idet at der forskel på behandlingen alt om der er tale om 

patenter, goodwill, varemærker eller lign. Det skal ligeledes beskrives hvilke fordele brugen af det 

immaterielle aktiv giver set i forhold til en tilsvarende situation hvor det immaterielle aktiv ikke var 

blevet brugt. Yderligere skal der foreligge en beskrivelse af hvorvidt der er tale om et reelt salg af 

aktivet, eller det er betaling for brugen af et sådant. 

Økonomiske omstændigheder og markedsmæssige betingelser 

Ved en almindelig handel mellem to uafhængige parter, vil prisen være en af de afgørende faktorer for 

om der overhovedet vil blive indgået en handel. Begge parter skal føle at de får tilført værdi ved at 

handle på de aftalevilkår. Dokumentationen for en handel mellem 2 koncerninterne parter, skal derfor 

indeholde en detaljeret beskrivelse af de markedsmæssige forhold, i det marked som handelen er 

foretaget på. Det vil være selskabets primære forretningsområde, som der i denne del af analysen 

skal beskrives. Såfremt en koncern opererer på flere markeder, vil alle disse skulle medtages i 

analysen, såfremt dette er relevant for den koncerninterne handel. 

Jf. OECD’s Transfer Pricing Guidelines er der en række forhold, som kan anses for værende relevante 

i forhold til at udføre denne analyse: 

• Den geografiske placering af markedet 

• Størrelsen på markedet 

• Intensiteten af konkurrencen på markedet 

• Forhandlingsposition mellem køber og sælge 

• Risiko forbundet med substituerende produkter eller ydelser 

• Offentlige reguleringer på markedet 

• Den generelle købekraft og omkostningsniveau på markedet 

• Det markedsmæssige niveau 

• Tid og sted for transaktionen 

 

Såfremt dette har betydning for den koncerninterne handel, kan det være nødvendigt at beskrive de 

samfundsøkonomiske forhold i det marked som der handles, såfremt disse kan have indflydelse på 

om der er handlet på armslængdevilkår. 



36 

 

Forretningsstrategier. 

Forretningsstrategier kan have en stor betydning for prisfastsættelsen af et aktiv, hvorfor dette indgår 

som en nødvendig del af den samlede funktionsanalyse. Grunden til dette er at virksomheden kan 

have forskellige tilgange til markedet, og derfor vil prisfastsætte på forskellig vis. En virksomhed som 

vil øge markedsandele på at være prisleder, vil ikke fastsætte prisen på samme niveau, som en 

virksomhed som vil øge markedsandele på at tilbyde ekstra service, garanti eller lign. 

 

Når de forretningsmæssige strategier skal analyseres, er det derfor vigtigt at fastlægge hvilken enhed i 

en koncern, som påtager sig risikoen for den valgte markedsstrategi. Denne enhed skal dermed også 

kompenseres for den ekstra indtjening der måtte komme, ligesom denne enhed skal stå på mål for 

den evt. øgede omkostning dette kan medføre. Derfor skal dokumentation indeholde en beskrivelse af 

alle de strategiske tiltag, som kan have betydning for prisfastsættelsen af et aktiv, herunder: 

 

• Strategien 

• Målet 

• Hvordan målet forsøges nået 

• Hvilke overvejelser der ligger til grund for den valgte strategi 

• Hvorfor de strategiske tiltag påvirker prisfastsættelsen 

• Hvordan de strategiske tiltag påvirker prisfastsættelsen 

 

Såfremt en koncern har flere strategiske tiltag for det enkelte aktiv, skal disse beskrives hver for sig. 

Cost Contribution Arrangements 

En sådan betegnes også som en omkostningsfordelingsaftale. Begrebet dækker over en aftale, som 

er indgået mellem flere parter, om at dele både omkostninger og risici, som er forbundet med et aktiv. 

Dette kan være både produktion, udvikling eller køb af aktiver eller rettigheder, mod en aftale om at 

dele eventuelle fremtidig afkast på dette. En regulering af hvad der kan indgå i en 

omkostningsfordelingsaftale foreligger ikke i Danmark, men forholder vi os til OECD's guidelines, 

fremgår det at alle typer af aktiver og serviceydelser kan indgå i en omkostningsfordelingsaftale. 

Eksempler på disse kunne være bygninger, administration, immaterielle aktiver m.m. 
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Har den pågældende virksomhed indgået i sådanne aftaler, skal der foreligge behørig dokumentation 

for vilkårene for en sådan aftale.28 

Et sådant dokumentationskrav gælder både ved indgåelsen af en omkostningsfordelingsaftale, samt 

når virksomheden vælger at udtræde fra denne, eller ved aftalens ophør.29 

 

Løbende bidrag og indskud til CCA skal værdiansættes til en værdi, som også uafhængige parter ville 

anvende i sammenlignelige situationer. Det er vigtigt, at værdien kan dokumenteres og det skal 

fremgå af den samlede dokumentation. 

 

Herudover skal selskabet dokumentere den forventede værdi af CCA og det skal fremgå hvilken nytte 

selskabet har haft af at deltage. 

Beskrivelse af andre forhold af betydning for en armslængde vurdering 

Jf. BEK 42 af 24. januar 2006 § 5 stk. 6 kan selskabet hvis de vurderer, at der er andre relevante 

oplysninger som er helt central i forhold til armslængdevurderingen, beskrive disse forhold og lade 

dem indgå i dokumentationsmaterialet. 

En koncern kan undgå at dokumentere transaktioner, såfremt disse er enkeltstående og uvæsentlige 

for koncernen. Dog skal der angives hvilket transaktioner dette vedrører jf. SKL § 3 B, stk. 5 og BEK af 

24. januar 2006 § 3. 

Dog har SKAT muligheden for at spørge nærmere ind til denne transaktion ved en evt. fremtidig 

gennemgang af koncernens transfer pricing. 

Hvornår en transaktion anses som værende uvæsentlig, foreligger der ingen fast definition på. Dette 

vil bero sig på en konkret vurdering fra sag til sag. Fælles for dette er dog, at det skal anses som 

værende en handel, som ikke er en del af koncernens primære drift, selvom der også her kan være 

undtagelser. 

Transaktion som omfatter immaterielle aktiver vil dog, igen med enkelte undtagelser, aldrig blive anset 

som værende uvæsentlige, uanset størrelse af den pågældende transaktion. Værdi af et immaterielt 

aktiv kan være meget svært at bedømme, hvorfor en sådan altid vil skulle være en del af analysen. 

 
28 BEK nr. 42 af 24. januar 2006 § 5 stk. 5 
29 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060556#:~:text=Sammenlignelighedsanalysen%20best%C3%A5r%20i%20at%3
B%20fastl%C3%A6gge,fasts%C3%A6tte%20armsl%C3%A6ngdeprisen%20for%20den%20kontrollerede 
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Undersøgelse af om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner 

Som tidligere nævnt, så er den grundlæggende tanke bag armslængdeprincippet at sammenligne en 

kontrolleret transaktion, med en ikke kontrolleret transaktion, og ud fra denne sammenligning 

fastsætte vilkår og priser for denne transaktion, som er i overensstemmelse med hvad der ville have 

været aftalt, såfremt transaktionen var blevet lavet mellem to ikke forbundne parter, i det fri marked, 

under sammenlignelige vilkår. 

 

En sammenlignelig transaktion, skal både være af samme karakter som den kontrollerede transaktion, 

samt være foretaget mellem to uafhængige parter. Der findes to typer af sammenlignelige uafhængige 

transaktioner:  

 

● Intern uafhængig sammenlignelig transaktion.  

● Ekstern uafhængig sammenlignelig transaktion. 

 

En intern uafhængig sammenlignelig transaktion er en transaktion mellem to uafhængige parter, hvor 

den ene part også er part i den kontrollerede transaktion, dog blot med en uafhængig modpart. 

Ligeledes kan den være mellem en anden forbunden part og en uafhængig part. 

En ekstern uafhængig sammenlignelig transaktion er en transaktion mellem to af koncernens og 

hinandens uafhængige parter – kaldet en ekstern sammenlignelig uafhængig transaktion.  

Med andre ord er det tilladt for en koncernforbunden relation at indgå i den sammenlignelige 

transaktion, så længe de involverede i transaktionen ikke kan anses som værende forbundne. 

 

Ved udførelsen af en sammenlignelighedsanalyse, skal der som det første undersøges om det er 

muligt at finde en intern sammenlignelig transaktion. Denne vil altid være at foretrække, da de interne 

sammenlignelige transaktioner ofte vil have en stor grad af de samme vilkår, som den kontrollerede 

transaktion, og derfor vil give et meget præcist og detaljeret sammenligningsgrundlag. Nedenstående 

er de parametre som en sammenlignelig transaktion vil blive bedømt på, for at fastslå om en sådan 

kan bruges i sammenlignelighedsanalysen.30 

 

• Er kontraktvilkårene for transaktionerne de samme? 

• Er parternes funktioner, aktiver og risici i forhold til transaktionen sammenlignelige? 

 
30 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232430&chk=217272 
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• Er transaktionen sket under sammenlignelige omstændigheder? 

• Er en særlig forretningsstrategi fulgt ved transaktionen? 

• Er der betydelige forskelle i mængde, kvalitet, mærke mv.? 

 

Der er derfor vise krav som en transaktion skal efterleve førend denne kan bruges til 

sammenlignelighedsanalysen. En tilsvarende vare eller ydelse kan være solgt til en uafhængig part, 

uden at en sådan transaktion nødvendigvis vil kunne anses som værende på vilkår som kan bruges 

som sammenligningsgrundlag. Såfremt det ved gennemgangen af ovenstående 

sammenlignelighedsfaktorer opdages forskelle imellem de to transaktioner, som kan have haft 

indflydelse på prisfastsættelsen af transaktionen, skal der foretages en undersøgelse af om det er 

muligt af foretage justeringer som udligner disse forskelle, således at transaktionerne kan bruges som 

sammenligningsgrundlag. 

Undersøgelse af om der er eksterne sammenlignelige transaktioner. 

Er det ikke muligt at finde en intern uafhængig sammenlignelig transaktion til brug for analysen, en 

man nødt til at undersøge muligheden for at finde en ekstern sammenlignelig transaktion, foretaget 

mellem 2 uafhængige parter. Denne information kan dog være svær at fremskaffe, da interne 

aftaledokumenter mellem 2 eksterne parter ikke ligger frit tilgængeligt. For at en sådan handel kan 

bruges som sammenligningsgrundlag, er det dog nødvendigt at denne også opfylder kravet om 

uafhængighed. Det vil sige, at en sammenlignelig transaktion, foretaget mellem 2 andre 

koncerninterne parter, ikke vil kunne bruges som sammenligningsgrundlag, når vilkår og priser i 

forhold til armslængeprincippet skal fastslås. 

Når der ikke findes sammenlignelige transaktioner 

I visse situationer er det ikke muligt at finde hverken interne eller eksterne transaktioner til brug for 

sammenlignelighedsanalysen. Eksempelvis kan dette være tilfældet hvor der er unikke immaterielle 

aktiver involveret i den kontrollerede transaktion. Ligeledes kan en transaktion mellem 2 

koncerninterne parter være så specifik at der ikke findes andre transaktioner af samme karakter, som 

der kan laves en sammenligning med. Det kan f.eks være når der er foretaget kombinerede eller 

fragmenterede transaktioner mellem 2 koncerninterne parter, være umuligt af finde en tilsvarende 

handel som kan danne sammenligningsgrundlag. 
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Udførelsen af generelle brancheanalyser til at erstatte en sammenlignelig transaktion er dog ikke nok, 

da man ikke blot kan erstatte kvalitet med kvantitet.31 

 

Såfremt at grunden til at der ikke kan fremfindes sammenlignelige transaktioner skyldes at de 

koncerninterne parter handler værdifulde og unikke funktioner, immaterielle aktiver el.lign. Eller at 

parterne arbejder med unikke funktioner der ikke umiddelbart findes ved andre aktører, kan man 

bestemme armslængdepriser og vilkår ved brugen af en Proft split-metode (denne vil blive beskrevet i 

et senere afsnit). 

 

Som tidligere nævnt, kan det også være fordelagtigt at splitte den kontrollerede transaktion op i 

mindre dele, eller omvendt, at samle flere mindre transaktioner til en større samlet transaktion, såfremt 

der kan frembringes sammenlignelige transaktioner på denne måde32. 

Valg af transfer pricing-metoder og eventuel Profit Level Indicator (PLI) 

Når man har fået udvalgt den kontrollerede transaktion som der skal foretages prisfastsættelse på, og 

man har foretaget undersøgelsen af om der forefindes sammenlignelige transaktioner, interne eller 

eksterne, skal der tages stilling til, hvorledes der bedst kan foretages armslængdevilkår og -pris for 

den udvalgte transaktion. I denne del af sammenlignelighedsanalysen skal det vurderes hvilken 

transfer-pricing metode som er bedst anvendelig og giver de bedste vilkår for prisfastsættelse af den 

kontrollerede transaktion. Såfremt den valgte metode påkræver dette, skal den eller de mest egnede 

nøgletal udvælges. 

 

Jf. OECD's transfer pricing guidelines forefindes der fem anbefalede metoder, til brug for at fastlægge 

armslængdepriser for kontrollerede transaktioner. Disse er opdelt i 2 kategorier, hvor der enten tages 

udgangspunkt i prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion, kaldet transaktionsbaserede 

metoder. Disse er CUP-metoden, Cost-plus metoden og RPM-metoden. Eller dem som tager 

udgangspunkt i avancefordelingen på den kontrollerede transaktion, kaldet resultatbaserede metoder. 

Disse metoder er Profit split metoden og TNMM-metoden. 

 
31 OECD's transfer pricing guidelines 3.33 
32 OECD's transfer pricing guidelines 3.9 - 3.12 
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33 

 

Alle ovenstående metoder vil blive gennemgået i næste afsnit af denne opgave. 

Ved udvælgelsen af den mest præcise metode skal følgende ting tages i betragtning: 

• Styrker og svagheder ved de enkelte metoder i forhold til prisfastsættelsen af den fastlagte 

kontrollerede transaktion 

• Tilgængelighed af oplysninger om interne eller eksterne sammenlignelige transaktioner, som 

er påkrævet for at anvende metoderne 

• De identificerede væsentligste sammenlignelighedsfaktorer for den kontrollerede transaktion 

samt muligheden for at lave justeringer for eventuelle forskelle. 

 

Såfremt den avancebaserede transfer pricing metoden, RPM-metoden eller Cost-Plus metoden 

udvælges, skal man identificere den part i den kontrollerede transaktion, for hvilken 

armslængdeavancen ved aktiviteten skal fastlægges. Herefter skal den relevante transaktion 

udskilles.34  

Parten der er udvalgt til test, vil oftest være den simpleste af de involverede parter. Det faktum at der 

udvælges en part til test, betyder dog ikke nødvendigvis at den eller de andre parter i transaktionen 

kan holdes ude af sammenlignelighedsanalysen. Fælles for alle transfer pricing metoderne er, at der 

skal tages aktiv stilling til alle involverede parter i den kontrollerede transaktion. 

 

Ved udvælgelsen af Price level indicator vil der typisk blive taget udgangspunkt i, hvilken faktor som 

skaber indtjening set i forhold til den kontrollerede transaktion, såsom omkostning, aktiver eller 

omsætning. Rent praktisk kan udvælgelsen af den bedst egnede Price level indicator dog også være 

 
33 https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/60750064/236428_Kandidatafhandling_opload.pdf 
34 OECD's transfer pricing guidelines 3.18-3.19 
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drevet af manglende præcision og validitet i data på de andre PLI. Derfor er den mest egnede PLI 

jævnligt den mest størst validitet set i forhold til den eller de transaktioner der skal sammenlignes. I 

nogle tilfælde vil det være mest anvendeligt at bruge flere transfer pricing metoder eller Price level 

indicators, og foretage en sammenligning af de fremkomne resultater til brug i 

sammenlignelighedsanalysen. Dette kan være med til at underbygge et estimat som er fremkommet 

ved første analyse, eller for at vurdere et estimat under hensyntagen til begge metoder.35 

 

Når den korrekte transfer-pricing metode er udvalgt, skal man herefter udvælge den eller de 

sammenlignelige transaktioner der er mest egnede til brug for at fastsætte armslængdepriser og vilkår 

for den kontrollerede transaktion.36  

Sammenlignelighedsjusteringer 

I den perfekte verden vil der ingen forskelle være imellem de sammenlignelige transaktioner der ligger 

til grund for fastlæggelse af armslængdevilkår. I praksis er dette dog tæt på umuligt, da der sjældent 

kan fremskaffes eller findes data som er 100% konsistente med den udvalgte transaktion. 

Sammenlignelig data vil som oftest indeholde forskelle, identificerede eller ej, som har indflydelse på 

netop dette. Dog kan man i nogle tilfælde eliminere disse forskelle ved at foretage justeringer, ved at 

isolere effekten af netop disse forskelle, og dermed eliminere påvirkningen af disse når der skal 

foretages sammenligning af priser og vilkår for transaktionen. Påvirkningen af forskelle som 

regnskabsstandarder, kapitalbinding eller kontraktbetingelser er oftest nemmere at isolere og justere 

for end f.eks markedsposition, produktspecifikke faktorer eller konkurrence. Fælles for dem alle er 

dog, af for at kunne foretage en justering, skal dette resultere i at sammenligneligheden bliver mere 

præcis, og man derfor kan foretage et mere kvalificeret estimat af armslængdepriser og vilkår. 

 

Indvirkningen af forskelle i markedsposition, konkurrence, forretnings- eller produktspecifikke faktorer 

er normalt sværere at kvantificere og justere end f.eks indvirkningen af forskelle i kontraktbetingelser, 

regnskabsstandarder, funktioner eller kapitalbinding.37 

Alle justeringer som foretages på sammenlignelige transaktioner skal foretages på en konsistent måde 

hvad angår de data som anvendes, og i relation til de indkomstår som justeringerne angår, samt de 

 
35 OECD's transfer pricing guidelines 2.4 og 2.11 
36 OECD's transfer pricing guidelines 3.2 
37 OECD's transfer pricing guidelines 3.47-3.54 
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virksomheder som indgår i sammenligningen. Foretages der store justeringer kan dette indikere at der 

er større udfordringer i forhold til sammenligneligheden, og det kan derfor være nødvendigt at foretage 

yderligere analyser af den valgte sammenlignelige aktivitet, eller alternativt overveje en anden tilgang 

til sammenligneligheden. 

 

En af de mest anvendte justeringer i praksis er kapitaljusteringer. Baggrunden for dette er, at set ud 

fra et driftsøkonomisk mindset, er det forventeligt at der vil blive forlangt kompensation for 

omkostninger afledt af eventuelle pengebindinger, samt at der skal afregnes for de virksomheder der 

opnår eventuelle likviditetsfordele. 

En virksomhed som opnår en længere kredittid vil forventeligt være villig til at betale for den opnåede 

fordel i denne forlængede kredittid, hvorimod virksomheden som udøver denne forlængede kredittid 

forventeligt, vil have betaling for dette. Køberen opnår en ”gratis” finansiering, hvorimod sælgeren vil 

have om omkostning i form af et øget finansieringsbehov. Dette vil i en sådan transaktion justeres 

med øget priser på produkter for at udligne forskellene i disse transaktioner. 

 

Ovenstående scenarier kan derfor have den indvirkning, at reelle finansielle omkostninger og 

indtægter, vil blive bogført under varesalg og -forbrug, hvilken kan skabe en difference i 

sammenligneligheden i udvalgte Price level indicators, som f.eks resultat af ordinær primær drift 

(EBIT). Når der foretages justeringer for ovenstående, skal dette foretages som en justering for 

virksomhedens netto bindinger og det er derfor ikke nok blot at foretage justeringen for et enkelt 

forhold. Der vil typisk skulle justeres for nedenstående forhold når der foretages en 

sammenligneligheds justering: 

 

• Tilgodehavender hos debitorer 

• Lagre 

• Udeståender til kreditorer. 

 

En kapitaljustering vil typisk indebære følgende trin, som skal forklares og underbygges: 

 

• Relative forskelle i nettoarbejdskapital skal identificeres. Alt efter metode- og PLI-valg kan 

bindingerne i nettoarbejdskapital sættes i forhold til forskellige relevante nøgletal (omsætning, 

omkostninger, aktiver mv.). 
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• Beregningen af betydningen (værdien) af forskellene ved brug af en passende rente. 

• Justering af de relevante nøgletal for de sammenlignelige virksomheder og/eller for den 

testede part, så nøgletallene bliver mere sammenlignelige. 

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

Når man anvender data fra en sammenlignelighedsgruppe, er det vigtigt at forholde sig til dette datas 

validitet samt tilgængeligheden af oplysninger brugt i sammenligneligheden. Resultaterne af en 

sammenlignelighedsanalyse vil ofte være baseret på data behæftet med en vis form for usikkerhed på 

sammenligneligheden i forhold til den valgte transfer pricing metode og de valgte 

sammenlignelighedsfaktorer. 

Usikkerheden i sammenligneligheden skyldes ofte at oplysningsniveauet er mangelfuldt i forhold til 

den kontrollerede transaktion. Ting som f.eks kontraktvilkår for en sammenlignelig transaktion vil 

sjældent være tilgængelig for udøveren af sammenlignelighedsanalysen, ligesom faktorer som 

markedsmæssige betingelser, risici o. Lign kan være meget begrænsede. 

 

Det endelige resultat en sammenlignelighedsanalyse vil derfor oftest være et interval af priser eller 

avancer fra sammenlignelige transaktioner, hvor man ikke præcist kan fastsætte priser eller vilkår, 

grundet manglende eller ikke komplette sammenlignelige data.  

Det endelige resultat af en sammenlignelighedsanalyse er ikke nødvendigvis afgørende for i hvor høj 

grad dette kan anvendes som sammenligningsgrundlag. Dog kan man udlede at hvis der er for store 

afvigelser i forhold til den undersøgte transaktion, kan dette skyldes at sammenligningsgrundlaget ikke 

er tilstrækkeligt opfyldt på visse af de sammenlignelige faktorer. 

Større afvigelser i de fremkomne resultater skal derfor, så vidt det er muligt, undersøges yderligere. 

Fremkommer det at afvigelsen skyldes manglende mulighed for sammenligning mellem de udvalgte 

faktorer, skal der enten foretages justering af den sammenlignelige data. Alternativt skal dette helt 

udelades af sammenlignelighedsanalysen38.  

 

Såfremt at sammenligningsgrundlaget i forhold til de fem faktorer ikke kan justeres, eller ikke er fuldt 

ud belyst, kan brugen af statistisk metode være relevant for at behandle den brugte data til brugbar 

information, da den statistiske metode kan være behjælpelig til at minimere usikkerheden i den brugte 

data. 

 
38 OECD's transfer pricing guidelines 3.38 - 3.81 
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Statistiske intervaller, median og gennemsnit 

Median og Interquartile range (IQR) kan udregnes for gennemsnit af perioder, men også for enkelte 

år. Perioderne kan have varierende længde, alt afhængigt af hvilken transaktion som der undersøges. 

Uanset hvilken tilgang man vælger til brugen at statistisk data, indebærer disse både fordele og 

ulemper. 

 

Brugen af længere perioden vil udvaske de tilfældige udsving visse virksomheder kan have, set på 

korte perioder. Dette kan f.eks være indregningstidspunktet for store ordrer, behandling af 

ekstraordinære poster, sæsonbestemte omsætning og lign. Brugen af længere perioder kan dog også 

have den ulempe at dette kan ende med at neutralisere generelle tendenser, såsom ændret 

konkurrencesituationer, eller konjunkturudsving. 

 

Anvendelse af kortere perioder vil i højere grad, end længere perioder, kunne tage højde for generelle 

tendenser og forskelle mellem årene. Dog vil alle generelle tendenser ikke have påvirkning i samme 

periode for alle virksomheder grundet en række praktiske forhold. Påvirkninger som eksempelvis den 

enkelte aktørs tilpasningshastighed kan have indvirkning på at en mindre realøkonomisk påvirkning 

slår igennem i den ene periode eller den anden. Faktorer som forskelle i regnskabsprincipper og 

forskelle i regnskabsperioder kan ligeledes have en indflydelse på det sammenlignelige data ved 

anvendelsen af kortere perioder. Generelle tendenser og forskelle mellem årene taler derfor mest for 

at anvende kortere perioder til sammenligningsgrundlag, hvor tilfældige udsving taler for at anvende 

længere perioder. Anvendelse af enkelte år og kortere perioder skærper dog kravet til 

sammenlignelighed grundet ovenstående. Anvendelse af glidende gennemsnit på opdelte perioder er 

den mest anvendelige praksis for at eliminere de fordele og ulemper disse metoder indebærer. 

 

Vælges der at gøres brug af databaseundersøgelser, er der sjældent fuldt belysning af de uafhængige 

transaktioner og resultater, og det er derfor almindeligt at anvende statistisk metode til tolkning af de 

fremkomne resultater ved brugen af databaseundersøgelser. Ved databaseundersøgelser i forhold til 

de avancebaserede metoder er det således kun de observationer, som ligger i det midterste interval 

(interquartile range - IQR), der anvendes ved fastsættelsen af armslængdeindtjeningen hos den 

testede part. 
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Første kvartil i et interval udgør det punkt i intervallet, hvor 25 pct. af de samlede observationer er 

mindre end første kvartil, mens 75 pct. af observationerne er større end første kvartil. 

Anden kvartil (der er identisk med medianen) udgør det punkt i intervallet, hvor 50 pct. af de samlede 

observationer er mindre end anden kvartil, mens 50 pct. af observationerne er større end første kvartil. 

Tredje kvartil udgør det punkt i intervallet, hvor 75 pct. af de samlede observationer er mindre end 

tredje kvartil, mens 25 pct. af observationerne er større end tredje kvartil. 

Intervallet mellem første og tredje kvartil udgør et interval, der ofte refereres til som værende 

"interquartile range" (IQR). 

Ved anvendelse af interquartile range ses der således bort fra de 25 pct. laveste og 25 pct. højeste 

observationer, hvorved intervallet udgøres af de midterste 50 pct. af observationerne. 

Medianen er den midterste observation i intervallet og er identisk med anden kvartil. Kvartiler kan 

beregnes efter forskellige statistiske metoder. Det bemærkes at statistiske metoder ikke kan erstatte 

den kvalitative sammenlignelighedsanalyse. 

Hvornår reguleres en kontrolleret transaktion eller aktivitet 

Er indtjeningen ved den koncerninterne aktivitet uden for interquartile intervallet foretages en 

regulering af indtjeningen hos den testede part eller transaktion. Generelt foretages reguleringen af 

armslængdeprisen, således at afregningsprisen svarer til det resultat indenfor intervallet, der bedst 

reflekterer de faktiske omstændigheder i relation til den konkrete transaktion, der skal værdiansættes. 

Foreligger der ikke oplysninger til at vurdere, hvilket resultat der bedst er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet, reguleres til medianen 

Delkonklusion 

Når der skal foretages en værdiansættelse af en kontrolleret intern transaktion, er der mange faktorer 

som der skal tages stilling til, og en stor del information og dokumentation der skal indhentes. Dette 

gøres for at skabe en korrekt grundlag til at prisfastsætte en transaktion, og dermed den korrekte 

fordeling af indtægt.  

Der er flere steps som er vigtige når der skal foretages en værdiansættelse, såsom en præcis 

definition af aktivet som handles, samt i hvilken periode aktivet handles. Der bør ligeledes altid 

udføres en sammenlignelighedsanalyse, da denne er en central del i transfer pricing dokumentation, 

og såfremt man undlader at udføre denne, er der risiko for at ens transfer pricing dokumentation vil 

blive anset som værende mangelfuld. 
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Prisfastsættelsesmetoder 

Som tidligere nævnt anbefaler OECD i deres transfer pricing guidelines 5 forskellige 

prisfastsættelsesmetoder, som hver har deres respektive karakteristika, samt fordele og ulemper. Det 

vil være op til den enkelte virksomhed, at udvælge og anvende netop den metode som passer bedst til 

netop den transaktion som skal værdiansættes. Der findes ingen fast formel for hvornår den ene skal 

anvendes over den anden. Dette vil være et kvalificeret skøn fra transaktion til transaktion, som kan 

foretages på baggrund af den foretagne analyse af transaktionen. I nedenstående vil vi gennemgå de 

5 prisfastsættelsesmetoder, samt fordele og ulemper ved disse, samt se på hvordan disse kan 

anvendes i forhold til prisfastsættelse af immaterielle aktiver. 

Videresalgsprismetoden: 

Videresalgsprismetoden går på at sammenligne bruttomarginen i en kontrolleret transaktion med 

bruttomarginen i en referencetransaktion. Denne metode vil typisk blive anvendt hos det købende 

selskab i en transaktion, hvor det købende selskab agerer distributionsselskab og derfor ikke tilfører 

yderligere værdi til produktet. Fundamentet for metoden er en antagelse om at selskaber der agerer 

på de samme markeder som udgangspunkt vil opnå den samme bruttomargin såfremt, at alle 

transaktioner er på markedsvilkår.39 Armslængdetesten efter metoden vil enten kunne foretages ud fra 

den forventede videresalgspris eller den faktiske videresalgspris. I forbindelse med testen vil man 

også skulle være opmærksom på at der kan være flere kontrollerede transaktioner i værdikæden, og 

man vil derfor skulle tage højde for alle disse. 40 

 

41 

 
39  Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.569 
40  Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.570 
41 https://transferpricingasia.com/2017/03/17/five-transfer-pricing-methods-examples/ 
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Ligesom med flere andre af værdiansættelsesmetoderne vil de vigtigste faktorer for 

sammenlignelighedsanalysen være bruttomarginen for referencetransaktionen og videresalgsprisen 

hos det testede selskab. For den transaktion, som udvælges som referencetransaktion vil det vigtigste 

for sammenligneligheden være funktioner, risici og kontraktvilkår. Hvis muligt bør analysen foretages 

på baggrund af produkter i samme produktgruppe, idet hvis der er tale om meget forskellige produkter 

så kan der være en risiko for at der udføres så forskellige funktioner at transaktionen ikke længere kan 

sammenlignes med referencetransaktionen. 42 

 

Man skal være opmærksom på, at forskelle i omkostninger til distribution ikke vil påvirke 

bruttomarginen ift. referencetransaktionen, og man skal derfor være tage højde for at 

sammenligningen ikke vil være pålidelig såfremt at referenceselskabet ikke udfører tilsvarende 

funktioner som det testede selskab. Yderligere skal man sikre at det selskab som anvendes i 

referencetransaktionen, skal udføre de samme funktioner men også i den samme kvalitet og 

effektivitet som det testede selskab. En forskel i dette vil også afspejle sig i 

distributionsomkostningerne og man vil derfor ikke kunne konkludere at prisen er på armslængdevilkår 

udelukkende ved at kigge på bruttomarginen. Såfremt man vælger en ekstern referencetransaktion, 

kan pålideligheden af analysen blive påvirket såfremt, man ikke har tilstrækkelige informationer om de 

udførte funktioner.43 

 

Metoden vurderes at være mest pålidelig, hvis det testede selskab ikke tilfører varen væsentlig 

merværdi og vil derfor være mindre pålidelig ved anvendelse af værdifulde immaterielle aktiver. 

Bruttomarginen kan dog være større end referencetransaktionen i situationer hvor distributøren har en 

eneforhandlingsret på de produkter som de modtager fra det andet koncernselskab.44 

 

Hvis der er tale om en distributør, som modtager rabatter, tilskud eller lignende for udførsel af deres 

rolle i forsyningskæden skal selskabet tage stilling til, hvorvidt der er tale om at rabatten eller 

tilskuddet er en forudsætning for samhandlen. Såfremt det vurderes, at der er tale om en forudsætning 

for samhandlen vil der skulle tages højde for dette i forbindelse med armslængdetesten. Hvis der er 

 
42  Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.571 
43  Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.571 
44  Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.572 
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tale om en situation hvor der er en obligationsretlig ydelse vil ydelsen skulle medregnes ved 

armslængdetesten i hh. LL § 2.  

Den regnskabsmæssige behandling af tilskud kan også have indflydelse på 

sammenlignelighedsanalysen.  

Der er tre måder for hvordan tilskud kan behandles regnskabsmæssigt: det kan behandles som en 

indtægt, modregnes i varekøbet eller modregnes i distributionsomkostninger. Såfremt at tilskuddet 

modregnes i distributionsomkostninger vil bruttomarginen være den samme og der vil derfor ikke være 

nogen forskel på transaktioner med og uden tilskud. Hvis tilskuddet derimod indregnes som en 

indtægt eller modregnes i varekøbet, vil bruttomarginen blive højere end i transaktioner uden tilskud. 

Det vil derfor være en forudsætning for sammenlignelighedsanalysen, at selskaberne der analyseres, 

har samme regnskabspraksis.45  

 

Såfremt der er væsentlige forskelle mellem transaktionerne, som analyseres, skal der foretages 

justeringer for at sikre tilstrækkelig sammenlignelighed. OECD har ikke direkte fastsat regler for hvilke 

forhold der har særlig betydning for sammenligneligheden af metoden samt hvornår det er nødvendigt 

at inddrage distributionsomkostningerne i analysen. Disse regler er der dog  

fastsat for kostplusmetoden og på baggrund heraf kan disse anvendes.46  

For og imod anvendelse af metoden:  

For 

• Nemt at identificere sammenlignelige transaktioner indenfor samme produktkategori. 

• Nemt at foretage justeringer for de udførte funktioner mellem selskaber. 

 

Imod 

• Det kan være svært at udskille tilskud, hvis der foretages sammenligning til eksterne 

referencetransaktioner. 

• Der er ikke fastsat regler for hvilke forhold der har betydning for sammenlignelighedsanalysen, 

og anvendelse af metoden kan derfor være behæftet med ledelsesmæssigt skøn.  

 
45  Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.573-574 
46  Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.577 
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Anvendelse i forbindelse med udnyttelse af immaterielle aktiver:   

Modellen vil kunne anvendes ved udnyttelse af immaterielle aktiver i situationer hvor der er tale om et 

selskab, som anvender knowhow eller et patent hos et andet koncernselskab i forbindelse med salg af 

dennes vare i eksempelvis Danmark. I denne situation vil det være mest hensigtsmæssige at anvende 

interne referencetransaktioner til brug for sammenlignelighedsanalyse idet det kan være svært at 

identificere eksterne referencetransaktioner med tilsvarende immaterielle aktiver, da immaterielle 

aktiver per definition vil være særlige for den koncern som ejer disse. I forbindelse med udarbejdelse 

af analysen kan det dog være relevant at foretage en justering for eksempelvis forskelle i markeder 

eller andre forhold som mindsker sammenligneligheden mellem de testede selskaber. 

Kostplusmetoden:  

Kostplusmetoden går på at sammenligne en kostplus-margin i en kontrolleret transaktion med en 

sammenlignelig transaktion. Prisen vil blive sat ud fra det sælgende koncernselskab, som udfører 

produktionen eller selve tjenesteydelsen. Tanken bag metoden er, at den skal kunne kompensere det 

sælgende selskab for produktionsomkostningerne og samtidig give en profit svarende til de risici 

selskabet har taget og den investerede kapital.  

Metoden er bygget på en forudsætning om, at selskaber på de samme markeder vil opnå de samme 

marginer i et marked med fuldkommen konkurrence, og betalingen vil derfor svare til den betaling som 

et uafhængigt selskab vil kunne opnå i en sammenlignelig situation. Når der skal udføres en 

armslængdetest efter metoden, vil denne kunne foretages både på baggrund af de forventede eller 

realiserede produktionsomkostninger, mens prisfastsættelse efter metoden altid vil skulle ske på 

grundlag af de forventede omkostninger. Dette skyldes at koncernselskaber vil skulle afregnes ex 

ante, og man vil derfor på tidspunktet for transaktionen sjældent have data til at kunne foretage 

betaling på baggrund af de faktisk afholdte omkostninger.47  

 

 
47 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.578-579 
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De vigtigste faktorer for sammenligneligheden efter metoden vil være funktioner, risici og 

kontraktvilkår. Som udgangspunkt vil metoden være mindre følsom overfor forskelle i produkterne end 

den frie markedsprismetode. De anvendte referencetransaktioner bør dog være i den samme 

produktgruppe, hvilket skyldes at hvis der er tale om meget forskellige produkter kan dette indikere at 

der udføres meget forskellige funktioner eller at kostplus-marginen ikke vil være den samme på tværs 

af alle produkterne. De forskelle der er i funktioner og risici blandt produkterne vil være afspejlet i det 

afholdte omkostninger. Ifølge OECD kan forskellige omkostningsniveauer indikere følgende:  

 

• En forskel i funktionerne, som vil skulle betyde en korrektion af marginen.  

• En ekstra funktion, som anses som værende en særskilt tjenesteydelse og derfor bør afregnes 

særskilt.  

• En forskel i selskabernes effektivitet, som ikke bør give anledning til en korrektion af marginen, 

hvilket skyldes at forskelle i bruttofortjenesten relateret til omkostningsniveauet, 

etableringstidspunktet og effektivitet ikke bør have den store effekt på markedsprisen af 

varen.49 

 

 
48 https://transferpricingasia.com/2017/03/17/five-transfer-pricing-methods-examples/ 
49 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.580 
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Generelt set vil metoden være mest pålidelig hvis det testede selskab ikke selv ejer de immaterielle 

aktiver, men blot anvender et andet koncernselskabs. Dette skyldes at, hvis selskabet selv ejer de 

immaterielle aktiver, kan det være svært at identificere sammenlignelige referencetransaktioner som 

marginen kan sættes ud fra.50  

 

Når man analyserer transaktioner efter kostplusmetoden, er det essentielt at der er tale om denne 

samme omkostningsbase for det testede selskab og referenceselskabet. Der vil derudover også skulle 

foretages en afgrænsning indenfor både den horisontale og vertikale dimension.51  

 

Den første horisontale dimension vil være en allokering af koncernselskabernes omkostninger imellem 

sig. Denne allokering vil skulle foretages ud fra selskabernes funktionsanalyse, hvor man analyserer 

hvilke bidrag hvert enkelt selskab har givet til transaktionen samt hvilke risici de har båret. Dette vil 

sige at hvis køber afholder omkostninger for sælger, eksempelvis stiller knowhow til rådighed for 

denne vil omkostningen hertil ikke kunne allokeres til sælger. Omvendt vil omkostninger afholdt af 

køber, som burde påhvile sælger ikke skulle allokeres til køber.52  

Den anden horisontale dimension går på at rubricere omkostninger afholdt og opdele disse i hvilke 

som skal tillægges en profit, hvilke der skal godtgøres uden profit og hvilke omkostninger som vil 

skulle holdes helt ude af omkostningsbasen. Omkostningsbasen vil i denne forbindelse skulle udgøres 

af alle omkostninger afholdt som led i den kontrollerede transaktion. Der kan i nogle situationer være 

behov for at opdele transaktionen i hvilke dele som skal tillægges profit og hvilke der ikke skal. Jf. 

OECD vil dette være særligt relevant i situationer hvor det ene selskab i transaktionen agerer 

agentvirksomhed. I dette tilfælde vil man skulle værdiansætte værdien af agentydelserne og ikke selve 

værdien af den tjenesteydelse som bliver leveret. I disse situationer vil man altså skulle fakturere 

omkostningen for tjenesteydelsen uden markup mens at honoraret for agentydelsen vil skulle 

tillægges en markup. Dette vil altså sige at hvis der er ydelser som leveres hvor det testede selskab 

ikke tilfører nogen værdi til produktet vil omkostningen hertil skulle faktureres uden markup. 53 

Den tredje horisontale dimension går på at allokere omkostninger mellem den kontrollerede 

transaktion og andre transaktioner. Dette kan være relevant i situationer, hvor der er tale om et 

koncernforhold med flere forskellige armslængdetest eller hvis det ene selskab har transaktioner med 

 
50 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.580 
51 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.581 
52 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.581 
53 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.583 
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3. mand. Dette kan eksempelvis foretages via fordelingsnøgler baseret på produkternes andel af 

omsætningen eller lignende. Såfremt at omkostninger kan allokeres direkte til produktenheder bør 

dette foretages. Valg af den mest rimelige allokeringsmetode skal inddrage alle potentielle 

allokeringsfaktorer.54  

 

Den vertikale omkostningsdimension går også på rubricering af omkostninger i følgende rubrikker: 

direkte produktionsomkostninger, indirekte produktionsomkostninger og administrationsomkostninger.  

Direkte produktionsomkostninger vil omfatte omkostninger, som direkte kan allokeres til produkterne fx 

materialer og lønninger. Indirekte produktionsomkostninger vil omfatte indirekte variable omkostninger 

fx el-omkostninger. Administrationsomkostninger vil omfatte omkostninger relateret til administrative 

dele af selskaber, som ikke kan allokeres direkte til en vare. Dette kan fx være direktionslønninger, 

bogholderi mv. Disse omkostningskategorier vil svare til den regnskabsmæssige selvkostmodel til 

opgørelse af produktionsomkostninger. Ifølge OECD vil kostplusmodellen skulle anvendes på 

baggrund af selskabet direkte og indirekte produktionsomkostninger og ikke 

administrationsomkostninger. Dette skyldes at administrationsomkostninger ikke kan allokeres til den 

kontrollerede transaktion, og ikke bidrager til denne. Det kan undtagelsesvist anerkendes udelukkende 

at inkludere variable omkostninger, hvis der er tale om en marginalproduktion. Det vil dog i denne 

forbindelse skulle kunne dokumenteres, at det ikke var muligt at opnå en højere pris på det relevante 

marked. 55 

 

Kostplusmetoden er som nævnt baseret på en måling af produktionsomkostningerne til historiske 

kostpriser. Men som følge af, at selskabernes driftsomkostninger kan variere over tid, kan det også 

være relevant at se på periodens gennemsnitsomkostninger. Dette underbygges ligeledes af at der 

kan være sket ændringer i markedet, som påvirker markedsværdien af transaktionen efter at 

omkostningen er afholdt. OECD nævner i denne sammenhæng specifikt 

genanskaffelsesomkostninger når disse kan måles, og giver et mere præcist estimat for profitten af 

transaktionen. Valg af målemetode skal dog ske med henblik på at kunne foretage en præcis 

sammenligning med referencetransaktionen. En anden metode der kan anvendes, er en 

standardomkostningsmodel hvor der anvendes standardsatser for mængde, priser, valutakurser mv. 

Dette kan være relevant at anvende i situationer, hvor det sælgende selskabs effektivitet afviger fra 

 
54 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.584 
55 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.585 
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branchenormen og dermed gør at sammenlignelige uafhængige transaktioner ikke vil være 

sammenlignelige såfremt der anvendes historiske kostpriser eller genanskaffelsesomkostninger som 

målemetode. 56 

 

Såfremt at man i forbindelse med armslængdetesten finder at der er væsentlig forskel mellem 

transaktioner, som kan påvirke marginen omfattet af testen, skal der foretages justeringer til udligning 

af forskellen. Dette vil sige, at hvis der udføres forskellige funktioner i transaktionerne bør der justeres 

for omkostningerne forbundet hermed.57  

For og imod anvendelse af metoden:  

For 

• Mindre følsom overfor forskelle i produkterne mellem det testede selskab og 

referencetransaktionen. 

• Nemt at identificere omkostningsbasen 

Imod 

• Der kan forekomme udsving i produktionsomkostningerne såfremt prisfastsættelse foretages 

ud fra historiske kostpriser.  

Anvendelse i forbindelse med udnyttelse af immaterielle aktiver: 

Som nævnt ovenfor vil et kostplus set up kunne være retvisende i en situation, hvor der er tale om et 

datterselskab i Danmark, som alene agerer service provider for moderselskabets produkter som er 

baseret på dennes patent. I denne situation vil alt aktivitet relateret til udvikling af produkter, 

administration og lignende være lokaliseret hos moderselskabet. På baggrund af dette vil 

datterselskabet være berettiget til at få sine lønomkostninger til sælgerne dækket plus en 

markedskonform avance. Såfremt at man kan identificere en sammenlignelig avance enten i markedet 

eller hos et af datterselskabets søsterselskaber med et lignende setup, kan man argumentere for at et 

kost-plus setup vil være det mest retvisende. 

Alternativt vil et kostplus setup kunne anvendes for et produktionsselskab i koncernen, som kun har 

internt salg hvor der sælges til selskaber som ejer en særlig fremstillingsmetode, knowhow eller 

patenter i forbindelse med produktionen. I denne situation vil omkostningsbasen udelukkende bestå af 

omkostningerne relateret til produktionen i form af materialer og løn og produktionsselskabet vil bære 

 
56 Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.587-588 
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en begrænset del af risikoen på værdiforringelse af selskabets varelager idet, at der ikke skal sælges 

til eksterne kunder. Finansiering vil foretages af de koncernselskaber som skal aftage selskabets 

produkter mens af produktudvikling vil foretages af de selskaber som ejer de immaterielle aktiver og 

produktionsselskabet vil derfor bære en meget begrænset del af risikoen.  

Man skal dog ved anvendelse af metoden være opmærksom på at det kan være svært at identificere 

en ekstern referencetransaktion som underbygger det valgte markup. Der kan derfor være behov for 

at foretage de relevante justeringer eller at anvende interne referencetransaktioner.  

Den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode (profit-split) 

Den transaktionsbaserede avancefordelingsmetode går ud på at undersøge, hvorvidt allokeringen af 

koncernselskabernes samlede nettoresultat der stammer fra den kontrollerede transaktion, matcher 

værdien af selskabernes bidrag til transaktionen. Værdien af bidraget kan opgøres efter forskellige 

metoder alt efter funktioner, risici og aktiver og bør i de fleste tilfælde være baseret på eksterne 

markedsdata. Baggrunden for metoden er en teori om at i et marked med fuldkommen konkurrence vil 

der blive dannet en ligevægt på markederne for produktionsfaktorer. Der findes ingen formel for, 

hvordan resultatet skal allokeres mellem selskaberne, hvorfor at fordelingen godt kan udløse et 

overskud for et selskab og et underskud for et andet selskab.58 

 

59 

 

Avancefordelingsmetoden er en af standardmetoderne til fastsættelse af priser. Dog vil denne som 

udgangspunkt være behæftet med en række ledelsesmæssige skøn. Dette skyldes at metoden er 

 
58  Wittendorf, Transfer Pricing, 3. Udgave 2020, s.612 
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baseret på en vurdering af værdien af de bidrag der er givet til transaktionen og at disse kan være 

vanskelige at måle. Yderligere vil metoden ofte være baseret på interne data hvilket vil reducere 

pålideligheden yderligere. I forbindelse med valg af metode skal man også vurdere hvorvidt at 

uafhængige parter ville dele overskuddet af en transaktion på markedsvilkår. OECD nævner i TPG tre 

situationer hvor metoden kan være den mest retvisende. 

Den første situation er en situation, hvor der er flere selskaber som foretager unikke og værdifulde 

bidrag til den kontrollerede transaktion. Dette vil altså sige situationer, hvor der sker bidrag til den 

kontrollerede transaktion, som ikke er sammenlignelige med bidrag foretaget af uafhængige parter i 

tilsvarende situationer og som er den primære kilde til faktiske eller forventede økonomiske fordele.  

Den anden situation der nævnes, er en situation, hvor mange kontrollerede transaktioner er forbundne 

i en sådan grad at transaktionerne ikke kan separeres fra hinanden til brug for individuel 

armslængdetest af disse. Dette kan være i en koncern, hvor der er stor indbyrdes afhængighed 

mellem selskaberne. Dette kan f.eks forekomme i situationer hvor at de funktioner selskaberne yder 

og de risici de påtager sig er indbyrdes forbundne og ikke vil kunne adskilles.  

Den tredje situation der nævnes, er en situation hvor der er en høj grad af usikkerhed forbundet med 

den kontrollerede transaktion. Dette kan forekomme i situationer, hvor flere koncernselskaber deler 

væsentlige økonomiske risici forbundet med transaktionen.60  

 

Når metoden skal anvendes, skal det identificeres, hvilke selskaber som bidrager til værdikæden i den 

transaktion som analyseres. Derefter skal man opgøre indtægter, udgifter og aktiver relateret til 

transaktionen sådan at man kan opgøre nettoresultatet. Hvis der er tale om flere forskellige segmenter 

bør man segmentere nettoresultatet i de forretningsområder, der er relevante. Segmentering kan både 

foretages ud fra den regnskabsmæssige segmentering alternativt kan der anvendes segmentering ud 

fra salgsmetoden eller organisationsmetoden. Salgsmetoden er baseret på det regnskabsmæssige 

matchingsprincip hvor periodens indtægter skal matches med de omkostninger, der er anvendt til 

opnå periodens indtægter. Organisationsmetoden derimod går på at samle indtægter og omkostninger 

i alle koncernselskaber, som har interne transaktioner. Denne er særligt relevant hvis der er tale om 

en koncern med mange transaktioner og nære forbindelser.61  

Armslængdetesten kan foretages både ud fra nettoresultatet svarende til resultat af ordinær primær 

drift eller bruttoresultatet. At foretage testen ud fra nettoresultatet vil være mest relevant i situationer, 
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57 

 

hvor de relevante koncernselskaber deler de samme risici relateret til omsætning og vareforbrug. 

Omvendt vil bruttoresultatet være mest relevant at anvende i situationer, hvor selskaberne ikke deler 

risici. Derudover vil avancefordelingsmetoden kunne anvendes både på baggrund af det faktiske eller 

forventende netto-/bruttoresultat. Såfremt at alle parterne har afholdt væsentlige risici forbundet med 

transaktionen skal det faktiske resultat anvendes mens at hvis der er selskaber, som ikke har afholdt 

væsentlige risici vil det forventede resultat skulle anvendes. 62 

 

Allokeringen af nettoresultatet kan se efter tre forskellige metoder der er som følger:  

• Residualmetoden 

• Bidragsmetoden 

• Sammenligningsmetoden 

Residualmetoden:  

Residualmetoden går på at allokere det samlede nettoresultat i den kontrollerede transaktion i to trin. I 

det første trin skal der allokeres en andel af nettoresultatet svarende til armslængdeafkastet af 

selskabernes standardbidrag til transaktionen. I det andet trin allokeres restafkastet i forhold til 

selskabernes ikke-standardbidrag. Ikke-standardbidrag vil i denne forbindelse være de bidrag der ikke 

kan findes et markedsafkast for. Såfremt at bidraget anvendes til flere forskellige transaktioner vil 

bidraget skulle allokeres mellem de forskellige transaktioner. Værdien af ikke-standardbidraget kan 

opgøres på tre forskellige måder. Den første metode er ved at foretage en sammenlignelighedstest 

med en referencetransaktion. Dette er den metode med det mindste ledelsesmæssige skøn, og vil 

derfor give den mest nøjagtige værdi af transaktionen. Den anden metode er at opgøre værdien 

baseret på aktiverede udviklingsomkostninger fratrukket afskrivninger og omkostninger afholdt til 

forbedringer. Den tredje metode er at opgøre værdien på baggrund af de faktisk afholdte 

udviklingsomkostninger i tidligere år. Hvis denne metode skal man være opmærksom på at selskabets 

udviklingsomkostninger bør være nogenlunde stabile over tid ligesom at de produkter, der udvikles på 

have nogenlunde samme levetid. Hvis dette ikke er tilfældet, vil metoden give for store udsving 

mellem de enkelte indkomstår. Residualafkastet vil ifølge OECD skulle foretages på baggrund af 

bidragsmetoden.63  
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Bidragsmetoden 

Bidragsmetoden går på at allokere det samlede nettoresultat af transaktionen, på baggrund af 

værdien af selskabernes bidrag til transaktionen. Hvis muligt skal allokeringen foretages ud fra data 

om hvordan uafhængige parter vil værdiansætte og allokere nettoresultatet. Rent praktisk vil 

allokeringen foretages ud fra en opgørelse af transaktionens absolutte værdi, hvorefter værdien af 

selskabernes relative bidrag til transaktionen vil opgøres. Der bør så vidt muligt anvendes eksterne 

data til opgørelsen. Metoden er primært udviklet til brug for allokering af global handel med 

værdipapirer. Ifølge OECD vil det være rimeligt at allokere den samlede bruttofortjeneste hvorefter 

selskabernes skal fratrækker sine salgs-, administrations- og distributionsomkostninger. 64 

Sammenligningsmetoden: 

Sammenligningsmetoden går på at allokere det samlede nettoresultat i et trin baseret på en 

referencetransaktion. Det vil i denne forbindelse ikke være behov for at opgøre den relative værdi af 

de enkelte selskabers bidrag, og metoden vil kunne anvendes både på baggrund af interne og 

eksterne referencetransaktioner.65 

For og imod anvendelse af metoden:  

For 

• Mange muligheder for opgørelse af værdien af bidrag. 

Imod 

• Det kan svært at identificere eksterne referencetransaktioner idet at måling af bidrag kræver 

stort datagrundlag.  

• Der findes ingen på forhånd defineret formel for allokering af resultatet og denne kan derfor 

være behæftet med ledelsesmæssige skøn.  

Anvendelse i forbindelse med udnyttelse af immaterielle aktiver: 

Idet at transaktioner, som involverer immaterielle aktiver typisk, vil være behæftet med værdifulde og 

unikke bidrag, hvor det samtidig kan være svært at identificere relevante referencetransaktioner til 

brug for sammenlignelighedsanalyse kan det i flere tilfælde være relevant at anvende 

avancefordelingsmetoden herunder at anvende allokering efter residualmetoden. Dog vil metoden 

primært kunne anvendes for koncerner, hvor der sker anvendelse af væsentlige forskning- og 
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udviklingsprojekter. Metoden vil primært være relevant såfremt at det selskab, der udnytter de 

immaterielle aktiver også har foretaget bidrag til udviklingen af aktivet idet at denne ellers ikke vil få 

allokeret nogen profit og metoden derfor vil give et underskud for selskabet. Hvis det er tilfældet at 

selskabet ikke har bidraget til udviklingen af aktivet, vil det være mere relevant at undersøge om en 

anden værdiansættelsesmetode vil være mere retvisende.  

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM) 

Ved anvendelse af den transaktionsbestemte nettoavancemetode, tages der udgangspunkt i 

nettoresultatet for den kontrollerede transaktion. For at udføre sammenligningen med den 

sammenlignelige transaktion, skal der beregnes et nøgletal til brug for sammenligneligheden. Dette 

nøgletal kan være: 

● Nettoavance i forhold til omsætning 

● Nettoavance i forhold til omkostninger 

● Nettoavance i forhold til anvendte aktiver. 

Net profit indicators eller profit level indicators anvendes ofte om disse nøgletal og angives som oftest 

som procentsatser. 

Ved brugen af den transaktionsbestemte nettoavancemetode sammenholdes det beregnede nøgletal 

for de sammenlignelige transaktioner med hinanden. 

66 
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Til brug for sammenligning med den kontrollerede transaktion, kan man anvende virksomhedens egen 

transaktion, såfremt man har en sammenlignelig transaktion med en ekstern aktør. Eller man kan 

anvende en sammenlignelig transaktion mellem 2 uafhængige parter. Henholdsvis interne eller 

eksterne sammenlignelige transaktioner. 

Såfremt der foreligger internt sammenlignelige transaktioner, vil dette oftest give det bedste 

sammenlignelighedsgrundlag, hvorfor disse er at foretrække såfremt der foreligger anvendelige 

sammenlignelige transaktioner. Anvendelse af internt sammenlignelige transaktioner vil som 

udgangspunkt have samme karakteristika som den sammenlignelige transaktion, i forhold til produkt, 

marked, risici mv, og vil derfor kunne sidestille meget præcist med den undersøgte transaktion. Man 

skal dog tage med i kalkulationen, om de økonomiske omstændigheder og forretningsstrategien er 

sammenlignelige på de 2 transaktioner, eller om der skal foretager korrektion for dette. 

Nettoavancen i TNMM opgøres som driftsresultatet af de kontrollerede transaktioner, dvs. 

omsætningen fratrukket vareforbrug og henførbare kapacitets-/driftsomkostninger.67  

Nettoavanceopgørelsen ved den testede part, skal dog kun indeholde de faktiske indtægter og 

udgifter af driftsmæssig karakter, som kan henledes til den kontrollerede transaktion. 

Nedenstående forhold kan have indvirkning på transaktionernes sammenlignelighed, og der skal 

derfor tages særlige forbehold for disse når nettoavancen for de testede transaktioner udregnes. 

● brugen af værdifulde aktiver 

● opstarts- og nedlukningsomkostninger 

● ekstraordinære indtægter og udgifter 

● forskellige regnskabsstandarder 

Om hensynet bedst tages ved en sammenlignelighedsjustering, ved fravalg af den uafhængige 

transaktion eller ved anvendelse af en anden prisfastsættelsesmetode beror på en konkret 

bedømmelse af transaktionen, forholdets væsentlighed og tilgængeligheden af data.68  

De sammenlignelighedsfaktorer, som anses som værende de vigtigste ved bruges af den 

transaktionsbestemte nettoavancemetode er risici, aktiver og funktioner. Dette betyder dog ikke at 

 
67 OECD's transfer pricing guidelines 2.81-.2.91 
68 SKM2020.105.ØLR   
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man kan vælge at se bort fra andre sammenlignelighedsfaktorer, da ting som produktet eller marked 

også kan have indvirkning i særlige tilfælde. 

En af fordelene ved den transaktionsbestemte nettoavancemetode er at denne ikke er lige så følsom 

som f.eks RPM eller Cost-plus metoden, hvad angår forskelligheder i ovenstående parametre, da 

metoden anvender nettoavancer til sammenligneligheden. Metoder, hvor aflønningen fastsættes på 

nettoavanceniveau, indeholder således en indirekte justering for forskelle i drifts- og 

kapacitetsomkostninger. Dette kan illustreres med følgende eksempel. 

Eksemplet nedenfor viser, at en nettoavancemetode (TNMM) indeholder en implicit justering for 

forskelle i driftsomkostninger og bruttoavance. 

  

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode er ligeledes mindre følsom, såfremt der er forskelle i 

de anvendte regnskabsprincipper. Når der tages udgangspunkt i nettoavancen, betyder det mindre for 

sammenligneligheden, om en omkostning er bogført som et vareforbrug eller driftsomkostninger, da 

dette giver samme resultat i sidste ende når det er nettoavancen der bruges som 

sammenlignelighedsparameter. 

At man anvender den transaktionsbestemte nettoavancemetode, gør dog ikke at man kan se bort fra 

at alle kravene til sammenlignelighed stadig skal være opfyldt imellem de 2 sammenlignelige 

transaktioner.69 

 
69 OECD's transfer pricing guidelines 2.74-2.81 



62 

 

Arbejdsmetoden ved brugen af den transaktionsbestemte nettoavancemetode er derfor principielt den 

samme som ved brugen af RPM eller Cost-Plus metoden. Den store forskel er dog, at her anvendes 

nettoavancen, hvor der i de andre metoder bruges bruttoavance, til anvendelse for 

sammenligneligheden. 

Valg af profit level indicator (PLI) 

Ved anvendelse af den transaktionsbestemte nettoavancemetode, skal der på baggrund af de 

undersøgte transaktioner, tages et kvalitativt valg af hvilken nøgletal der skal anvendes til 

sammenligneligheden. 

Udvælgelsen af dette nøgletal skal ske på baggrund af, hvad der anses som værende det mest 

egnede sammenlignelighedsgrundlag, i forhold til den testede transaktion. Ligeledes skal nøgletallet 

bedst muligt afspejle den værdiskabelse den undersøgte transaktion har medført. Dette kan afvige i 

forhold til om transaktionen er fundet sted i f.eks en handelsvirksomhed eller en 

produktionsvirksomhed. For salgsvirksomheder vil det ofte være omsætningen der giver det bedste 

nøgletal, hvorimod for produktionsvirksomheder vil dette være driftsomkostninger eller 

driftsfremmende aktiver der vil give det bedste sammenlignelighedsgrundlag.70 

Anvendelse af den transaktionsbestemte nettoavancemetode 

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode tager udgangspunkt i den nemmeste af de involverede 

parter, og ud fra denne transaktion findes der en avanceprocent, som en komplet uafhængig part, ville 

kunne opnå ved en sammenlignelig. Det er derfor vitalt for anvendelsen af metoden at der kan findes 

avancer for begge de involverede transaktioner, og at disse kan udskille præcist fra de andre 

kontrollerede og ikke kontrollerede transaktioner.71 

Man skal derfor kunne redegøre for hvilke omkostninger der er henførbare til den kontrollerede 

transaktion, men lige så vigtigt også dem som ikke er dette. (kapacitetsomkostninger mm.) 

For nemhedens skyld tager metoden derfor udgangspunkt i den nemmeste af de sammenlignelige 

transaktioner, da dette gør processen med at finde sammenlignelige data, lettere. I tilfælde hvor 

begge parter, i den kontrollerede transaktion, har ydet unikke bidrag til denne, vil det ikke være muligt 
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at finde sammenlignelige transaktioner til brug for analysen. Transaktionen for et unikt aktiv eller 

funktion kan ikke sidestilles med transaktionen for et andet unikt aktiv eller funktion. I sådanne tilfælde 

vil profit Split-metoden være den mest anvendelige.72  

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode er at foretrække over de traditionelle metoder, såfremt 

der ikke forefindes et perfekt sammenlignelighedsgrundlag, da metoden indeholder en justering for 

forskelle i funktionsintensiteten. 

Data til brug i den transaktionsbestemte nettoavancemetode vil oftest være over en flerårig periode, 

da dette vil være med til at udjævne konjunkturudsving, samt uforklarlige udsving i resultatet. Dette 

gælder både for de undersøgte transaktioner, samt for de sammenlignelige transaktioner.73  

For og imod anvendelse af den transaktionsbestemte nettoavancemetode 

For 

● Kravene til sammenligneligheden ved produktegenskaber er ikke lige så strenge, som ved de 

traditionelt anvendte metoder. 

● Klassificering af omkostninger giver ikke samme udfordringer som ved andre metoder, da der 

her anvendes nettoavance til at prisfastsætte sammenlignelige transaktioner. 

Imod 

● At opgøre de præcise omkostninger der omfatter den kontrollerede transaktion, kan være en 

besværlig proces. 

● At fremskaffe den dokumentation og bevisgrundlag der skal bruges for at udføre en 

sammenligning med en uafhængig transaktion kan være en utrolig vanskelig proces. 

Anvendelse af metoden i forbindelse med immaterielle aktiver 

Da denne metode som beskrevet går på at sammenligne nettoavancen, som en andel af f.eks 

omsætning, omkostninger eller aktiver, kan anvendelsen af metoden være behæftet med usikkerhed 

og større ledelsesmæssige skøn når der er tale om udnyttelse af immaterielle aktiver. Dette skyldes, 
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at det kan være svært at opgøre hvor stor en del af nettoavancen fra produktet der kan relateres til 

immaterielle aktiver. Som følge heraf er metoden heller ikke brugt som en mulighed i OECD's transfer 

pricing guidelines. 

Et eksempel hvor metoden vil kunne udnyttes kan være i forbindelse med afregning af royalties for 

anvendelse af et varemærke i forbindelse med salg af koncernens produkter. I denne situation vil 

produktet i sig selv have en relativt begrænset værdi hvorfor at størstedelen af avancen vil kunne 

relateres til det immaterielle aktiv. Som følge heraf vil det være relativt nemt at opgøre en 

royaltybetaling som er på armslængdevilkår. Dette gør sig særligt gældende ved anvendelse af 

interne referencetransaktioner, hvor man har et tilstrækkeligt datagrundlag.  

Den frie markedsprismetode (CUP-metoden) 

CUP-metoden går på at sammenligne prisen på en kontrolleret transaktion foretaget mellem 2 interne 

parter, med en tilsvarende transaktion, under tilsvarende forhold, foretaget mellem 2 uafhængige 

parter. OECD beskriver CUP-metoden som følger:” The CUP method compares the price charged for 

property or services transferred in a controlled transaction to the price charged for property or services 

transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances.74 

Såfremt der foreligger tilstrækkelige data til at foretage denne analyse, vil dette være den foretrukne 

metode at anvende, da denne er den mest direkte og præcise metode. Dette underbygges også af 

OECD's anbefaling om at foretrække denne model frem for de andre, såfremt der foreligger 

tilstrækkelige data. 

Prisen som en transaktion handles til mellem to uafhængige parter, som oftest har modstridende 

interesser, vil pr. definition udgøre markedsprisen. Det er derfor denne pris, som man ved brug af 

CUP-metoden, vil bruge til at fastsætte prisen for en kontrolleret transaktion, og kaldes derfor den 

sammenlignelige uafhængige transaktion. 

I den perfekte verden vil det bedst sammenligningsgrundlag findes, såfremt en virksomhed sælger 

den samme vare, under samme vilkår, til både interne og eksterne partnere. Derved vil man kunne 

opnå en direkte sammenligning imellem prisen på de to transaktioner. 

 
74 OECD's transfer pricing guidelines 2.14-2.26 



65 

 

Dette er ofte ikke tilfældet, hvorfor en anden sammenlignelig transaktion skal findes. En 

sammenlignelig transaktion kan anvendes til sammenligning i CUP-metoden, såfremt de opfylder 

nedenstående to krav til transaktionen:75 

• Såfremt der forekommer differencer imellem den kontrollerede transaktion, og den 

sammenlignelige transaktion, må disse ikke have en væsentlig indvirkning på prisen på det frie 

marked. 

• Såfremt der forekommer differencer imellem den kontrollerede transaktion, og den 

sammenlignelige transaktion, som har en væsentlig indvirkning på prisen på det frie marked, 

skal der kunne foretages en effektiv og præcis justering af dette, således at denne indvirkning 

kan elimineres. 

Sammenligneligheden skal vurderes i forhold til alle fem sammenlignelighedskrav, og kan derfor ikke 

blot sammenlignes på enkelte af disse parametre. 

En forudsætning for brug af CUP-metoden er at der er stor grad af produkt sammenlignelighed mellem 

de to transaktioner. Selv den mindste forskel mellem de to produkter, vil kunne resultere i at der 

skaber præferencer for det ene produkt over det andet, hvorfor disse ikke nødvendigvis handles på 

lige vilkår, og der kan derfor blive difference på prisen mellem produkterne. Hvor stor en indvirkning 

sådan en difference kan have på prisen kan være meget svært at fastsætte, og derfor tilsvarende 

besværligt at justere for, hvorfor sammenligneligheden mellem de to produkter som der handles, er 

grundstenen i anvendelsen af CUP-metoden. 

Af andre faktorer som har en væsentlig indvirkning på anvendelsen af CUP-metoden er ting som 

kontraktvilkår, transaktionstidspunkt og hvilke omstændigheder at transaktionen har fundet sted under, 

mens koncernens forretningsstrategi også vil have en effekt. Sammenligner man kontraktvilkår, vil det 

som oftest kunne justere for eventuelle forskelle mellem de 2 transaktioner, når man kigger på 

værdiforøgelsen eller værdiforringelsen af de afvigende kontraktvilkår, og dermed foretage en præcis 

prisfastsættelse af den kontrollerede transaktion. Tidsforskelle imellem transaktionerne vil ligeledes 

ofte være muligt at justere i forhold til, ved henvisning til markedsudvikling på de pågældende 

produkter som der handles, og derved opnå en mere præcis prisfastsættelse af den kontrollerede 

transaktion. 

 
75 OECD's transfer pricing guidelines 2.15-2.17 
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Det kan til gengæld være en yderst vanskelig opgave at justere, såfremt en transaktion ikke er 

foregået under sammenlignelige omstændigheder. Ting som geografiske forskellig eller differentierede 

forretningsstrategier kan have stor indvirkning på prisen af den handlede vare. Men den præcise 

fastsættelse af værdien af denne difference er ikke noget man kan slå op eller tjekke nogle steder, 

hvorfor en justering af dette vil være behæftet med stor usikkerhed og derfor være omfattet af 

ledelsesmæssige skøn, hvilket begrænser nøjagtigheden af metoden. 

Transaktionen som ligger til grundlag for prisfastsættelsen kan være en transaktion mellem 

skattesubjektet og en uafhængig part, en såkaldt intern CUP. Eller det kan være mellem to 

uafhængige eksterne parter, en såkaldt ekstern CUP. 

76 

Intern CUP 

Nedenstående eksempel viser hvordan en intern CUP vil kunne være bygget op. Moderselskabet, 

herunder kaldet M, sælger en sammenlignelig vare til både en intern part, og en ekstern part. 

I dette tilfælde, såfremt det er en sammenlignelig vare, vil der kunne skabes sammenlignelighed 

mellem de to transaktioner, såfremt disse er foretaget under samme omstændigheder. Det vil i dette 

tilfælde være relativt nemt at kontrollere og identificere forskelle mellem disse transaktioner, som der 

skal korrigeres for, som f.eks forskelle i leveringsbetingelser. 

Såfremt der anvendes en intern CUP i sammenlignelighedsanalysen, skal der tages hensyn til præcis 

de samme forhold, som hvis transaktionen var foretaget mellem to uafhængige aktører. Man kan 

derfor ikke nødvendigvis opnå et sammenligningsgrundlag, ved blot at sælge en begrænset mængde 

 
76 https://transferpricingasia.com/2017/02/10/cup-method-with-example/ 
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at den sammenlignelige vare til en ekstern part, og derved kunne sælge en betydelig mængde til en 

intern part, under markedsvilkår. Omfanget af disse transaktioner, samt omstændighederne på disse 

vil have en stor indvirkning på sammenligneligheden. 

Såfremt der kun er tale om lignende produkter, og dermed ikke 100% sammenlignelighed, skal der 

foretages en undersøgelse af, om forskellene mellem disse produkter kan have betydning for 

prisfastsættelsen. Det skal ligeledes undersøges, om der er andre faktorer, ud over selve produktet, 

som kan have en påvirkning af prisfastsættelsen. I den forbindelse skal de andre fire 

sammenlignelighedsfaktorer, relevante i forhold til CUP-metoden, også undersøges. 

Såfremt et eller flere af disse kan have en væsentlig indvirkning på prisfastsættelsen, vil det være 

nødvendigt at foretage de justeringer, for at kunne bruge transaktionen som sammenligningsgrundlag. 

Såfremt det ikke er muligt at foretage disse justeringer, bør sammenligningstransaktionen ikke bruges. 

Ekstern CUP 

Nedenstående er et eksempel på en ekstern CUP.  Et produkt, som sælges fra et moderselskab M til 

et datterselskab D, kan prisfastsættes ud fra prisen på et sammenligneligt produkt, som under 

tilsvarende omstændigheder sælges fra en uafhængig sælger til en uafhængig køber.77  

Anvendelse af CUP-metoden 

Anvendelse af CUP-metoden anses for at være den mest direkte og sammenlignelige metode som 

der findes, hvorfor at denne altid skal anvendes når det er muligt at fremskaffe tilstrækkelig 

dokumentation for en sammenlignelig transaktion. 

Sandsynligheden for at kunne fremskaffe en sammenlignelig transaktion er alt andet lige størst hos en 

aktør, som har en intern CUP, en sammenlignelig handel med en ekstern aktør. 

Man ser oftest CUP metoden brugt ved handler, som omhandler standardvarer, hvor egenskaberne 

ved produkterne ikke afviger meget. Eksempler på disse varer er varer som handles via en 

råvarebørs, såsom metaller, gas, olie og landbrugsprodukter.78  

 
77 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2186395&chk=217272 
78 OECD Transfer pricing guidelines 2.18-2.22 
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Ligeledes anvendes CUP-metoden ofte ved prisfastsættelse af lån, hvor der findes en stor indsigt i 

renteniveau og udvikling over en længere periode, og det derfor forholdsvist ukompliceret kan 

foretages de justeringer som er nødvendige for at skabe et sammenligningsgrundlag. 

Slutteligt bruges CUP-metoden ofte, når der sker en intern overdragelse i en koncern, af et indkøbt 

aktiv. Dette kan være når et selskab er blevet overtaget, og her foretages en overdragelse fra det 

købte selskab, til det købende selskab at aktiver. Det er dog en forudsætning herfor, at der ikke sker 

en værdiforøgelse eller -forringelse ved overdragelsen af aktivet. 

Der kan på transaktioner med helt sammenlignelige varer, stadig være en række forhold som gør, at 

der ikke kan foretages en 100% sammenligning af prisfastsættelsen på de to transaktioner. Faktorer 

som udbud og efterspørgsel, købekraft eller differentierede forretningsstrategier kan have en 

væsentlig indflydelse på prisfastsættelsen af en transaktion. Det er derfor vitalt af afdække sådanne 

forhold, såfremt at CUP-metoden skal kunne anvendes, og at der foretages justeringer for disse 

forhold inden der fortages sammenligning af de udvalgte transaktioner. 

For og imod anvendelsen af CUP-metoden79 

For 

● Metoden er den mest direkte, og armslængdepriserne, der findes ved at bruge CUP-metoden, 

anses for at være de mest pålidelige. 

● Metoden kan benyttes til at prisfastsætte både materielle og immaterielle aktiver samt varer og 

ydelser. 

● Det er forholdsvist enkelt at dokumentere armslængdepriser ved at anvende CUP-metoden, 

hvis der er tale om sammenlignelige produkter, markeder og vilkår. 

● Analysen tager hensyn til begge parter i transaktionen.  

Imod 

● Det er ofte ikke muligt at finde tilstrækkeligt sammenlignelige transaktioner, idet metoden 

kræver stor produktlighed. Selv små produktforskelle kan have en væsentlig indflydelse på 

prisen på et produkt. 

 
79 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2186395&chk=217272 
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● Der mangler ofte data om potentielt sammenlignelige transaktioner.  

Anvendelse af CUP-metoden på immaterielle aktiver 

Da CUP-metoden går ud på at lave en direkte sammenlignelig vurdering mellem to sammenlignelige 

transaktioner, er dette en metode som oftest ikke vil blive brugt ved en intern kontrolleret transaktion 

ved udnyttelse af et immaterielt aktiv, da det som udgangspunkt ikke er sandsynligt at finde en direkte 

sammenlignelig transaktion. Dette skyldes at immaterielle aktiver som oftest er unikke, og derfor 

meget svære at foretage en sammenligning på. Samtidig kan selv små forskelle i markedsstørrelse, 

mv. i sidste ende have en stor indvirkning på prisfastsættelsen af det immaterielle aktiv, og dermed 

den absolutte markedspris.80 

 

Dog kan der i særlige tilfælde, have været en tidligere transaktion af det pågældende immaterielle 

aktiv, og man vil derfor have et udgangspunkt for en prisfastsættelse, og foretage relevante justeringer 

af prisfastsættelsen, og dermed opnå en sammenlignelighed som kan bruges jf. CUP-metoden. 

Sådanne prisjusteringer kan foretages på baggrund af ændringer i markedskurs, virksomhedens 

aktivitet eller lign. Jo kortere tid der har været imellem den nuværende transaktion, og den transaktion 

der skal danne grundlag for værdiansættelsen, jo større er muligheden for at kunne foretage valide 

justeringer, og dermed opnå en brugbar prisfastsættelse jf. CUP-metoden.81 

Delkonklusion 

Som det ses af ovenstående, er der en række forskellige værdiansættelsesmetoder som kan 

anvendes alt efter den situation som koncernen står i og hvilke typer af immaterielle aktiver som 

udnyttes.  

 

CUP-metoden vil i forbindelse med værdiansættelse af immaterielle aktiver være den mest nøjagtige 

model at anvende og er også den metode som er anbefalet af OECD. Dette skyldes, at metoden er 

baseret på prisfastsættelse af transaktionen på baggrund af en tilsvarende transaktion under 

tilsvarende forhold. Det kan dog være svært at opnå et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne vurdere 

at transaktionen er foretaget under tilsvarende forhold samt foretage de nødvendige justeringer for at 

kunne sammenligne transaktionerne. Som følge heraf vil metoden være svær at anvende i forbindelse 

 
80 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813203 
81 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813203 
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med udnyttelse af immaterielle aktiver, da disse typisk vil være unikke for det enkelte selskab. Det kan 

derfor blive nødvendigt at tage en af de andre metoder i brug.  

 

Såfremt at CUP-metoden ikke kan anvendes bør koncernen anvende en af de andre metoder. Hvis 

det testede selskab eksempelvis agerer som distributionsselskab i koncernen hvor der blot foretages 

videresalg af koncernens udviklede produkter/serviceydelser uden at selskabet tilfører produktet noget 

værdiforøgelse eller -forringelse vil videresalgsprismetoden være den mest nøjagtige. Metoden vil 

som udgangspunkt give det bedste resultat såfremt at der anvendes interne referencetransaktioner 

som følge af at det kan være svært at sikre sig at regnskabspraksis for eksempelvis vedr. 

markedsføringstilskud vil være den samme mellem selskaberne. Yderligere vil det være svært at 

dokumentere at den aflønning som selskabet får for sin salgsfunktion, vil være den samme som 

referenceselskabet.  

En lignende metode med en tilsvarende nøjagtighed er kostplusmetoden. Denne kan anvendes i en 

situation hvor det testede selskab agerer produktionsselskab for produkter som videresælges til andre 

selskaber ved anvendelse af knowhow fra et andet koncernselskab. Modellen er nem at implementere 

idet at det er simpelt at opgøre omkostningsbasen for selskabet samt måle avancen som salg af 

produktet generer. Derfor vil modellen være mest nøjagtig såfremt at denne er baseret på interne 

referencetransaktioner. 

 

Af mindre nøjagtige metoder kan nævnes profit-split metoden og TNMM-metoden. Idet at disse begge 

er baseret på måling af selskabernes bidrag til det immaterielle aktiv. Profit-split metoden går på 

allokering af koncernselskabernes samlede nettoresultat mens TNMM-metoden er baseret på net-

profit indicators. Fordelene ved disse metoder er at de er ret fleksible når det kommer til hvilke 

produkter der analyseres og kan også tage højde for forskelle i disse. Dog kan det være svært at 

opgøre de faktiske omkostninger relateret til transaktionen og det immaterielle aktiv. Som følge heraf 

vil der i praksis blive anvendt fordelingsnøgler som kan være behæftet med ledelsesmæssige skøn 

som kan være svære at dokumentere.  

 

Alt i alt vil CUP-metoden altså være den mest nøjagtige metode, efterfulgt af videresalgspris- og 

kostplus metoderne. De mindst nøjagtige men nemmest anvendelige metoder vil være profit-split og 

TNMM-metoderne. 
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Anvendelse af værdiansættelsesmetoder i praksis 

Analyse af Tetra Pak sagen 

Sagen kort 

Dom afsagt af Kammerrätten i Göteborg Mål nr. 1168-1482. Sagen omhandler Tetra Pak AB som 

udfører kontraktforskning for dets moderselskab Tetra Pak International. Den valgte transfer pricing 

model er en kostplus model med en mark-up på 3%. Skatteverket ville som følge af skattesagen have 

sat mark-uppen op til 7% hvilket vil forøge den skattepligtige indkomst og dermed også 

skattebetalingen i Sverige.  

Transfer pricing model og grundlag herfor 

Som nævnt ovenfor anvender koncernen et kostplus set up med en fastsat mark-up på 3%.  

 

Der er indgået en skriftlig kontrakt mellem Tetra Pak AB (TPAB) og Tetra Pak International (TPI) hvor 

TPAB udfører en række opgaver for TPI herunder forskning i ny teknologi og nye produkter. Det er i 

kontrakten fastsat at TPI fastsætter scope for forskningen samt opnår rettighederne til de patenter, 

produkter eller teknologi som forskningen vil resultere i. I kontrakten er det yderligere defineret TBAP 

skal have dækket alle faste og variable omkostninger som kan direkte henføres til forskningen. 

Yderligere er der fastsat et opsigelsesvarsel på seks måneder fra begge parters side. I forbindelse 

med opsigelsen er det ikke direkte defineret hvorvidt at TPAB har ret til kompensation for 

omkostninger afholdt i forbindelse med opsigelsen eller om TPAB har ret til at få dækket tab ved 

forskningen som følge af opsigelsen af kontrakten.  

 

Ifølge TPAB har de 1.000 medarbejdere ansat i deres R&D afdeling hvoraf 50 af disse arbejder direkte 

med udvikling af nye produkter og teknologi, mens de resterende 950 medarbejdere arbejder med 

udviklingen af eksisterende produkter. Af omkostninger kan udelukkende 15% af de totale 

omkostninger henføres til udviklingen af nye produkter. Ifølge TPAB er den eneste sammenlignelige 

industri medicinalindustrien.  

Ifølge Skatteverket er både udviklingen af nye produkter samt den fortsatte udvikling af eksisterende 

produkter af væsentlig karakter for både selskabet og koncernen og arbejdet udføres af specialiserede 

 
82 https://tpcases.com/sweden-vs-ab-tetra-pak-april-2015-administrative-court-case-no-1168-14/ 
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medarbejdere. Som følge heraf vil en Skatteverket henfører en større del af de totale omkostninger til 

kontraktudviklingen som derfor bør indgå i omkostningsbasen som skal refunderes af koncernen.  

Sammenlignelighedsanalysen 

TPAB har i forbindelse med skattesagen, med hjælp fra advokatfirmaet Mayer Brown, udarbejdet en 

sammenlignelighedsanalyse som analyserer armslængdekompensationen for udførelse af funktioner 

relateret til “Business Process Services”. Yderligere er der blevet udarbejdet en analyse fra Ernst & 

Young (EY) som supplement til analysen udarbejdet af Mayer Brown. I analysen udarbejdet af EY er 

der taget udgangspunkt i sammenlignelige transaktioner med fire forskellige selskaber. Derudover 

blev der også foretaget en undersøgelse af PwC med det formål at identificere forskelle mellem 

transaktioner hos de sammenlignelige virksomheder og Tetra Pak. Begge analyser foretaget er 

baseret på den transaktionsbestemte nettoavancemetode, mens at den faktisk 

værdiansættelsesmetode anvendt er kostplus. Dette skyldes at kostplus metoden ikke er 

hensigtsmæssig at anvende til at definere profitten baseret på data fra kommercielle databaser. I dette 

tilfælde vil den transaktionsbestemte nettoavancemetode være den mest hensigtsmæssige. For bedre 

sammenlignelighed mellem de to metoder er profitindikatoren “Total cost mark-up” anvendt.  

 

I analysen indgår 14 forskellige industrier fra en database hvorefter der blive valgt selskaber med 

sammenlignelige transaktioner. Som følge af TPAB’s specialiserede branche og funktioner resulterede 

sammenlignelighedsanalysen i at selskabet blev sammenlignet med revisionsfirmaer, 

reklamebureauer og lignende. I analysen foretaget af EY har man derfor valgt kun at fokusere på 

medicinalindustrien samt telekommunikationsindustrien. Derefter blev en række selskaber frasorteret 

og EY kom frem til at der var 14 selskaber som kunne sammenlignes med TPAB. 

Ved Skatteverkets gennemgang af analysen kom de frem til at der skulle ekskluderes yderligere 10 

selskaber fra analysen og en analyse af de resterende fire selskaber dannede grundlag for en 

vurdering af at mark-up ’en skulle fastsættes til 7%.  

Det taler for at anvende analysen at man har identificeret en række selskaber som anvender et 

lignende setup som TPAB. Dog taler det også imod at anvende analysen at der er tale om selskaber 

som udfører funktioner som ikke opererer i samme branche som Tetra Pak.  

Ifølge TPG vil der skulle foretages en justering af transaktionen sådan at sammenligneligheden i 

transaktionen bliver større. Det vil være muligt for TPAB både at tilpasse hvilke omkostninger der 

indgår i kostbasen og mark-up ‘en så længe at det øger pålideligheden af den analyse der bliver 

foretaget.  
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TP-dokumentation 

Selskabets TP-dokumentation omfatter et generisk dokument for hele koncernen der beskriver både 

selskabets operationer men også hele koncernens. Ifølge TP-dokumentation er de værdiskabende 

aktiviteter for koncernen patenteret teknologi der giver Tetra Pak en konkurrencemæssig fordel 

sammenlignet med deres konkurrenter. Yderligere vil det være svært for kunden at skifte idet at der er 

en tæt relation mellem maskinen og indpakningen. Der kræves en høj grad af kompetencer og 

uddannelse for at kunne foretages forskning- og udviklingsaktiviteter som er meget vigtige for at 

koncernen kan fastholde sin position. TPAB har foretaget aktiviteter både ift. Udvikling af nye 

produkter, men også ift. Videreudvikling af eksisterende produkter. 

Afgørelse 

Retten fandt at der ikke var grundlag for at forhøje TPAB’s skattepligtige indkomst. I afgørelsen blev 

der lagt vægt på at Skatteverket ikke fremviste tilstrækkelig dokumentation for at de fire udvalgte 

selskaber fra EY’s analyse kunne sammenlignes med TPAB hvilket skulle resultere i en forhøjelse af 

den skattepligtige indkomst. Dette gælder både hvad angår de udførte funktioner og de risici der 

tilfalder det enkelte selskab. Yderligere fandt retten at informationer givet ved analyserne ikke er 

modstridende med den transfer pricing dokumentation som koncernen havde udarbejdet.  

Delkonklusion 

Som det ses af ovenstående afgørelse, vil det sjældent være den valgte transfer pricing metode, som 

er i fokus i forbindelse med en skatterevision. Dette vil i stedet være dokumentation for den 

pågældende transaktion samt for de ledelsesmæssige skøn der er foretaget i forbindelse med valg af 

metoden. Derudover understreger sagen vigtigheden af en grundig funktions- og risikoanalyse, som 

kan underbygge de ledelsesmæssige vurderinger.  
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Konklusion 

Der er flere forskellige definitioner på immaterielle aktiver alt efter om man tager udgangspunkt i jura, 

skatteret, regnskabsregler eller transfer pricing mæssige definitioner. Immaterielle aktiver beskrives 

generelt som værende ikke fysiske eller finansielle aktiver som er kontrolleret af selskabet og hvor 

selskabet har mulighed for at begrænse brugen af aktivet. Den transfer pricing mæssige definition vil 

være bredere end den skattemæssige og juridiske definition. Dog minder den regnskabsmæssige 

definition om den transfer pricing mæssige.  

 

For at kunne værdiansætte udnyttelse af immaterielle aktiver mellem koncernforbundne selskaber er 

man nødt til at definere hvilke selskaber i koncernen som har ejerskabet over aktiverne. Ejerskabet af 

immaterielle aktiver kan i en transfer pricing mæssig forstand bestemmes efter juridiske, økonomiske 

eller kontrol kriterier. Udgangspunktet for fastlæggelse af ejerskabet er de juridiske kriterier hvor man 

går ind og ser på hvordan ejerskabet rent lovgivningsmæssigt vil tilfalde selskabet. Dette vil i første 

omgang være relevant for patenter, varemærker eller lignende, hvor der skal foretages en officiel 

registrering af aktivet. De juridiske kriterier vil dog være sværere at anvende i situationer hvor der er 

tale om internt oparbejdede immaterielle aktiver som eksempelvis udviklingsprojekter eller særlig 

fremstillingsmetode samt hvis der er flere forskellige koncernselskaber som har bidraget til 

udviklingen. I disse tilfælde vil man være nødt til at tage flere kriterier i brug. Det kan være de 

økonomiske kriterier hvor man ser på de økonomiske bidrag selskabernes har foretaget og de risici de 

har taget. Alternativt kan man tage kontrolkriterierne i brug hvor man ser på hvilket selskab der har ret 

til de fremtidige pengestrømme fra aktivet samt hvem der kan begrænse andre selskaber anvendelse 

af aktivet.  

 

Udgangspunktet for transfer pricing er et krav om at alle koncerninterne transaktioner skal foretages 

på markedsmæssigt vilkår, altså foretages på armslængdevilkår. Dette gælder også både for 

overdragelse af immaterielle aktiver samt udnyttelse af immaterielle aktiver i en løbende samhandel. 

Når det handler om udnyttelse af immaterielle aktiver vil man i forbindelse med værdiansættelse af 

disse skulle værdiansætte selve varen eller tjenesteydelsen inkl. den værdi aktivet bibringer til varen 

og ikke aktivet i sig selv.  

I forbindelse med lanceringen af OECD’s nye TP-guidelines i 2017 blev armslængdeprincippet 

redefineret. Det gamle armslængdeprincip var baseret på at der primært skulle ses på hvem der 

juridisk ejede det immaterielle aktiv og hvem der kunne tage beslutninger relateret til aktivet. Hvorimod 
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at i de nye guidelines blev armslængdeprincippet udvidet således at man i stedet skulle tage højde for 

hvilke selskaber som udfører funktioner relateret til aktivet. 

 

Som belyst i opgaven forefindes der flere forskellige værdiansættelsesmetoder til brug for 

værdiansættelse af koncerninterne transaktioner. Disse modeller har hver deres fordele og ulemper, 

og det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvilken model som passer på lige præcis 

den transaktion som skal undersøges.  

 

Jf. OECD vil den mest foretrukne metode være CUP-metoden, da denne tager udgangspunkt i en 

direkte sammenligning af en tilsvarende transaktion, under sammenlignelige forhold. 

Dog vil denne ikke være anvendelig i en del forhold, hvor det af forskellige årsager kan være svært, 

om end umuligt, af fremskaffe et nøjagtigt datagrundlag til udførelsen af sammenlignelighedsanalysen. 

Dette gør sig særligt gældende når der er tale om udnyttelse af immaterielle aktiver, da disse ofte er 

unikke for den involverede part. 

 

Der forefindes derfor flere andre metoder som vil kunne tages i brug, såfremt det ikke er muligt at 

anvende CUP-metoden. Overordnet set er der to typer af metoder: de transaktionsbaserede metoder 

og de resultatbaserede metoder.  

 

RPM vil være mest anvendelig såfremt der foretages videresalg af varer eller ydelser, uden yderligere 

værditilførsel, mens at det for produktionsvirksomheder vil være CPM som er den mest anvendelige. 

 

De resultatbaserede metoder, TNMM og PSM, anses som værende mindre nøjagtige metoder end de 

føromtalte. Disse vil oftest være behæftet med ledelsesmæssige skøn, når der skal vurderes hvor stor 

en andel af koncernens nettoresultat som skal allokeres til det immaterielle aktiv som udnyttes. 

Fordelene ved disse metoder er dog, at det er nemmere at justere for forskelle i produkter, samt 

omkostninger når der skal foretager en værdiansættelse. 

 

Samlet set vurderes det at CUP metoden altid bør anvendes, så vidt dette er muligt. Bedste 

alternativer til denne vurderes at være RPM og CPM-metoderne, hvorimod TNMM og PSM vurderes 

at have den største grad af usikkerhed. 
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Anvendte forkortelser og fagudtryk 

AL = Afskrivningsloven 

CCA = Cost Contribution Arrangements 

CPM = Cost Plus Method 

CUP = Comparable Uncontrolled Price 

Ex ante = på baggrund af den information der var tilgængelig på tidspunktet for den kontrollerede 

transaktion.  

Ex post = efterfølgende regulering af ex ante afregning 

IAS = International Accounting Standard 

LL = Ligningsloven 

OECD = The Organisation for Economic Co-operation and Development 

PSM = Profit Split Method 

RPM = Resale Price Method 

R&D = Research and Development 

Skatteverket = Det Svenske Skattevæsen 

SKL = Skattekontrolloven 

SL = Statsskatteloven 

TNMM = Transactional Net Margin Method 

TPAB = Tetra Pak AB 

TPG = OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 

TPI = Tetra Pak International 
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