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1. Indledning 

Der ses flere muligheder for koncernselskaber for at organiserer sig på tværs af landegrænser. Dette ses som 

følge af den stigende globalisering samt udvikling af teknologien, hvorfor de koncerninterne transaktioner 

ses langt mere komplekse med tidens udvikling. Ligeledes ses det i forbindelse med udviklingen fra industri- 

til vidensamfund, at værdiskabelsen afstedkommes af immaterielle aktiver, hvorfor en større andel af 

transaktioner indeholder disse rettigheder, da immaterielle rettigheder udgør centrum for værdiskabelse for 

flere selskaber.  

 

Det ses i stigende grad i forbindelse med globaliseringen, at der skabes en effektiv udnyttelse af interne 

synergier ved udnyttelse af immaterielle aktiver blandt koncernforbundne selskaber.  Der skabes her 

skattemæssige problemstillinger ved allokeringen af indkomsten mellem selskaberne i koncernen ved 

udnyttelsen af disse immaterielle rettigheder. Tidligere var en væsentlig faktor for allokeringen af overskud 

placeringen af det juridiske ejerskab, dette skabte incitament til at placere disse enheder i 

lavbeskatningslande.  

 

Dog kom der præciseringer for udnyttelsen af immaterielle aktiver ved koncernintern samhandel med TPG 

guidelines fra 2017. Her blev det præciseret at profitallokering fremover skulle baseres på en analyse af de 

involverede koncernselskabers bidrag til værdiskabelsen i transaktionen. Denne ændring medfører dog en 

mere kompleks udfordring for multinationale koncerner, da udviklingen i og værdiskabelsen af immaterielle 

aktiver, oftest sker blandt alle koncernselskaberne på tværs af landegrænserne, som følge af den store 

mobilisering i det nyere samfund, hvilket kan være svært at præcisere.  

 

For heraf at kunne følge med udviklingen af de kontrollerede transaktioner og stoppe Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS) problemstillinger, har OECD udbygget retningslinjerne i Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations (TPG). Ved denne sikrer OECD´s medlemslande sig mod 

BEPS-problemstillinger og dermed ensartethed i anvendelsen heraf.   

 

Transaktioner indeholdende immaterielle aktiver ses oftest som meget unikke, hvorfor graden af 

referencetransaktioner er lav. Dette tilføjer til den komplekse situation, og begrænser muligheden for at 

anvende de mere klassiske prisfastsættelsesmetoder. Grundet den begrænsede mængde af 

datatilgængelighed, vil Profit Split Method oftest være den mest hensigtsmæssige prisfastsættelsesmetode 

for koncerninterne transaktioner indeholdende immaterielle aktiver.  Som følge af udvidelsen af TPG i 2017 

udgav OECD også Revised guidance on the application of the transactional profit split method i 2018, som 

skulle vejlede multinationale koncerner og skattemyndighederne i anvendelsen af denne metode, som er 

baseret på en høj grad af egen opbygget viden.    
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Immaterielle aktiver er en af de stærkeste kilder til at generere vedvarende konkurrencefordele og overskud. 

Kombineret med en verden, hvor landegrænserne konstant overskrides i koncerninternt samarbejde, har 

denne hovedopgave til formål at vejlede et dansk moderselskab i en multinational koncern i anvendelsen af 

armslængdeprincippet ved koncernintern samhandel ved udnyttelse af immaterielle aktiver. 

 

1.2 Problemformulering:  

Der har været en stor udvikling i håndteringen af immaterielle aktiver inden for transfer pricing, navnlig i 

forbindelse med OECD's BEPS-projekt, som resulterede i en ny udgave af Transfer Pricing Guidelines i 2017 

(TPG 2017). Det skyldes bl.a. et øget fokus på selve udnyttelsen af immaterielle aktiver generelt, herunder 

også internt i multinationale koncerner. Det kan have en effekt på profitallokeringen i multinationale 

koncerner. Selvom såvel OECD som Skattestyrelsen har understreget, at TPG 2017’s retningslinjer er en 

præcisering af allerede før 2017 gældende vejledning, er TPG 2017’s vejledning om immaterielle aktiver 

fundamentalt anderledes end den tidlige udgave af OECD’s Transfer Pricing Guidelines. Dette vil muligvis 

medføre ændringer i aflønningsstrukturerne mellem koncernforbundne parter for så vidt angår brugen af 

immaterielle aktiver. Allerede definitionen af immaterielle aktiver har således åbnet op for en særdeles bred 

forståelse af, hvilke fænomener, der kan omfattes af begrebet, med heraf følgende uforudsigelighed i 

retsanvendelsen. Opgaven vil på denne baggrund belyse anvendelsen af armslængdeprincippet, i forbindelse 

med brug af immaterielle aktiver i koncernintern samhandel, herunder profitallokeringen.  

 

Hvad skal et dansk moderselskab være særligt opmærksom på ved udnyttelse af immaterielle aktiver i 

forbindelse med koncernintern samhandel, og hvorledes skal allokering af profit håndteres som følge heraf? 

  
 Problemformuleringen vil blive besvaret via nedenstående underspørgsmål: 

• Hvordan skal et dansk moderselskab i en multinational koncern forholde sig til retningslinjerne i TPG 

2017 kapital 6 ved udnyttelse af immaterielle aktiver som led i koncernintern samhandel?  

• Hvorledes skal et dansk moderselskab i en multinational koncern profitallokere med udgangspunkt i 

TPG  2017 for så vidt angår aflønningen af immaterielle aktiver? 

Problemformuleringen og de underliggende spørgsmål, vil blive besvaret gennem analytisk gennemgang af 

de relevante kapitler i TPG 2017, disse vil blive understøttet ved brug af kvalitativt interview og praktiske 

eksempler. Disse vil danne grundlag for forståelsen af handlen med immaterielle aktiver når profit allokeres 

i overensstemmelse med armslængeprincippet i multinationale koncernselskaber. 
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1.3 Afgrænsning:  

Hovedopgaven fremstiller og analyserer Transfer Pricing forhold vedrørende fastlæggelse af kontrollerede 

transaktioner i forbindelse med udnyttelse af immaterielle rettigheder ved koncernintern samhandel i en 

multinational koncern herunder prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner. Til brug for besvarelse af 

problemformulering vil rapporten anvende TPG kapitel 1 sektion D, TPG kapitel 2 sektion C, TPG kapitel 3 

samt TPG kapitel 6 som analysegrundlag, og dermed afgrænses der for andre forhold i TPG 2017.   

 

De opdaterede kapitler i TPG 2017 skal jf. den juridiske vejledning anses som præcisering og fortolkning.1 

Hovedopgavens analyse udspringer af de forhold omtalt i TPG 2017 til brug for besvarelse af 

problemformulering. Under besvarelse af problemformulering vedrørende udnyttelsen af immaterielle 

rettigheder vil der forekomme forhold af elementer af værdiansættelse. Denne del vil dog ikke udformes ved 

en beregning, da fokus vil være på de relevante forhold som påvirker værdien af de immaterielle rettigheder. 

Hovedopgaven vil omtale flere metoder i forbindelse med prisfastsættelse, herunder med fokus på Profit 

Split Metoden. Dog vil opgaven ikke uddybe de konkrete metoder hvorfor det forudsættes at læser har 

grundlæggende kendskab til de omtalte metoder.  

 

Der vil omtales specifikke krav i forbindelse med oplysnings- og dokumentationspligt af koncernens Transfer 

Pricing dokumentation vedrørende immaterielle aktiver i hovedopgavens analyse, dog vil de overordnede 

krav for oplysnings- og dokumentationspligt ikke være genstand for analyse, hvorfor der afgrænses fra dette.  

 

Hovedopgavens primære fokus er Transfer Pricing forhold i en multinational koncern, hvorfor der afgrænses 

fra selskabsret, told, moms samt medarbejder- og selskabsskatteretlige forhold.  

 

Ved besvarelse af problemformuleringen vil der blive inddraget praktiske eksempler som supplement til den 

teoretiske analyse, disse eksempler er konstrueret med illustrative formål af hovedopgavens forfattere. De 

iscenesatte eksempler vil ikke tage stilling til konkrete branche, produkt eller koncernforhold, da fokus vil 

være omkring opstilling af generelle forhold og problemstillinger ved udnyttelse af immaterielle rettigheder 

ved koncernintern samhandel.  

 
1 (Skat.dk, 2021) 
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Der vil benyttes en illustrativ case slutvis i hovedopgaven som omhandler en koncern hvori der forekommer 

kontrollerede transaktioner til et dansk moderselskab. Selskabet er fremstillet som et aktieselskab med 

hundrede procent ejede udenlandske datterselskaber hvis selskabsform kan sidestilles med danske A/S og 

ApS selskabsformer. Hermed afgrænses der fra andre øvrige selskabsformer.  

 

Den illustrative case har til formål at andrage og opsamle den analyserede teori til brug for at anskueliggøre 

retningslinjerne ved et dansk moderselskabs udnyttelse af immaterielle rettigheder i en multinational 

koncern. Casen skal illustrere processen for den kontrollerede transaktion ved anvendelse af 

armslængdeprincip samt fastslå håndteringen af profitallokering ud fra de kendte forhold der fremgår af TPG 

2017. Der afgrænses fra ny information offentliggjort efter den 10. maj 2021.  

 
1.4 Metode og struktur 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af anvendte metode i hovedopgaven og kildekritik af anvendte kilder 

samt opgavens struktur.  

 

For opgaven vil den juridiske retsdogmatiske2 metode blive anvendt til at belyse hovedopgavens formål som 

er at analysere, beskrive og fortolke gældende ret og retningslinjer indenfor området Transfer Pricing, og 

herunder kunne vejlede med udgangspunkt i problemformuleringen.  Nedenfor ses figur 1 som illustrations 

af hovedopgavens struktur.  

 

Figur 1: Opgavestruktur 

 

Kilde: Egen fremstilling 

 
2 (Tvarnø & Nielsen, 2017) s. 29-34 
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Kapitel 2-6 har til hensigt at besvare problemformuleringens underspørgsmål. Indledningsvist vil hvert 

kapitel blive præsenteret med en kort beskrivelse der har til formål at redegøre for relevansen af det 

undersøgte område.  

 

Kapitel 2 vil belyse BEPS-projektets tilkomst og væsentlige udviklingspunkter som har dannet grundlag for 

seneste udgave af TPG 2017 og nødvendigheden for udviklingen for opfattelsen af hvad immaterielle aktiver 

består af.   

 

Anvendelse af armslængdeprincippet vil blive præsenteret i kapitel 3, som tager udgangspunkt i TPG 2017 

kapitel 1 sektion D. Her vil der analyseres på hvilke forhold et dansk moderselskab i en multinational koncern 

skal være særligt opmærksom på i relation hertil.  

 

Retningslinjerne i TPG 2017 kapitel 6 vil blive analyseret i kapitel 4 vedrørende immaterielle aktiver. Kapitlet 

vil vejlede et dansk moderselskab i en multinational koncern med fokus på udnyttelse af immaterielle aktiver. 

Kapitlet understøttes af praktiske eksempler. 

 

Kapitel 5 vil undersøge udviklingen af TPG kapitel 2 fra TPG 2010 til 2018. Her udgav OECD ”Revised Guidance 

on the Application of the Transactional Profit Split Method”. Kapitel 5 vil anvende denne vejledning til at 

konkludere hvad en multinational koncern med et dansk moderselskab skal være opmærksom på ved 

prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner hvor immaterielle aktiver indgår.  

 

Kapitel 6 vil inddrage selvkonstrueret case som illustrerer hvordan en multinational koncern med et dansk 

moderselskab, skal anvende kapitlerne i OECD´s TPG 2017+ udvidelser for transaktioner ved koncernintern 

samhandel hvor immaterielle aktiver indgår. 

 

Der vil blive sammenfattet en konklusion i kapitel 7 som tager udgangspunkt i kapitel 2-6, og som danner 

grundlag for den endelige konklusion af hovedopgavens problemformulering.  

 

Kapitel 8 vil inddrage en perspektivering af overdragelse af DEMPE-funktioner, med udgangspunkt i opgaven 

opstillede case fra kapitel 7.  

 

1.5 Dataindsamling og kildekritik 

Hovedopgaven vil hovedsageligt gøre brug af kvalitative data fra OECD med udgangspunkt i TPG 2017 og 

revised guidance on the application of the transactional profit split method. Formålet med disse guidelines 

er at vejlede skatteyder og skattemyndigheder ud fra et fælles ståsted, således transfer pricing 

problemstillinger håndteres ensartede i OECD’s medlemslande. Validiteten og reliabiliteten af disse data 

vurderes høj, hvorfor de kan tjenes som informationsgrundlag for hovedopgavens problemstilling.  



Side 8 af 80 
 

 

Hovedopgaven vil også anvende fagbøger som er udgivet som undervisningsbøger, hvorfor det vurderes at 

forfattere bag disse ikke har nogle bagvedliggende motiver eller skjulte agendaer, samt at bøgerne ikke 

indeholder subjektive holdninger. Det vurderes for disse at validitetens ligeledes er høj. Yderligere vil 

hovedopgaven inddrage data fra artikler, rapporter og hjemmesider, for disse nøje udvalgt i forhold til deres 

pålidelighed og relevans for opgaven, hvor kildernes troværdighed er vurderes høj. 

   

Da Hovedopgavens datagrundlag udelukkende bygger på sekundærdata fra eksterne kilder, skal det 

bemærkes at anvendte datakilder skal have en høj grad af validitet og reliabilitet, som skal sikre den bedst 

mulige overensstemmelse mellem hovedopgavens teoretiske begreber og empiriske variabler.3 

 

 
3 (Andersen, 2014) s. 84 
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2. BEPS – projektets formål 

Kapitlet ønsker at undersøge hvorfor projektet blev igangsat og om projektet har haft den ønskede effekt for 

OECD i relation til Transfer Pricing. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) vil blive redegjort i kapitlet, samt 

vil der belyses hvordan projektet har haft en væsentlig indflydelse på Transfer Pricing Guidelines (TPG) fra 

2017 samt hvilken betydning denne har haft. 

  

2.1 BEPS – projektet  

OECD´s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) har været en nøgleprioritet for alle OECD´s medlemslande. I 

2013 vedtog medlemslandene en 15-punkts handlingsplan for at kunne håndtere BEPS. BEPS-projektet har 

skullet sikre indtægter og tilpasse beskatning til økonomiske aktiviteter netop der hvor den værdiskabende 

aktivitet foregår, og dermed forebygge skatteunddragelse.  Ydermere har projektet haft til formål at skabe 

ensartede konsensusbaserede internationale skatteregler til at håndtere BEPS, og dermed beskytte 

skattegrundlaget og øge forudsigeligheden4.  15-punkts handlingsplanen er bygget op omkring tre 

kerneprincipper: sammenhæng, substans og transparens. De væsentligste tiltag i relation til TP er tiltag 

nummer 8-10, 13 og 14 som er blevet implementeret i udgivelsen af TPG 2017.  

 

Figur 2: BEPS -15 points 

 

Kilde5: Egen tilvirkning til figur med udgangspunkt jf. (CTMfile, 2017) 

 
4 (OECD, BEPS-project, 2018) 
5 Egen tilvirkning til figur med udgangspunkt jf. (CTMfile, 2017) 
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2.2 Eksempel på BEPS-situation i forbindelse med Transfer Pricing 

BEPS-situationer opstår når der flyttes overskudsgivende aktiver eller aktiviteter med fra 

højbeskatningslande til lavbeskatningslande, hvor foranledningen er at øge overskud ved eventuelle 

skattebesparelser, uden at der ligger en form for kompensation på armslængevilkår.  

 

Ved nedenstående illustration opstår en BEPS-situation i forbindelse med interne transaktioner hvor, selskab 

B overfører betalinger i form af royalties for udnyttelse af varemærke til selskab C som er placeret i et 

lavbeskatningsland. Selskab C er et Cash-box selskab og besidder alene ejerskabet af det immaterielle aktiv 

og udfører ikke yderligere funktioner. Selskab A vedligeholder og udvikler det immaterielle aktiv og besidder 

dermed alle risici forbundet hermed. Selskab B forestår alene salg og udnytter varemærket. 

  
Selskab B burde i nedenstående eksempel aflønne selskab A i form af royalty betalinger, da det reelt set er 

selskab A der driver det immaterielle aktiv, og de risici der er forbundet hermed.  

Det er værd at nævne at BEPS-situationer også kan opstå med modsatrettede hensigter, hvor selskaber 

flytter aktiver og eller aktiviteter fra lavbeskatningslande til højbeskatningslande og dermed eroderes 

skattebasen i lavbeskatningslande.  

 

Figur 3: Illustration af BEPS-situation ved udnyttelse af varemærke 

 

Kilde: Egen tilvirkning6 

 

 
6 Egen tilvirkning 



Side 11 af 80 
 

2.3 Påvirkning på TPG 2017 efter implementering af BEPS-projektet 

Siden lanceringen af BEPS-projektet i 20137, har OECD frem mod 2015 udsendt Discussion Drafts også navnlig 

udgivet som DD. Discussion Drafts indeholder præciseringer fra skatterådgivningshuse og internationale 

erhvervsorganisationer. Disse præciseringer fra eksperter har dannet grundlag for rapporten Aligning 

Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10  - 2015 Final Reports8. Denne rapport indeholder 

udvidet TPG-kapitler blandt andet kapitel 1 sektion D og kapitel 6 omhandlende immaterielle aktiver. 

Rapporten indeholder retningslinjer for prisfastsættelse af transaktionen for at tilpasse resultaterne af 

transferprisen til værdiskabelsen. Rapporten har særligt fokus på, transaktioner der involverer immaterielle 

aktiver og fordeling af risici og tilsvarende overskud. Rapporten beskriver også opfølgningsarbejdet der skal 

udføres med transactional profit split metoden, som skal indeholde vejledning om hvordan denne metode 

er anvendt til at tilpasse resultatet for prisfastsættelsen af transaktionerne med værdiskabelsen9.  

 

Nedenstående figur skal illustrere nogle af de elementer der er blevet præciseret i relation til TPG 2017.  

 

Figur 4: TPG 2017 på baggrund af BEPS 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på BEPS-actions 10,11,12,13. 

 
7 (OECD, What is BEPS, 2013), 
8 (OECD, OECD - 8-10 final report, 2015) 
9 (OECD, OECD - 8-10 final report, 2015) 
10 (Wittendorff, 2020) 
11 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) 
12 (Kjærulf & Kean, 2019) 
13 (Asia, 2017) 
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OECD ønskede at der skulle indføres mere standardiserede regler for hvad dokumentationen skal 

indeholde, hvorfor kravene til TP-dokumentationen er blevet væsentligt udvidet og langt mere detaljeret. 

De tre objektive dokumentationskrav udgør en Master-file, Local-file og Country by country Report hvis den 

konsoliderede omsætning overstiger 5,6 mia. kr14. Den største ændring i dette var CbC-rapporten som blev 

udspecificeret i forbindelse med action-point 13. Denne rapport er et detaljeret værktøj til brug for 

skattemyndighederne til at gennemskue eventuelle risici, for at BEPS-situationer kan opstå, hvorfor øget 

transparens giver større mulighed for at eliminere disse situationer.  

 

2.4 Delkonklusion 

Nedenstående citat tilbage fra 2013, hvor Novo Nordisk, kom i offentligheden søgelys for aggressiv 

skatteundgåelse, ved overflytning at patentrettigheder til lavbeskatningslandet Schweiz, viser OECD’s 

anerkendelse af behovet for lanceringen af BEPS-projektet. 

 
”OECD, centrum for koordination af skatteforhold mellem de rige lande, udgav i februar 2013 rapporten Base 

Erosion and Profit Shifting (BEPS), hvor de anerkender, at systemet for beskatning af multinationale selskaber 

reelt er brudt sammen, særligt for globale selskaber, der som Novo bygger på patenter”15 

 
Udformningen af BEPS-projektet som resulterede i opdateringen og udvidelsen af OECD TP guidelines i 2017, 

er en kulmination af to års målrettet arbejde, hvor ønsket fra OECD og medlemslandene har været en mere 

standardiseret og fælles tilgang til forebyggelsen og håndteringen af BEPS-situationer. 

 
Særligt den brede men dog klare definition af hvad immaterielle aktiver består af og de øgede 

dokumentationskrav, herunder CbC rapporten, betyder at de multinationale koncerner, skal forholde sig 

mere aktivt til deres TP-dokumentation, hvor kontraktuelle forhold ikke længere kan stå alene. Substans over 

form og kontrol af risici skal dokumenteres præcist i rapporterne og giver skattemyndighederne et bedre 

udgangspunkt for håndteringen af BEPS-situationer, samt mere klare retningslinjer.  

 
Projektet har alt andet lige bidraget med en øjensynlig præventiv effekt i forhold til at kunne identificere og 

vurdere BEPS-situationer, og dermed eliminere aggressiv skatteundgåelse.  

 
14 (SKAT.dk, u.d.). 
15 (Sand, 2013) 
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3 Vejledning i anvendelse af armslængdeprincippet  

OECD udgav i 2015 Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10  - 2015 Final 

Reports16, som indeholdt forslag til udbygningen af flere kapitler i TPG som senere blev opdateret og udgivet 

i 2017, heriblandt kapitel 1 sektion D. Dette kapitel omhandler vejledning i anvendelse af 

armslængdeprincippet.  

 
Dette kapitel i opgaven vil analysere hvad et dansk moderselskab i en multinational koncern skal være særligt 

opmærksomme på, i forbindelse med korrekt anvendelse af armslængdeprincippet for kontrollerede 

transaktioner ved udnyttelse af immaterielle aktiver. Dette kapitel skal udover dette skabe grundlæggende 

forståelse for videre analyse af TPG som præsenteres i opgavens efterfølgende kapitler.  

 
Armslængdeprincippet er defineret i artikel 9 i OECD´s modeloverenskomst med følgende definition:  

“Where conditions are made or imposed between the two (associated) enterprises in their commercial or 

financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any 

profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those 

conditions, have not accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly”17. 

 
Armslængdeprincippet beror sig altså på at selskaber som er en del af en koncern, skal anses for og behandles 

som separate enheder og handle som var de uafhængige parter. I ligningsloven § 2, er armslængdeprincippet 

indskrevet og henviser til OECDS beskrivelse af armslængdeprincippet.  

 

3.1 Sammenlignelighedsanalyse    

Emnet sammenlignelighedsfaktorer er beskrevet i TPG kapitel 1, hvor formålet med dette er at beskrive hvad 

en transaktion er, og hvordan denne prisfastsættes, så prisen er fastlagt ud fra det vilkår at det er 

sammenligneligt som hvis to uafhængige selskaber havde handlet med hinanden.  

 
Sammenlignelighedsanalysen er delt op i to nøgle elementer:  

- Det første nøgleelement er at identificere transaktioner og de økonomisk relevante 

omstændigheder, mellem de associerede selskaber, hvori den kontrollerede transaktion er 

afgrænset18.  

 
16 (OECD, OECD - 8-10 final report, 2015) 
17 (OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, 2017) Kapitel 1. B.1 1.6 
18 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kapitel 1. Section 
D.1 1.33 
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- Det andet nøgleelement er at identificere transaktioner, som er forekommet mellem uafhængige 

selskaber, og som er sammenlignelige med allerede første nøgleelements definerede transaktion 

mellem de koncernforbundne parter19.  

 
Figur 5: Sammenlignelighedsfaktorer 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på OECD TPG 201720.  

 
Kontraktvilkår:  

Ligesom to uafhængige parter efter normale omstændigheder, vil indgå en form for kontrakt ved handel, er 

det også udgangspunktet når der handles internt i en MNE. Der er ikke nogen formelle krav til en kontrakt og 

den behøver ikke være udformet skriftligt. Dog skal kontrakten afspejle fordelingen af ansvar, forpligtelser, 

pådragelse af identificerede risici og prisfastsættelse21. 

 
Kontraktvilkårene skal dog ikke ses som en facitliste, men som et udgangspunkt, fra hvor man kan afgrænse 

de faktiske forhold for transaktionen på aftaletidspunktet. OECD understreger at ved uoverensstemmelse 

mellem de aftalte kontraktforhold og de faktiske forhold, er det de faktiske forhold der skal anvendes i 

sammenlignelighedsanalysen22. Det er derfor usandsynligt at den indgåede kontrakt i sig selv kan stå alene, 

hvorfor denne skal understøttes af de fire øvrige elementer i analysen. 

 

Funktionsanalysen:  

Ved transaktioner mellem to uafhængige selskaber afspejler transaktionen normalt de funktioner som hvert 

selskab udfører. Derfor vil man under afgrænsning af den kontrollerede transaktion og identificering af 

sammenligneligheder mellem transaktioner benytte en funktionsanalyse.kontrollerede de 

Funktionsanalysen er nødvendig da analysen søger efter at identificere vigtige økonomiske aktiviteter, 

ansvar, hvilke aktiver der har bidraget og risici som parterne påtager sig ved transaktionerne. Analysen 

identificerer altså hvad parterne har bidraget med, og hvilke muligheder disse har givet i forhold til den givne 

transaktion, og om dette også stemmer overens med kontrakten23.   

 
19 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kapitel 1. Section 
D.1 1.33 
20 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) section 1.36 
21 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017)D.1.42. 
22 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.1.46 
23 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017)D.1.2 
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OECD har udformet 6-trins analysen som benyttes til at kunne identificere hvilke funktioner de involverede 

selskaber varetager.  

 
Figur 6: 6-trinsanalyse 

 

Kilde: egen tilvirkning fra OECD TPG Kapitel 1 sektion D.1.60 

 
Trin 1 – Identificer økonomiske risici 

Trin 1 i funktionsanalysen analyserer de økonomiske signifikante risici der ses i forbindelse med 

transaktionen.  Selskaber vil øjensynligt ikke påtage sig en risiko, hvis risikoen ikke indebærer en mulighed 

for at opnå profit da der ikke er noget økonomisk rationale bag dette. De økonomiske risici er centrale for 

denne analyse, da der vil være risici forbundet med profit, og er dermed en afgørende faktor for 

prisfastsættelsen af transaktionen24.  

 

Figur 7: Økonomiske risici ved en transaktion 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på OECD TPG 2017. D.1.72 

 

 
24 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D. 1.2.1.1 



Side 16 af 80 
 

 
Trin 2 – Kontraktlig risikofordeling  

Andet trin i funktionsanalysen går på fordelingen af de kontraktuelle risici i relation til transaktionen mellem 

de koncernforbundne parter. Fordelingen af risici kan både være eksplicitte og fremgå direkte af kontrakten 

for eksempel risici ved overtagelse af varelager, mens andre kan være implicitte 25. Aftalen og dermed 

fordelingen af risiciene fastlægges ex-ante, dvs. før transaktionen finder sted. Fordeling af risiciene ex-ante 

statuerer med andre ord, villighed til at påtage sig risici før materialisering af transaktionen og på den måde 

er risiciene fordelt, som var transaktionen foretaget mellem to af hinanden uafhængige parter. 

Fordeles risiciene ex-post, er materialiseringen af transaktionen kendt, og der er dermed ikke forbundet 

nogle risici hermed26. 

 

Trin 3 – Funktionsanalysen ift. risiko 

I dette trin analyseres og identificeres der hvilke funktioner samt risici de enkelte koncernselskaber 

henholdsvis har udført og påtaget sig. Der fokuseres derfor på følgende forhold når det vurderes hvilke risici 

et koncernselskab påtager sig27:  

- Hvilken enhed udfører kontrolfunktioner til risikominimering? 

- Hvilken enhed påtager sig tab eller overskud som følge af risikopådragelse? 

- Hvilken enhed har den finansielle kapacitet til at påtage sig risiciene? 

 
Kontrol over risiko betegnes som når et selskab besidder evnen eller muligheden for at være 

beslutningstagere om hvorvidt en risiko skal afvises eller påtages. Dette er antaget hvis selskabet også 

udfører funktioner i forbindelse med beslutninger.  

 

Selskabet har kontrollen over risikoen når der eksisterer økonomiske ressourcer til at påtage sig risikoen, og 

dermed har muligheden for at kunne afvise risikoen og betale for eventuelle omkostninger i forbindelse med 

risikominimering, samt at kunne bære konsekvensen af tab. Dette trin beror sig på substansen af 

transaktionen, hvor trin 2 analyserer sig frem til de overordnede formalia28. 

 
Trin 4 – fortolkning af trin 1-3 

Trin 4 har til formål at fortolke de indsamlede informationer fra trin 1-3 og fastlægge om de identificerede 

risici fra trin 1 er i overensstemmelse med, de kontraktuelle forhold og fordeling af risici fra trin 2, samt den 

 
25 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.1.77 
26 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D. 1.78. 
27 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.1.2.1.3 
28 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.1.2.1.3 
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faktiske adfærd og de udførte funktioner for de involverede parter fra trin 3. Analysen af sammenhængen 

mellem trin 1-3 tager udgangspunkt i to underpunkter29. 

- Hvorledes de koncernforbundne parter følger kontraktvilkårene under principperne fra sektion D.1.1 

- Hvorledes parterne der påtager sig risiko under underpunkt 1, udøver kontrol over risici og har den 

økonomiske kapacitet til at påtage sig risici. 

 

I alt sin enkelthed betyder det, at der skal være sammenhæng mellem den kontraktuelle fordeling af risici og 

de udførte funktioner, og om parterne der påtager sig risiciene, har den økonomiske kapacitet og 

kompetencerne til at være beslutningstager i forbindelse hermed. 

 

I det tilfælde, hvor de kontraktuelle forhold og pådragede risici stemmer overens med parternes adfærd, kan 

trin 5 i funktionsanalysen undlades, og forholdene der er afspejlet i den indgåede kontrakt, og den faktiske 

adfærd kan anvendes i den videre analyse. I det tilfælde hvor der ikke er sammenhæng, skal analysen tage 

udgangspunkt i den faktiske udviste adfærd fra trin 3, og indlede trin 5, hvor der skal foretages korrektioner 

heraf.  

 
Trin 5 – Fordeling af risiko 

Hvis det er konkluderet under trin 4 at det selskab som har påtaget sig risikoen, ikke har mulighed for at 

kontrollere risikoen, eller ikke har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen, skal risikoen allokeres til 

et andet koncernforbundet selskab, som har muligheden og den finansielle kapacitet til at kunne kontrollere 

risikoen således at risikofordelingen afspejler selskabernes faktiske aktiviteter. Hvis der eksisterer flere 

koncernforbundne selskaber som kan kontrollere risikoen, og har den finansielle kapacitet til at kunne påtage 

sig risikoen, skal risikoen allokeres til det selskab som besidder størst kontrol. De andre selskaber skal tildeles 

risikoen efter betydning af deres kontrolaktivitet30.  

 

Trin 6 – Prissætning af den kontrollerede transaktion 

De 5 foregående trin har nu behandlet og dermed afgrænset den kontrollerede transaktion i forhold til de 

funktioner herunder aktiver og risici som de koncernforbundne selskaber har bidraget med. Trin 6 som er 

sidste del i analysen vil prissætte den kontrollerede transaktion. Aflønningen skal afspejle hvilket selskab der 

har påtaget sig risiciene eller slet ingen risici. Aflønningen skal være tilsvarende højere hvis selskabet har 

 
29 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.186 
30 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D. 1.2.1.6 
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påtaget sig store risici samt har kontrol over risikoen, og skal dermed have større del af residual-

overskuddet31.  

 
Den part som har påtaget sig størst risiko skal kompenseres med tilsvarende afkast, og risikominimering bør 

være tilsvarende aflønnet, således et selskab der både påtager sig, og mindsker en risiko, er berettiget til en 

større forventet aflønning end et selskab der kun påtager sig en risiko eller kun mindsker denne, men ikke 

gør begge dele32.  

 

Realydelsens egenskaber: 

Tredje sammenlignelighedsfaktor er realydelsens egenskaber. For at kunne sammenligne en kontrolleret 

transaktion med en transaktion mellem uafhængige parter, må der ikke være betydelige forskelle mellem 

realydelsens egenskaber, som der ikke allerede er korrigeret for. Kan der ikke korrigeres for disse forskelle 

på hensigtsmæssigvis, risikerer man at skulle kassere referencetransaktionen. Kravene for 

sammenlignelighed er strengest ved fysiske varer og serviceydelser ved anvendelse af CUP metoden, hvor 

enhver forskel i realydelsens egenskaber kan have væsentlig indflydelse på prisen33  

 
OECD skelner mellem tre overordnede kategorier: fysiske varer, serviceydelser, og immaterielle aktiver og 

har for disse givet eksempler på sammenlignelighedsfaktorer for realydelsens egenskaber, som et illustreret 

i nedenstående figur.    

  
Figur 8: Relevante egenskaber 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på OECD´s TPG 2017 pkt. 1.107 

 

 
31 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D. 1.2.1.6 
32 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D. 1.2.1.6 
33 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.1.108. 
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Økonomiske omstændigheder:  

Økonomiske omstændigheder som udgør den fjerde faktor, er relevant ved sammenlignelighedsanalysen 

mellem transaktioner fordi armslængdepriserne kan variere på forskellige markeder, endda for transaktioner 

som indeholder samme tjenester. Derfor kræver det for at kunne opnå sammenlignelighed, at de markeder 

hvor de uafhængige og associerede selskaber opererer på, ikke har forskelle som kan materialisere sig til en 

væsentlig påvirkning på prisen34.  

 

Som det første skridt er det essentielt at identificere det relevante marked, eller et marked hvor der 

eksisterer tilgængelige substituerende varer eller ydelser. Økonomiske omstændigheder som kan være 

relevant for at kunne bestemme et markeds sammenlignelighed, inkluderer blandt andet den geografiske 

placering, størrelsen af markedet, konkurrence på markedet, risikoen for eventuelle substituerende 

produkter (som følge af høj konkurrence) og niveauet af udbud og efterspørgsel35.  

 

Herudover har elementer som omkostninger i forbindelse med produktion, tid og sted for transaktionen mm. 

også indflydelse på de økonomiske omstændigheder. Der må ikke være væsentlige forskelle, som der ikke 

kan justeres for mellem den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen36.   

 

Forretningsstrategier:  

Forretningsstrategier er den femte og sidste faktor i afgrænsningen af den kontrollerede transaktion, i 

forbindelse med sammenlignelighedsanalysen. Denne faktor tager flere forhold i betragtning, som f.eks., 

innovation og udvikling af et nyt produkt, risiko aversion og vurderinger af politiske ændringer. Det kan have 

væsentlig påvirkning på en transaktion, hvis selskabet har en forretningsstrategi, som er forskellig fra det 

uafhængige selskabs forretningsstrategi.  

 
Differerende forretningsstrategier kan have væsentlig indflydelse på priser og vilkår, for ellers to 

sammenlignelige transaktioner. Markedspenetrering er et godt eksempel på, hvor der kan være forskellige 

forretningsstrategier mellem den kontrollerede transaktion og referencetransaktionen. Denne tabsgivende 

strategi eller accept af lavere profit adopteres midlertidigt med forventningen om øget profit i fremtiden. 

Der forekommer ikke et økonomisk rationale bag en længerevarende eksekvering af strategien, og ville 

dermed ikke blive anvendt hos et uafhængigt selskab. Ved brugen af denne strategi vil skattemyndighederne 

muligvis anfægte strategien for værende inkonsekvent med koncernens overordnede forretningsstrategi. De 

 
34 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D. 1.4. 
35 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D. 1.4. 
36 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D. 1.4. 
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vil dermed argumentere for en indkomstfiksering, hvis ikke forretningsstrategien kortlægges præcist og 

opgører for forskelle med referencetransaktionen.   

 
Dermed sagt er det lige så vigtigt at fastlægge de forretningsstrategier som selskabet følger, for at identificere 

sammenlignelige transaktioner, eller benytte denne til at argumentere for netop de forskelle der eksisterer 

blandt referencetransaktionen. 

 

3.2 Anerkendelse af den korrekt afgrænsede transaktion 

Hvis en koncern har fulgt vejledningen for sektion D.1 og hermed afgrænset og defineret transaktionen ud 

fra de fem sammenlignelighedsfaktorer, har Transfer Pricing analysen identificeret substansen af de 

forretningsmæssige og økonomiske forhold mellem parterne hvorfor transaktionen som udgangspunkt skal 

anerkendes37.   

 
Hvis transaktionen ikke anses som værende økonomisk rationel, og de involverede enheder dermed ikke kan 

drage økonomiske fordele heraf, kan den som udgangspunkt ikke anerkendes, da uafhængige selskaber ikke 

ville foretage en lignende transaktion på det grundlag. Da er det ikke muligt at fastsætte en pris, da de 

involverede koncernselskaber skal ses som uafhængige enheder. Det er en forudsætning at alle 

koncernselskaber som er involverede i transaktionen, kan drage fordel af denne. Det kan tyde på at 

transaktionen ikke er økonomisk rationel, hvis en koncern på baggrund af transaktionen er dårligere stillet 

før-skat, da potentialet for profitallokering ikke er til stede blandt de involverede enheder38.  

 
Såfremt en transaktion ikke kan anerkendes, skal denne erstattes med en anden transaktion, hvis dette er 

muligt, eller også skal koncernen helt fravige transaktionen. Hvis transaktionen kan erstattes, skal denne 

kunne sammenlignes med den oprindelige transaktion, men skal dog være økonomisk rationel for de 

involverede enheder39.  

 
De forretningsmæssige begrundelser for at der foreligger økonomisk rationale bag transaktionerne for de 

involverede enheder, skal være nøje beskrevet, før en koncern kan sikre sig at skattemyndighederne vil 

anerkende transaktionen. De forretningsmæssige begrundelser bør ligeledes ses i sammenhæng med 

Transfer Pricing dokumentationen. De danske skattemyndighederne kan kun vælge at indkomstjustere og 

ikke anerkende transaktionen, hvis den danske enhed i koncernen ikke har tjent tilstrækkeligt. Så længe at 

 
37 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.2 1.121 
38 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.2 1.121 
39 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.2 1.121 
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en koncern kan argumentere for de forretningsmæssige begrundelser for transaktionen, ses der ingen risiko 

for at disse ikke vil blive anerkendt40.  

 

3.3 Tab 

Hvis et koncernselskab konsekvent realiserer tab, mens koncernen i sin helhed er profitabel, kan dette være 

en indikation på at koncernselskabet ikke aflønnes korrekt. Det kan derfor være nødvendigt at foretage 

korrektion af den kontrollerede transaktion og hele aftalegrundlaget, så profitten allokeres som ved 

uafhængige parter. Som tidligere nævnt kan koncernens forretningsstrategi have indflydelse på, om hvorvidt 

et selskab et profitabelt. Dog kan der også forekomme andre forhold som medfører vedvarende tab som høje 

opstarts-omkostninger, ugunstige økonomiske omstændigheder, ineffektivitet mv41. 

  
Hvor et koncernselskab måske ville vælge at fortsætte en tabsgivende aktivitet, da koncernen som helhed 

profiterer heraf, er det selvsagt at et uafhængigt selskab, ikke vil acceptere en tabsgivende aktivitet i det 

uendelige, hvorfor et uafhængigt selskab efter nogen tid ville nedlukke aktiviteten, der medfører vedvarende 

tab42. 

 

Et selskab kan opleve vedvarende tab, som følge underliggende omstændigheder der medfører at aktiviteten 

i det pågældende selskab ikke er profitable. Det er ikke utænkeligt at en koncern har forretningsområder der 

ikke er profitable, fordi det er en del af selskabets DNA eller er med til at fastholde deres position i markedet 

og lignende. I sådanne tilfælde skal TP-grundlaget justeres således aflønningen afspejler, hvad et uafhængigt 

selskab ville modtage under armslængdeprincippet43. 

 

3.4 Effekten af statslige politikker 

Sektion 4 omhandler scenarier hvor selskaber skal overveje om der ses nogle omstændigheder, hvorpå en 

armslængepris bliver påvirket og derfor skal justeres herfor, som følge af statslige interventioner. Disse 

statslige reguleringer kan indeholde rentekontrol, ændringer i valutakurspolitikker, kontrol over betaling af 

royalties etc.  Disse reguleringer skal behandles som markedsforhold der gør sig gældende i det bestemte 

land, og bør tages i betragtning til at afgrænse transaktionen og dermed sammenligne med en 

referencetransaktion på det marked44.  

 
40 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.2 1.121 
41 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.2 1.129 
42 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.2 1.129 
43 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.2 1.130 
44 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.4 1.132-1.136 
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Det vanskelige er dog at finde sammenlignelige scenarier mellem uafhængige selskaber, hvor de statslige 

reguleringer udelukkende gælder for koncernselskaber. I tilfælde som disse skal transaktionen prisfastsættes 

som havde uafhængige selskaber fastsat disse, såfremt de var i et sammenligneligt scenarie45.  

 

3.5 Brugen af toldværdier til prisfastsættelse 

Sektion 5 beskriver at toldværdier kan være nyttige for koncerner og skattemyndigheder ved en vurdering 

og fastsættelse af armslængdepris, på trods af at prisfastsættelse i forbindelse med toldformål ikke er i 

overensstemmelse med OECD TPG´s Transfer Pricing metoder, hvorfor denne udelukkende bør benyttes som 

indikator. Det kan være anvendeligt for skattemyndigheder at tage dette element i betragtning, for at 

vurdere om armslængdeprincippet er overholdt eller ej46.  

 

3.6 Lokationsbesparelser og andre øvrige markedsforhold 

Sektion D.6 omhandler lokationsbesparelser og andre øvrige markedsforhold der gør sig gældende, og kan 

have direkte indflydelse på prisfastsættelsen af transaktionen. Disse forhold kan både skabe fordele og 

ulemper for det pågældende koncernselskab47, og der skal her foretages en vurdering af om de alene skal 

tilfalde selskabet, eller om de fordeles mellem andre involverede koncernselskaber som var de uafhængige 

parter.  

 
Som udgangspunkt skal fordelene eller ulemperne fordeles som to af hinanden uafhængige parter ville gøre 

det under lignende forhold. Hvor det ikke er muligt at foretage en sammenligning med en 

referencetransaktion, har OECD opstillet fire vurderingspunkter, som har til formål at opstille et tænkt 

scenarie, der kan danne grundlag for fordelingen48. 

 
- Eksisterer der lokationsbesparelser 

- Størrelsen af eventuelle lokationsbesparelser 

- I hvilket omfang lokationsbesparelser fastholdes af et selskab eller flere selskaber i koncernen, eller 

om disse videregives til uafhængige kunder eller leverandører. 

- Hvor lokationsbesparelser ikke fuldt ud videregives til uafhængige kunder eller leverandører, på den 

måde hvorpå uafhængige selskaber der opererer under lignende forhold, ville allokere eventuelle 

lokationsbesparelser.  

 
45 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.4 1.132-1.136 
46 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.5 1.237 
47 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.6 1.139 
48 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.6 1.141 
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Her tjener funktionsanalysen også som et stærkt fundament for fordelingen, hvor det vil være det 

koncernselskab der påtager sig risiciene forbundet med transaktionen, som skal aflønnes med det eventuelle 

ekstra overskud eller tab49. 

 

Sektion D.6.2 omhandler øvrige markedsforhold som kan have indflydelse på prisfastsættelsen af 

transaktionen for eksempel konkurrenceforhold, købekraft, produkt præferencer, vækst eller recession og 

adgang til kvalificeret arbejdskraft mv.50 

 
Når det skal vurderes om det er nødvendigt at justere for sådanne forhold, er den mest pålidelige tilgang at 

henvise til sammenlignelige referencetransaktioner mellem uafhængige parter i det pågældende marked. 

Som i så mange andre tilfælde i Transfer Pricing er datatilgængelighed ofte en udfordring. Derfor har OECD 

for denne sektion også har opstillet fire vurderingskriterier som ved lokationsbesparelser, hvis det ikke er 

muligt at finde en pålidelig referencetransaktion51. 

 
- Eksisterer der markeds fordele/ulemper 

- Størrelsen af eventuel stigning eller fald i omsætning, omkostninger eller profit, vis-a-vis de 

identificeret forhold i sammenlignelige markeder, som kan henføres til lokale markedsfordele eller -

ulemper. 

- I hvilket omfang fordele eller ulemper videregives til uafhængige kunder eller leverandører. 

- Hvor lokale markedsfordele eller ulemper eksisterer og ikke fuldt ud videregives til uafhængige 

kunder eller leverandører, på den måde hvorpå uafhængige selskaber der opererer under lignende 

forhold, ville allokere eventuelle fordele eller ulemper mellem hinanden.  

 

Her vil det ligeledes være som ved lokationsbesparelser, at det selskab der pådrager sig risiciene forbundet 

med transaktionen, skal aflønnes med eventuel ekstra overskud eller tab som følge at de lokale 

markedsforhold.  

 

3.7 Samlet arbejdsstyrke  

Sektion 7 beskriver den samlede arbejdsstyrke som forekommer i koncernen, herunder overførslen af 

medarbejderstab der ses i forbindelse med den kontrollerede transaktion. Selskaber kan have succes med at 

skabe unikt kvalificerede medarbejdere. En sådan gruppe af medarbejdere skal reflektere en armslængepris 

for services udført af denne gruppe. Disse faktorer skal der tages højde for i en Transfer Pricing analyse. Der 

 
49(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.6 1.142  
50 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.6.2 1.144 
51 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.6.2 1.146 
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skal foretages en vurdering om der opnås en fordel eller ulempe, og skal bero sig på om medarbejderne 

besidder en værdifuld knowhow, og om medarbejderne udlejes eller overføres permanent til det 

modtagende selskab. Vurderingen skal også bero sig på om den værdifulde knowhow, overflyttes med 

medarbejderen, eller om denne bliver hos det overdragende selskab.  Der skal altså analyseres frem til om 

fordelen eller ulempen er væsentlig for det modtagende selskab og altså reguleres til i den samlede 

transaktion52.  

 

3.8 Koncernsynergier 

Sektion 8 omhandler synergier i multinationale koncerner, som kan drage fordele eller ulemper for 

handlinger, som følge af at de indgår i en koncern, og som generelt set ikke ville være muligt blandt 

uafhængige enheder. Hvis der påføres væsentlige negative eller positive synergier fra koncernen til 

koncernselskaberne, som ikke er sammenlignelige med uafhængige selskaber, skal disse fordele eller 

ulemper allokeres til koncernselskaberne ud fra hvilket bidrag de har givet jf. disse synergier. Analysen og 

vurdering af disse bidrag skal bero sig på de involverede selskabers funktion, aktiver og risici forbundet med 

oparbejdelsen af synergierne53.  

 

3.9 Delkonklusion  

For at en koncern kan prisfastsætte sine koncerninterne transaktioner korrekt, skal disse afgrænses med 

udgangspunkt i OECD´s fem sammenlignelighedsfaktorer: Kontraktvilkår, funktionsanalyse, realydelsens 

egenskaber, økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. Retningslinjerne tager udgangspunkt i 

hvilke selskaber der har kontrol over risiciene forbundet med transaktionen. Den økonomiske profit skal 

allokeres til det eller de selskaber der kontrollerer den største risiko. For at kunne identificere hvilket selskab 

der har kontrol over den mest signifikante risiko, benyttes de 6-trin tilhørende funktionsanalysen, således 

risiciene allokeres korrekt og dermed også overskuddet.  

 
Når det skal vurderes om et koncernselskab har kontrol over risici, fokuseres der på om selskabet har den 

økonomiske kapacitet og nødvendige kompetencer til at træffe beslutninger til at kunne påtage sig risikoen. 

Det er her vigtigt at påpege at fordelingen af forpligtelserne for de involverede parter, er nøje præciseret i 

kontrakten og foretages ex-ante materialisering af risiciene. Koncernen bør opstille realistiske kontraktvilkår, 

der afspejler beslutningskompetencerne og den finansielle kapacitet til at kunne påtage sig risiciene hos de 

involverede koncernselskaber. Hermed sikres det at der er kohærens mellem kontraktvilkår og faktisk 

 
52(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) D.7 1.151-1.156  
53 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017 D.8 1.157-1.163 
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adfærd. Koncernen bør herudover udelukkende involvere sig i kontrollerede transaktioner, hvor der 

foreligger et økonomisk rationale som er gunstigt for hele koncernen. Derudover skal det klarlægges at 

transaktionen blandt de involverede parter er fastlagt ud fra armslængdeprincippet og dermed prissat som 

var transaktionen foretaget af et uafhængigt selskab. Såfremt ovenstående forhold er afgrænset og 

beskrevet korrekt, vil dette minimere risikoen for at skattemyndighederne ikke vil anerkende transaktionen.  

 

4. TPG 2017 Kapitel 6 – Immaterielle aktiver 

”Immaterielle aktiver er den væsentligste kilde til at opnå vedvarende konkurrencefordele. Dette afspejles i 

stigningen i forholdet mellem virksomhedernes markedsværdi og genanskaffelsesværdien af deres 

kapitalapparat”54 

 
Kapitlets formål er er at undersøge samt analyserer retningslinjerne for immaterielle aktiver som er beskrevet 

i TPG 2017 kapital 6. Kapitlet vil tage udgangspunkt opgavens tidligere beskrevet kapitler om anvendelse af 

armslængeprincippet, herunder sammenligneligheds-analyse hvor funktion, risici og aktiver og afgrænsning 

af en transaktion indgår. Kapitlet vil vejlede en dansk multinational koncern i retningslinjerne ved udnyttelse 

af immaterielle aktiver ved koncernintern samhandel. 

 
Ved udgivelsen af TPG 2017 er en af de væsentligste ændringer udbygningen af kapitel 6, som udspringer sig 

af BEPS-action point 8. Helt essentielt udfordres den traditionelle opfattelse af aflønningen ved udnyttelse af 

immaterielle aktiver, hvor det tidligere var ejerskabet der var styrende for profitallokeringen, til at den skal 

afspejle hvilke enheder i koncernen der reelt bidrager til opretholdelsen af aktivet. Kapitlet vil tage 

udgangspunkt i nedenstående opdeling som afspejler retningslinjerne.  

 
Figur 9: Struktur af kapitel 6 i TPG 2017 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
54 (Wittendorff, 2020) s. 372 
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4.1 Definition af immaterielle aktiver 

Når aflønning ved udnyttelse eller overdragelse af immaterielle aktiver skal fastlægges, skal koncernen tage 

stilling til, om de udnyttede eller overdragne aktiver faktisk er omfattet af OECD’s definition i kapitel 6 

omhandlende immaterielle aktiver. Ved en for bred fortolkning af definitionen risikerer koncernen at 

argumentere for en uberettiget kompensation ved udnyttelse af et immaterielt aktiv, som ikke ville være 

fundet sted imellem uafhængige parter. Er fortolkningen for smal, vil der omvendt blive argumenteret for at 

udnyttelsen ikke skal kompenseres, som man ellers ville mellem to uafhængige parter. Begge scenarier 

resulterer i fejlagtig kompensation eller mangel herpå, og ville give anledning til granskning fra 

skattemyndighederne. 

 

OECD definerer et immaterielt aktiv, som noget der ikke er et fysisk eller finansielt aktiv, der kan ejes eller 

kontrolleres til brug for kommercielle aktiviteter, for hvilken udnyttelse eller overdragelse i en handel mellem 

uafhængige parter ville resultere i kompensation55. 

 

Figur 10: Definition af immaterielle aktiver 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på OECD kapitel 6 sektion A. 6.6 

 

 
55 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6 sek. A 6.6 
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Der er ikke altid sammenhæng mellem et selskabs regnskabsmæssige balance og opfattelsen af et 

immaterielt aktiv i Transfer Pricing henseender. IAS 38 fremstiller regnskabsmæssige begrænsninger i forhold 

til aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver, og tillader for eksempel ikke aktivering at internt 

oparbejdet goodwill, varemærker, navnerettigheder mv56.  

 

Omkostninger forbundet med udvikling af og opretholdelse af disse aktiver vil oftest blive driftsført, på trods 

af at de faktisk relaterer sig til et immaterielt aktiv i en Transfer Pricing betragtning. Det er derfor vigtigt at 

der tages højde for denne forskel, når der skal udarbejdes en Transfer pricing analyse af koncernens 

immaterielle aktiver, da disse ”usynlige” aktiver kan være en stor drivfaktor i genereringen af værdiskabelse 

og overskud57. 

 

Der foreligger ikke noget formelt krav om at et immaterielt aktiv skal være lovmæssigt beskyttet, dog kan 

tilgængelighed, juridiske, kontraktmæssige eller andre former for beskyttelse have indflydelse på aktivets 

værdi og det forventede afkast der kan henledes hertil. På samme vis er det heller ikke noget krav at 

immaterielle aktiver udnyttes separat, da det i nogle tilfælde vil være en kombination af flere aktiver i 

Transfer Pricing øjemed58.  

 

Som tidligere nævnt i opgavens kapitel 3 under sammenlignelighedsanalysen, kan markedsforhold have 

indflydelse på prisen af en transaktion. Det er derfor vigtigt koncernen kan skelne mellem specifikke 

markedsforhold fra immaterielle aktiver, da markedsforhold ikke kan ejes eller kontrolleres. Identifikationen 

af et immaterielt aktiv, skal derfor ses separat fra markedsforhold ved fastlæggelsen af prisen for udnyttelsen 

eller overdragelsen. Alt afhængigt af branche og andre specifikke forhold, kan udnyttelsen af aktiver redegøre 

for en stor eller lille del af værdiskabelsen i koncernen. Det skal derfor understreges at udnyttelsen ikke i alle 

tilfælde vil berettige en kompensation udover den påkrævede, for varer eller serviceydelser. Ved 

koncernintern medarbejderudlejning udveksles der knowhow mellem selskaberne, men hvis denne 

knowhow ikke er unik og adskillelig fra, den knowhow der eksisterer hos andre uafhængige selskaber i 

markedet, bidrager den altså ikke med nogen større værdi, hvorfor der ikke skal kompenseres herfor59. 

 

 
56 (Deloitte, 2016) s. 290 
57 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6 sek. A 6.7 
58 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6 sek. A 6.8 
59 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6 sek. A 6.9-10 
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OECD har i kapitel 6 A.4 opstillet en række eksempler på immaterielle aktiver. Listen er ikke udtømmende, ej 

heller konkret, men tjener blot som illustration for hvad der falder ind under definitionen. Der er ikke muligt 

at producere en udtømmende liste, og det vil derfor altid være de konkrete forhold forbundet med det 

immaterielle aktiv, som er styrende for om det skal inkluderes. Nedenfor er de af OECD oplyste eksempler 

på immaterielle aktiver vist i figur 11. 

 

Figur 11: Eksempler på immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på OCEDS kapitel 6 sektion A.4 

 

4.2 Immaterielle aktiver og transaktioner som indeholder DEMPE funktioner 

Det er centralt at identificere hvilke selskaber der i koncernen, udfører funktioner, anvender aktiverne og 

kontrollerer risici i forbindelse med at fastlægge koncernens kontrollerede transaktion og analysen af denne. 

Involverede selskaber i koncernen som udfører disse funktioner, benytter aktiverne og påtager sig risiciene 

skal kompenseres for deres relative bidrag med udgangspunkt i armslængdeprincippet. Sektion B beskriver 

den ultimative allokering af afkast som koncerngruppen har opnået ved udnyttelse af immaterielle aktiver, 

samt den ultimative fordeling af omkostninger, og andre forpligtelser i forbindelse med immaterielle aktiver 

blandt involverede parter, bør kompenseres for funktioner udført, aktiver der er benyttet og risici opnået i 

forbindelse med: development, enhancement, maintenance, protection og exploitation af det immaterielle 

aktiv. Disse funktioner udgør akronymet DEMPE som figuren nedenfor illustrerer60. 

 
60 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6 sektion B. S. 258 
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Figur 12: DEMPE funktionerne 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på OECD TPG 2017, punkt 6.32 

 

OECD satte fokus på DEMPE-funktionerne i forbindelse med udgivelsen af Aligning Transfer Pricing Outcomes 

with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports. Disse funktioner flyttede fokus fra det tidligere princip 

hvor det juridiske ejerskab af en immateriel rettighed var styrende for kompensation, til fokus på hvilket 

koncernselskab der bidrager med værdi til det immaterielle aktiv skal kompenseres. DEMPE-funktionerne er 

en præcisering af forhold hvor det ikke udelukkende gør sig gældende at det er det juridiske ejerskab som 

bidrager til den økonomiske værdi af et immaterielt aktiv. Eksempelvis vil der kompenseres for det bidrag 

der er ydet på vegne af den juridiske ejer for uafhængige selskaber, hvorfor det også skal afspejles i en 

kompensation hvis det skal være på armslængdevilkår mellem koncernselskaber61.  

 

OECD´s fokus er altså rettet mod substansen af den kontrollerede transaktion, fremfor at fokus er på de 

kontraktuelle og juridiske forhold. Den globaliserede verden muliggør, på grundlag af udviklingen i, og 

udnyttelsen af immaterielle aktiver på tværs af landegrænser, overskudsfordeling blandt koncernselskaber, 

hvorfor det er essentielt at bidraget til den økonomiske værdi af et immaterielt aktiv specificeres heraf.  

 

Det er essentielt for en koncern at tage stilling til de enkelte retningslinjer for DEMPE-funktionerne til at 

kunne foretage en transaktionsafgrænsning, som kan danne grundlag for profitallokeringen som er 

forbundet med det immaterielle aktiv. DEMPE-funktionerne vil blive beskrevet i nedenstående afsnit. 

 

 
61 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6 sektion B. 6.32 
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Koncernbeskrivelse til eksemplificering af DEMPE-funktioner 

Et dansk højtalermærke i en decentral koncernstruktur med selskaber placeret i Danmark, Sverige og Norge. 

Koncernen har udviklet en ny produktlinje til den kvalitetsbevidste forbruger ved navn BaseHunter®.  

Selskabet i Danmark (HQ DK) ejer og forestår markedsføring for varemærket. HQ DK anskaffer licens fra 

tredjepart for produktionsteknologien som er essentiel for at kunne producere højtalerne.  Produktlinjen vil 

blive produceret og solgt via selskabet i Norge (Produktion og salg – NO). Selskabet i Sverige (Teknologi – SE) 

vil sideløbende forestå forbedringer af produktlinjen.  

 

Figur 13: Koncernstruktur til brug for eksempel af BaseHunter® 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Development 

Udvikling består i at udvikle strategier og forretningsplaner som har forbindelse til de immaterielle 

rettigheder. Eksempelvis udfører selskaberne ovenfor bidrag til udvikling af produktlinjen. HQ DK har 

forestået den originale produktudvikling, dog har de begrænset indflydelse på den videre udvikling af 

produktlinjen BaseHunter®. Selskabet i Norge har ansvar for udvikling af strategi ved salgsprocessen, og i 

form af den nye lancering af produktet, og smartphone-app. Selskabet i Sverige forestår forbedringer ved 

strategien af den nye produktlinje.  
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Enhancement 

Forbedring består i løbende at sikre sig at det immaterielle aktiv forbedres hvis muligt, samt fungerer som 

aktivet er forbeholdt til. Som set ved udviklingsfasen sker denne funktion også på tværs af koncernen. HQ - 

DK skal opbygge kendskabsgraden til den nye produktlinje igennem deres markedsføring og derved fremme 

værdien af varemærket. Selskabet i Norge bidrager til forbedring i fremstillingsprocessen, samt forbedring 

ved salgssituationer. Selskabet i Sverige bidrager med at forbedre teknologien som anvendes i produktionen.  

 

Maintenance  

Vedligeholdelsen af koncernens immaterielle aktiver består af koncernens opretholdelse af værdien, der er 

forbundet med aktivet, som genererer vedvarende konkurrencefordele og overskud. Produktion og salg – 

NO kvalitetskontrol, igennem ogforbrugerundersøgelser bidrager vedligeholdelsen til 

kundetilfredshedsanalyser. De indsamlede informationer vedr. købekraften og øvrige markeds- og 

kundeforhold videregives af Produktion og Salg – NO til HQ – DK. På baggrund heraf tilrettelægger HQ-DK 

markedsføringen så den har størst muligt gennemslagskraft på det norske marked, samtidig med at de 

forestår licensfornyelse. Teknologi – SE modtager kundefeedback fra selskabet i Norge, og anvender disse til 

at videreudvikle den fysiske teknologi i højtalerne, samt app-opdateringer til forbedring af kundeoplevelsen 

og performance.    

 

Protection 

Jf. citatet fra indledningen af opgavens kapitel 4 er immaterielle aktiver den væsentligste kilde til at opnå 

vedvarende konkurrencefordele, det er derfor selvsagt beskyttelse af en koncerns immaterielle rettigheder 

er af høj prioritet. Dette kan man sikre ved at erhverve sig de juridiske rettigheder, og eventuel fornyelse 

heraf samt overvågning af konkurrenter, som kunne finde på at forbryde sig mod et evt. patent eller lignende.  

 

I forhold til den opstillede koncernstruktur, er det i stort omfang HQ – DK som forestår beskyttelsen af 

varemærket BaseHunter® med varemærkeregistrering. Produktion og Salg – NO, har ansvaret for håndtering 

af følsomme kundedata, patentering af produktionsmetoder samt beskyttelse af delelementer i smartphone 

– appen, herunder user interface, teknisk funktion, navn, logo og app-ikon. Teknologi – SE forestår 

registreringen af det juridiske ejerskab for evt. forbedringsteknologier i produktlinjen, som er udviklet på 

baggrund af de indsamlede informationer fra selskabet i Norge.  
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Exploitation 

Udnyttelse af immaterielle aktiver består i udnyttelse af det immaterielle aktiv med det formål at generere 

overskud. Størstedelen af ansvaret er pålagt det norske selskab i forbindelse med at udnytte den nye 

produktlinje af højtalere, da de forestår distributionen til forbrugerne og ved hjælp af smartphone-appen 

som forbedrer kundernes oplevelse og samler teknologien som anvendes i produktionen. Selskabet i 

Danmark forøger varemærkets værdi gennem markedsføring, hvor selskabet i Sverige vil gøre teknologien 

bedre.  

 

DEMPE-funktionerne udføres på tværs af selskaberne i koncernen som vist i ovenstående eksempel. Det kan 

konstateres at alle selskaber bidrager til selve varemærket, hvorfor overskuddet skal fordeles mellem 

selskaberne som tilsvarer de enkelte enheders bidrag jf. DEMPE. Det er den økonomiske værdi af de udførte 

funktioner som danner grundlag for aflønningen, hvorfor der ikke aflønnes proportionelt med de udførte 

funktioner.  

 

DEMPE-funktionerne skal inddrages i en efterfølgende funktionsanalyse, som benyttes til at afgrænse den 

kontrollerede transaktion. Det benyttede eksempel skal bidrage til at klarlægge samt give indblik i funktioner 

koncerner skal tage stilling til, til brug for at fastlægge en overskudsfordeling i forbindelse med interne 

transaktioner som indeholder immaterielle aktiver.  

 

4.3 Funktionsanalyse 

Funktionsanalysen er et bærende element når der skal allokeres overskud eller underskud imellem de 

involverede parter. Koncernen skal derfor nøje overveje, hvilke selskaber der indgår i transaktionen, og hvilke 

der udfører funktioner, anvender aktiver og påtager sig risici i relation til værdiskabelsen af det immaterielle 

aktiv. Hertil skal koncernen anvende 6-trinsanalysen som tidligere er behandlet i opgaven, dog kan der 

forekomme udfordringer herved når det omhandler udnyttelse af immaterielle aktiver. OECD har oplistet en 

række udfordringer som koncernen bør være særligt opmærksomme på, når transaktionen skal afgrænses62. 

 

 

 
62 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017)  kapitel 6 sektion B. 6.33 
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Figur 14: Eksempler på udfordringer i funktionsanalysen for immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på TPG kapitel 6 sektion B 6.33 

 

Udnyttelsen af immaterielle aktiver på tværs af landegrænser, har ikke nogen begrænsninger forbundet med 

sig, som der for eksempel er for fysiske materielle aktiver. Ovenstående udfordringer tegner et tydeligt 

billede, hvor det netop er placeringen af værdiskabelsen på tværs af koncernens selskaber, der er den 

primære udfordring. DEMPE-funktionerne hjælper med at afdække, hvilke selskaber der bidrager til udførte 

funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici og dermed i hvilke selskaber værdiskabelsen opstår.  

 

OECD’s anerkendelse af disse udfordringer har udformet sig i nogle specifikke forhold som en koncern skal 

være særligt opmærksom på, når der skal udarbejdes en funktionsanalyse for koncernintern samhandel, ved 

udnyttelse og eller overdragelse af immaterielle aktiver. Forholdene inddrager i høj grad DEMPE-

funktionerne og de identificerede økonomiske risici forbundet hermed, som de bærende elementer for 6-

trinsanalysen. De specifikke forhold er vist nedenfor i figur 14. 
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Figur 15: 6-trinsanalyse for immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på TPG kapitel 6 sektion B 6.33 

 

Grundlæggende bør en koncern løbende ajourføre deres registreringer i forhold til udviklingen af det 

immaterielle aktiv og, hvilke selskaber der bidrager til værdiskabelsen igennem udførte funktioner, anvendte 

aktiver og pådragne risici. Eventuelle overskud der kan henføres til de immaterielle aktiver, bør allokeres ud 

fra betragtningen om at det eller de selskaber, der bidrager mest til værdiskabelsen ud fra DEMPE-

funktionerne, også tildeles forholdsmæssigt med størst andel. Som tidligere nævnt vægtes alle DEMPE-

funktionerne ikke lige højt i alle sammenhæng, da det er de specifikke forhold for de pågældende aktiver der 

er styrende.  

 

I de nedenstående afsnit vil 6-trinsanalyse blive præciseret i forhold til DEMPE-funktionerne og deres 

indflydelse på fastlæggelsen af armlængdeprisen. 
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4.3.1 Ejendomsret og kontraktuelle forhold 
 

Ejendomsret og kontraktuelle forhold udgør startpunktet for alle Transfer Pricing analyser som involverer 

immaterielle aktiver. Betingelserne for en kontrolleret transaktion skal være udformet i en kontrakt, 

registreres hvis der indgår patenter eller lignende hos Patent-og Varemærkestyrelsen, eller også skal der 

foreligge korrespondancer blandt selskaberne omhandlende emnet.  Kontrakterne skal indeholde rollerne 

blandt selskaberne, ansvarsområder og rettigheder blandt associerede selskaber ift. det immaterielle aktiv. 

Der skal ydermere beskrives hvilken enhed, der finansierer, udfører forskning og udvikling, vedligeholder og 

beskytter aktivet og udfører nødvendige funktioner til at udnytte det immaterielle aktiv63.  

 

Jf. TPG 2017 skal ejendomsretten som udgangspunkt ses hos den juridiske ejer som kan udledes ud fra de 

offentlige registre. Hvis det ikke er muligt at identificere ejendomsretten, skal ejendomsretten fastlægges ud 

fra de kriterier der er opstillet og beskrevet inklusive de involverede selskabers handlemåder64. Det er vigtigt 

at pointere at armslængdeprincippet skal efterleves og dokumenteres overholdt blandt selskaberne i 

koncernen, for deres funktioner, aktiver og risici, som er opstillet i de kontraktlige forhold65.    

 

4.3.2 Funktioner, aktiver og risici 
 

Som ovenstående afsnit har beskrevet, er fastlæggelsen om et koncernselskab er den juridiske ejer af det 

immaterielle aktiv, ikke en indikator for at den juridiske ejer nødvendigvis har ret til enhver indtægt genereret 

af det immaterielle aktiv, efter kompensation af andre involverede selskaber i koncernen for deres bidrag i 

form af udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici66.  

 

Ved en koncerns udarbejdelse af 6-trinsanalysen for en kontrolleret transaktion, hvori der indgår udnyttelse 

af et eller flere immaterielle aktiver, er det essentielt at de økonomiske risici forbundet med DEMPE-

funktionerne fastlægges, da disse alt andet lige må anses for at være de mest afgørende for værdiskabelsen. 

OECD har i den anledning oplistet en række eksempler på forskellige typer af risici, som en koncern bør være 

særligt opmærksom på ved udnyttelse af immaterielle aktiver. 

 
63 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kapitel 6. 6.35 
64 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kapitel 6. 6.36 
65 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kapitel 6. 6.46 
66 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kapitel 6. 6.47 
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Figur 16: Økonomiske risici forbundet med immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkninger baseret på TPG 2017 Kapitel 6 sektion B 6.65 

 

Finansiering og risikopådragelse er en integreret del, i den forstand at finansiering oftest falder sammen med 

at optage visse risici. Eksempelvis herunder den finansierende part der kontraktligt påtager sig risikoen for 

tab af sine midler. Omfanget af den påtagede risiko, vil dog variere afhængigt af økonomisk relevante 

egenskaber ved transaktionen. Risikoen vil eksempelvis være lavere, når den part som finansieringen ydes 

til, har en høj kreditværdighed, eller når aktiver er pantsat. Koncernen skal altså vurdere hvor stor en risiko 

der foreligger, for at investeringen vil gå tabt. Des større risiko for tab der foreligger, desto større skal 

kompensationen være til det involverede selskab der påtager sig denne risiko67.  

 

Yder et koncernselskab udelukkende finansiel støtte ved at stille kapital til rådighed, men ikke har kontrol 

over risikoen eller besidder de nødvendige beslutningskompetencer over investeringen, kan der ikke 

argumenteres for at dette selskab skal kompenseres på anden vis end det som svarer til den risikofrie rente68. 

Er der derimod tale om et tomt Cashbox selskab som reelt set ikke udfører nogle funktioner og ingen 

medarbejdere har, men kun stiller kapital til rådighed, vil der som udgangspunkt ikke være noget grundlag 

for kompensation. Har selskabet kontrol over de finansielle risici forbundet med investeringen, skal 

kompensationen afspejle dette, hvorfor der vil tillægges en rentemarginal som er udtryk for risikotillægget69. 

Slutteligt, vil kompensationen alt andet lige være større for et principalselskab, som har kontrol over både 

de finansielle og operationelle risici hermed vil residualoverskuddet vil tilflyde dette.  

 
67 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kapitel 6. 6.60 
68 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kapitel 6. Sektion B 6.61 
69 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kapitel 6. Sektion B. 6.62 
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Figur 17: Forventet afkast forbundet med investering 

 

Kilde: Egen tilvirkning    

 

4.4 Kontrollerede transaktioner ved udnyttelse af immaterielle aktiver  

Ud over at identificere de involverede immaterielle aktiver som er involveret i en bestemt Transfer Pricing 

situation, og identificere ejerskabet af disse immaterielle rettigheder, er det her også nødvendigt at 

identificere og korrekt karakterisere de specifikke kontrollerede transaktioner, i starten af alle Transfer 

Pricing analyser.  Dette afsnit vil opstille nogle af de scenarier der kan forekomme, til brug for at fastlægge 

om immaterielle aktiver eller rettigheder i immaterielle aktiver er involveret i en transaktion70.  

 

Der er to generelle typer af transaktioner, hvor identificering og analyse af immaterielle aktiver vil være 

relevant for Transfer Pricing formål71.  

1. Transaktioner som involverer overførsler af immaterielle aktiver eller rettigheder til immaterielle 

aktiver 

2. Transaktioner der involverer brugen af immaterielle aktiver i forbindelse med salg af varer eller 

levering af tjenesteydelser.  

 

 
70 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6. Sektion C. 6.86 
71 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6. Sektion C. 6.87 
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Første type transaktion indebærer overførsel fra den juridiske ejer af aktivet herunder funktioner, aktiver og 

risici som ses i forbindelse med aktivet, til et andet koncernforbundet selskab. Den tidligere ejer af aktivet 

skal heraf kompenseres for den profit der førhen relaterede sig til aktivet. Anden type transaktion indebærer 

udnyttelse af aktivet, hvor den juridiske ejer modtager kompensation løbende fra et koncernforbundet 

selskab som udnytter selve aktivet, uden at der reelt er nogen form for overdragelse af dette72.  

 
Ovenstående typer af transaktioner analyseres forskelligt da de set ud fra et Transfer Pricing synspunkt anses 

som værende 2 forskellige typer af transaktioner. De kommende afsnit vil omhandle type 2 af 

transaktionerne, da denne afspejler hovedopgavens problemformulering, hvorfor type 1 ikke vil blive 

beskrevet.  

 
4.4.1 Fastlæggelse af armslængdevilkår ved udnyttelse af immaterielle aktiver 
 
Der kan opstå udfordringer i sammenlignelighedsanalysen ved fastlæggelse af armslængdevilkår ved 

kontrollerede transaktioner når immaterielle aktiver indgår. Afsnittet har til formål at informere om 

udfordringerne multinationale koncerner kan opleve når transaktioner indeholdende immaterielle 

rettigheder skal sammenlignes mellem uafhængige selskaber.  

 
Der eksisterer to forskellige situationer ved sammenlignelighedsanalysen. Analysen kan medføre det 

tilsigtede mål, netop at identificere en tilstrækkelig pålidelig referencetransaktion som vil gøre det muligt at 

fastlægge armslængdevilkårene. Den anden situation vil være det modsatte scenarie, hvor det ikke er muligt 

at identificere en referencetransaktion73. De to scenarier er specificeret i nedenstående afsnit.  

 
4.4.2 Scenarie med pålidelig referencetransaktion.  
 
Scenarier hvor det er muligt at identificere en referencetransaktion indebærer oftest at der i transaktionen 

ikke indgår udnyttelse af immaterielle aktiver som anses som værende unikke og værdifulde. Her vil det ofte 

være muligt at bestemme armslængdepriser på basis af ensidige metoder, herunder  CUP, Resale Minus, Cost 

plus og TNMM-metoder. Vejledningen i kapitel 1-3 vil generelt være tilstrækkelig til at guide i fastlæggelsen 

af armslængdevilkår i disse situationer74.  

 
72 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6. Sektion C. 6.87 
73  (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6. 6.203 
74 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6. 6.205 
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Når transaktioner med Immaterielle aktiver benyttet af den testede part er unikke og værdifulde, vil der 

opstå et behov for at foretage sammenligningsjusteringer eller anvende en Transfer Pricing metode som er 

mindre afhængig af sammenlignelige ukontrollerede transaktioner. Der hvor behovet for at foretage 

justeringer af sammenlignelighed opstår, er når der er forskelle i de immaterielle aktiver, som den testede 

part benytter i en kontrolleret transaktion og, immaterielle aktiver som en part bruger til en potentielt 

sammenlignelig ukontrolleret transaktion. Essensen er altså at der reguleres for forskelle, så transaktionerne 

er sammenlignelige. Det kan dog godt være en udfordring for koncerner, da de er nødsaget til at være 

omhyggelige med fastlæggelsen af fakta til brug for hvad der påvirker værdien, hvorfor det i nogle tilfælde 

ender med at koncerner er nødsagede til at forkaste analysen og anvende metoden nedenfor75:  

 
4.4.3 Scenarie hvor der ikke eksisterer pålidelig referencetransaktion. 
 
I de tilfælde hvor pålidelige ukontrollerede transaktioner ikke kan identificeres, kan Transfer Pricing metoden 

Profit Split Method benyttes til at bestemme en armslængdefordeling af overskud fra transaktioner, hvori 

der indgår immaterielle aktiver. Brugen af denne metode er især passende hvor begge parter i transaktionen 

yder unikke og værdifulde bidrag til transaktionen76.  

 
Ved brugen af Profit Split Method i en transaktion som involverer udnyttelsen af immaterielle aktiver, skal 

man være opmærksom på at identificere de pågældende immaterielle aktiver og evaluere hvorpå disse 

immaterielle aktiver bidrager til værdiskabensen, og vurderer andre indtægtsgivende funktioner der er 

udført, risici der er påtaget og aktiver der er benyttet. Vage påstande om udnyttelsen af uspecificerede 

immaterielle aktiver understøtter ikke en pålidelig anvendelse af Profit Split Metoden77.  

 

4.5 Immaterielle aktiver – herunder Hard-To-Value Intangibles 

I kontrollerede transaktioner, hvor der indgår immaterielle aktiver, kan der ved sammenlignelighedsanalyse 

opstår stor usikkerhed ved fastsættelsen af værdien på transaktionstidspunktet, grundet specifikke forhold 

eller funktioner for det eller de anvendte immaterielle aktiver.  

 

I de situationer hvor der opstår store usikkerheder, vil muligheden for at udarbejde en fyldestgørende 

sammenlignelighedsanalyse falde til jorden, da sammenlignelighedsgrundlagt ikke kan opgøres pålideligt. Et 

eksempel herpå kunne være, at koncernen ikke på pålideligvis kan redegøre for fremtidig indkomst genereret 

af det immaterielle aktiv, hvorfor det ikke vil være muligt for koncernen af identificere nogle sammenlignelige 

 
75 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6. 6.206-8 
76 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6. 6.209-11 
77 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 6. 6.211-12 
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referencetransaktioner. For at imødekomme disse usikkerheder introducerede OECD begrebet Hard-to-

Value-Intangibles (HTVI), som har til formål at redegøre for disse udfordringer, som opstår ved ikke 

sammenlignelige transaktioner og usikkerhederne forbundet med forudsigelsen af aktivets succes og eller 

fremtidige pengestrømme/indkomst genereret af dette78. 

 

Udgivelsen af ”Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value-

Intangibles” i 2018, havde til formål at belyse relevante justeringsmekanismer og retningslinjer for 

anvendelse af disse. Rapporten danner dermed grundlag for en fælles opfattelse af HTVI mellem de 

kompetente skattemyndigheder, samt en fælles praksis for behandling af korrektioner til transaktioner 

indeholdende HTVI79. 

 

Usikkerhederne i relation til HTVI prisfastsættelse opstår som oftest ved overdragelse af immaterielle aktiver, 

og kan for eksempel skyldes at aktivet kun delvist er udviklet ved overdragelsen, aktivet forventes først at 

blive udnyttet kommercielt flere år efter overførslen eller aktivet udnyttes eller udvikles under en CCA eller 

lignende aftaler80. 

 

Det er dog ikke ensbetydende med at HTVI ikke kan indgå i transaktioner ved koncernintern samhandel, hvor 

der er behov for at fastlægge en armslængdepris for udnyttelsen. Det kan for eksempel være ved udviklingen 

af et nyt patent for en medicinalkoncern, hvor moderselskabet indgår en kontrakt med et datterselskab om 

udviklingen af et nyt præparat. Kontrakten er indgået på et 3-årigt grundlag. På 

kontraktindgåelsestidspunktet er der ikke nogen lignende præparater i markedet, hvorfor der ikke foreligger 

nogle sammenlignelige referencetransaktioner, hvilket resulterer i stor usikkerhed i forbindelse med 

prisfastsættelsen. Kontrakten er udformet alene på baggrund af koncernens egne undersøgelser af 

markedet, viden herom og evne til at skabe et succesfuldt præparat. Det er koncernens overbevisning at 

kontraktens forudsætninger er i overensstemmelse med armlængdeprincippet.  

 

Det viser sig siden hen at præparatet er færdigudviklet efter 2 år og patenteres. Efterspørgslen i markedet 

for netop dette præparat er i mellemtiden steget, hvorfor koncernen generer et overskud, som langt 

overstiger deres forventninger. Her vil det være nødvendigt for koncernen at genoverveje kontraktens 

forudsætninger, for at afgøre om der er taget betryggende stilling til forudsigeligheden af udviklingen i 

 
78 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6 sektion D. 6.189 
79 (OECD, TPG Hard To Value Intangibles- BEPS action 8, 2013) 
80 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6 sektion D. 6.190 
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markedet, da der foreligger en risiko for at kompensationen af datterselskabet ikke længere er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet ud fra et ex-post perspektiv.  

 
I ovenstående situation opstår der en asymmetri mellem den information som koncernen og 

skattemyndighederne har til rådighed, hvilket besværliggør skattemyndighedernes mulighed for at verificere 

at aftalens forudsætninger er udarbejdet på et tilstrækkeligt grundlag og at koncernen ikke kunne eller burde 

have forudset udviklingen. Udviklinger eller begivenheder som kan været relevant for værdiansættelsen af 

et HTVI knytter sig ofte til forretningsmiljøet, hvor aktivet er udviklet eller udnyttes i og kræver specialiseret 

viden, for at kunne vurdere om disse har været forudset eller med al rimelighed er forudsigelige.  

Informationsasymmetrien giver anledning til uenigheder mellem skattemyndigheder og koncernen, hvor 

koncernen sandsynligvis vil tilskrive forskellen mellem den ex-ante og ex-post værdi til mere favorable 

forhold end forventet. Det er i den situation svært for skattemyndighederne at vurdere, hvorvidt koncernen 

har anvendt de rigtige forudsætninger for kontrakten, da de ikke besidder de nødvendige kompetencer eller 

specialiseret viden for at kunne bedømme forudsætningerne udarbejdet at koncernen81.  

 

Ved sådanne uenigheder har skattemyndighederne mulighed for at foretage en ex-post vurdering af 

transaktionen, således de kan taget afsæt i den faktiske materialisering af aktivet og de afledte effekter 

herfra.  

 

Viser det sig at skattemyndighederne på baggrund af en ex-post betragtning af kontrakten, kan påvise at 

koncernens ex-ante forudsætninger ikke er udarbejdet under betryggende hensyntagen til relevante 

udviklingsscenarier eller begivenheder, som må forvente af påvirke værdien af aftalen, er der indikationer på 

at transaktionen ikke er foretaget på armslængdevilkår, hvilket vil danne grundlag for en indkomstfiksering82. 

 

Denne mulighed for en ex-post betragtning stiller øgede dokumentationskrav til koncernen, dog er det ikke 

ensbetydende med at skattemyndighederne uden videre kan foretage en indkomstfiksering, fordi der ikke er 

kohærens mellem ex-ante forudsætningerne og ex-post materialiseringen. Det vil ikke være muligt for en 

koncern af forudsige samtlige potentielle udfald, da der kan forekomme forhold som er helt uden for 

koncernens rækkevidde på transaktionstidspunktet. Eksempler på forhold som ikke er mulige for en koncern 

at forudsige, kan indeholde naturkatastrofer, politiske forhold og pludselige virusudbrud, som eksempelvis 

Covid-19 pandemien og den dertilhørende nedlukning af verdenen og akutte vaccinebehov. 

 
81(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6 sektion D. 6.186 
82(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6 sektion D. 6.187 
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OECD har udformet en liste med konkrete eksempler på undtagelser, hvor skattemyndighederne ikke kan 

foretage en ex-post indkomstfiksering, hvis en blot én af følgende undtagelser er opfyldt.  

 
Figur 18: Undtagelser til ex-post indkomstreguleringer 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ovenstående undtagelser begrænser altså skattemyndighedernes mulighed for at lave en 

indkomstregulering, såfremt en koncerns dokumentation af ex-ante prisfastsættelsen har taget højde for 

forudsigelige alt i udviklinger begivenheder og rimelighed, at og forhold  

indtruffet ex-post ikke kunne forudsiges og eller ikke har været over- eller undervurderet. Grundstenen i 

Transfer Pricing er armslængdeprincippet, det må alt andet lige også betyde, at en koncern skal have samme 

vilkår som uafhængige selskaber, når der indgås koncernintern samhandel. På den måde er undtagelserne 

med til at beskytte koncernen imod uforudsigelige forhold, da det omvendt ikke ville være forventeligt at 

uafhængige selskaber ville kunne forudsige samtlige forhold i en handel. I de tilfælde hvor dokumentationen 

ikke opfylder forholdene for undtagelse 1, men forskellen mellem den ex-ante prisfastsættelse og ex-post 

vurderingen er mindre end +/- 20%, kan skattemyndighederne heller ikke foretage en korrektion. Samtidig 

er det heller ikke muligt for skattemyndighederne at foretage en korrektion, hvis der er gået en periode på 5 

år fra transaktionstidspunktet og forskellen mellem den ex-ante beregnede indkomst og ex-post 

materialisering ikke afviger med mere end 20%. 
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Prisjusteringsmekanismer til prisfastsættelse ved stor usikkerhed på transaktionstidspunktet. 

Ved transaktioner hvor der er stor usikkerhed forbundet med prisfastsættelsen på transaktionstidspunktet, 

har en koncern mulighed for at indarbejde prisjusteringsmekanismer i deres kontrakter, for på den måde at 

sikre at den kontrollerede transaktion bliver aflønnet på armslængdevilkår, på samme måde som uafhængige 

selskaber ville under samme omstændigheder. 

 
I punkt 6.183 under kapitel 6 fremhæver OECD to former for prisjusteringsmekanismer, som en koncern kan 

anvende for løbende at regulere aflønningen af udnyttelsen af et immaterielt aktiv. Disse er forklaret og 

illustreret i nedenstående afsnit83. 

 

Figur 19: Milepælsbetaling 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Formålet med indarbejdelse af milepælsbetalinger er at sikre aflønningen af det modtagende koncernselskab 

er på armslængdevilkår igennem de forskellige stadier transaktionen kan befinde sig i. Aflønningen følger 

således nogle forudbestemte delmål i kontrakten, som for eksempel omsætning, overskud eller 

udviklingsstadier. I forlængelse af vores tidligere eksempel kunne koncernen have indarbejdet 

milepælsbetalinger i kontrakten, for de forskellige udviklingsstadier for præparatet, og dermed minimere 

risikoen for en korrektion. Indarbejdelsen af milepælsbetalinger kan også være en motivationsfaktor for det 

modtagende koncernselskab, da selskabet skal indfri de forudbestemt delmål for at modtage yderligere 

kompensation, som kan være afgørende for projektet, bliver en succes eller ej.  

 
83(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 6. Sek. D. 6.183 
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Figur 20: Prisjusteringsklausul 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Som pendant til milepælsbetalinger kan en koncern i stedet vælge at indarbejde en prisjusteringsklausul, 

hvor betydelige ændringer i forhold til koncernen ex-ante projiceringer vil afføde en prisjustering af den 

kontrollerede transaktion. På den måde sikre koncernen en aflønning, der løbende tager stilling relevante 

forhold og minimere usikkerheden ved prisfastsættelsen.  

 
4.6 Dokumentationskrav til Transfer Pricing indeholdende immaterielle aktiver 

Med udgangspunkt i problemformuleringen vil dette afsnit omhandle dokumentationskrav i forbindelse med 

udnyttelse af immaterielle aktiver i koncernintern samhandel. Koncernselskaber skal kunne tilstrækkeligt 

dokumentere udarbejdede Transfer Pricing analyse ved kontrollerede transaktioner.  Kapitel 5 i TPG 2017 

indeholder vejledning som skattemyndighederne kan tage højde for til brug for udvikling af nye regler samt 

procedurer for dokumentation som skatteydere skal indberette. Kapitlet giver ydermere vejledning til at 

hjælpe skatteydere med at identificere dokumentation, som ville være mest nyttig at præsentere til brug for 

at transaktioner opfylder armslængdeprincippet, og dermed løser Transfer Pricing spørgsmål og letter 

skatteundersøgelser84. Kravene til Transfer Pricing dokumentation i forbindelse med immaterielle aktiver vil 

blive behandlet i de kommende afsnit.  

 
84 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 5. 5.1 
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Nedenfor ses de 3 formål med dokumentationskrav af Transfer Pricing85: 

1. at sikre, at skatteydere overvejer passende overvejelser for Transfer Pricing krav til fastlæggelse af 

priser og andre betingelser for transaktioner mellem associerede virksomheder og rapportering af 

indkomst relateret fra sådanne transaktioner i deres selvangivelse.  

2. at give skattemyndighederne de nødvendige oplysninger til at foretage en informeret risikovurdering 

af Transfer Pricing 

3. at give skattemyndighederne nyttige oplysninger fra en gennemført grundig revision på et pålidelig 

grundlag af transaktionen der er skattepligtig i deres jurisdiktion.  

 
Det er et generelt krav at koncernselskabernes dokumentation indeholdende immaterielle aktiver, kan 

identificeres med TPG´s definition af et immaterielt aktiv, og hermed beskrives og defineres. En analyse af 

transaktioner der involverer anvendelse eller overførsel af immaterielle aktiver, bør begynde med en grundig 

identifikation af de kommercielle eller økonomiske forbindelser mellem de associerede selskaber, forholdene 

og økonomisk relevante omstændigheder der knytter sig til disse forhold, således at den faktiske transaktion, 

der involverer brug eller overførsel af immaterielle aktiver, er nøjagtigt afgrænset. I transaktioner som 

indeholder udnyttelse eller overførsel af immaterielle aktiver, er det vigtigt at kunne basere 

funktionsanalysen på en forståelse af den multinationale koncerns globale forretning og den måde, hvorpå 

immaterielle aktiver anvendes af koncernselskaber iblandt for at tilføje eller skabe værdi på tværs af hele 

forsyningskæden. Koncernen skal tage stilling til om de kontrollerede transaktioner indeholdende 

immaterielle aktiver vil blive kompenseret på armslængdevilkår og behandlet som uafhængige parter, og 

dermed skal inddrages i fællesdokumentationen for koncernen86.   

 
Koncernen skal være i stand til at redegøre for deres overordnede strategi for udvikling, ejerskab og 

udnyttelse af de immaterielle aktiver og hvor disse varetages. Selve strategien for koncernen indgår også i 

funktionsanalysen som skal danne grundlag for dokumentationen hvor koncernen strategisk har valgt 

placeringer af eksempelvis udviklingen i ét selskab, og ejerskab i ét andet selskab, skal kunne klarlægges og 

redegøres herfor87.  

 
85 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 5. 5.5 
86 (Skat.dk, 2021) C.D.11.12.1 
87(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) bilag 1 til kapitel 5 
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Der skal ydermere udarbejdes en liste over immaterielle aktiver eller gruppe af immaterielle aktiver af 

koncernen, som er vigtige i Transfer Pricing henseender og som enheder har juridisk ejerskab over. Dette 

benyttes til at klarlægge hvilke koncernselskaber der er juridiske ejere, da udgangspunktet for kontrollerede 

transaktioner ikke udelukkende er at kunne placere det juridiske ejerskab, men også udlede hvem der 

besidder kontrol over beslutningerne om udnyttelsen af aktivet og dermed afholder andre i at benytte det88.  

 

 Der skal udarbejdes en liste over vigtige aftaler blandt de identificerede associerede selskaber, som er 

involveret i de immaterielle aktiver, herunder også inkluderet royalty- og licensaftaler samt forsknings-og 

udviklingsaftaler. Disse oplistninger vil typisk blive benyttet til at skabe større gennemsigtighed for 

transaktionerne der indeholder immaterielle aktiver, og overskueliggøre afregningen af transaktionen for 

skattemyndighederne89.  

 

Der skal ydermere udarbejdes en generel beskrivelse af koncernens Transfer Pricing politikker som relaterer 

sig til forskning og udvikling samt immaterielle aktiver. Disse politikker skal gerne afspejles i 

forretningsbeskrivelsen, funktions- og sammenlignelighedsanalysen og tage afsæt i de faktiske 

omstændigheder90.  

 

Der skal desuden foreligge en generel beskrivelse af vigtige interessenttilførsler i immaterielle aktiver blandt 

koncernselskaber i løbet af året, herunder involverede selskaber, lande og kompensation91. 

Fællesdokumentationen for koncernen skal ydermere indeholde oplysninger om hvordan disse er finansieret, 

inklusive vigtige finansielle aftaler med ikke relaterede långivere. De centrale finansieringsfunktioner i 

forbindelse med immaterielle aktiver skal beskrives detaljeret, herunder fra hvilket selskab 

finansieringsaktiviteten skabes, kontrolleres og udføres. Dette giver skattemyndighederne indblik i hvem der 

har kontrollen over finansieringsrisikoen92.  

 

Den specifikke dokumentation baseret på det enkelte land, og som det danske moderselskab skal opfylde, er 

detaljeret i den forstand at det skal specificere de forhold der gør sig gældende i fællesdokumentation og 

uddybe disse i det enkelte land. Det danske moderselskab skal herunder kunne dokumentere alle 

kontrollerede transaktioner som indeholder immaterielle aktiver, samt dokumentere underliggende 

 
88(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) bilag 1 til kapitel 5 
89(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Bilag 1 til kapitel 5 
90(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Bilag 1 til kapitel 5 
91(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Bilag 1 til kapitel 5 
92(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Bilag 1 til kapitel 5 
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kontraktvilkår, udførsel af funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici93. I TPG 2017 er der beskrevet hvad 

indholdet skal udgøre af den konkrete dokumentation under ”Annex II to Chapter V”94. 

 

4.7 Delkonklusion  

Retningslinjerne for immaterielle aktiver er blevet væsentligt ændret ved udgivelsen af TPG 2017, hvor 

kapitel 6 omhandlende immaterielle aktiver har udfordret den traditionelle opfattelse af aflønning ved 

udnyttelse af immaterielle aktiver. Førhen var det ejerskabet som var styrende for profitallokering, hvor det 

nu er hvilke enheder der i koncernen bidrager til værdiskabelsen af aktivet.  

 

Et immaterielt aktiv er defineret som noget der ikke er et fysisk eller finansielt aktiv, men som kan ejes eller 

kontrolleres til brug for kommercielle aktiviteter, for hvilken udnyttelse eller overdragelse af i en handel 

mellem uafhængige parter vil resultere i en kompensation.  

 

Størstedelen af det overskud der førhen skulle allokeres til den juridiske ejer genereret fra det immaterielle 

aktiv, skal i dag allokeres til de involverede koncernselskaber som bidrager med de mest værdiskabende 

aktiviteter. OECD’s fokus er rettet mod substansen af den kontrollerede transaktion ved brug af DEMPE-

funktionerne, da den globaliserede verden gør det muligt at udnytte immaterielle aktiver på tværs af 

landegrænser og fordele overskud blandt koncernselskaber, hvorfor det er essentielt at bidraget til den 

økonomiske værdi af et immaterielt specificeres heraf.  

 

Koncernen skal altså tage stilling til retningslinjerne for DEMPE-funktionerne for at kunne foretage en korrekt 

afgrænsning af transaktionerne indeholdende immaterielle aktiver, for at kunne dokumentere grundlaget for 

profitallokering. De involverede selskaber skal yderligere kunne dokumentere hvilke selskaber der påtager 

sig risicien der er forbundet med de immaterielle aktiver. Før der kan foretages en korrekt allokering af 

overskud genereret fra immaterielle aktiver, skal koncernen ydermere udarbejde en funktions- og 

risikoanalyse som skal afspejle hvilke selskaber som bidrager med funktioner og påtager sig risici. 

Kompensationen skal proportionelt følge selskabernes kontrol over funktioner, anvendte aktiver og påtagede 

risici.  

 
93(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Bilag 1 til kapitel 5 
94(OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Bilag 2 til kapitel 5 
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Der er mange udfordringer forbundet med immaterielle aktiver, herunder sammenlignelighed og 

prisfastsættelse. Immaterielle aktiver adskiller sig markant fra de fysiske og finansielle aktiver, hvis 

pengeværdi  og karakteristika er nemmere at opgøre. OECD’s definition af immaterielle aktier lægger op til 

en forholdsvis bred fortolkning, hvor det er de specifikke forhold for aktivet der er styrende, som alt andet 

lige mindsker muligheden for at finde sammenlignelige referencetransaktioner. Dette kompliceres yderligere 

da er store usikkerheder forbundet med prisfastsættelsen ved transaktionstidspunktet, som i mange tilfælde 

må baseres på koncernens egen viden og prognoser, som må redegøre for fremtidige udviklinger og 

begivenheder og sandsynliggøre disse. Her opstår der en informationsasymmetri mellem den information 

som koncernen og skattemyndighederne har til rådighed, som har givet anledning til praksis ændring, der 

giver skattemyndighederne mulighed for at lave en ex-post vurdering af transaktionen. Denne mulighed 

stiller øgede krav til koncernens evne til at dokumentere alle relevante forhold og muligheden for disse 

materialisere sig. Dokumenteres disse ikke korrekt og med tilstrækkelig hensyntagen til forventelige udfald 

og konsekvensen heraf, kan koncernen risikere at få foretaget en indkomstregulering. For at stille en 

multinational koncern med de samme vilkår, som uafhængige afhængige selskaber har, er der udarbejdet 

undtagelser til, hvornår skattemyndighederne ikke kan foretage en korrektion ud fra deres ex-post vurdering. 

Dog kunne det godt diskuteres, hvorvidt de øgede krav stiller alle koncernen lige i forhold til deres størrelse 

og kompleksitet. Især de to undtagelser, hvor der er indsat en bagatelgrænse på +/- 20% i forhold til 

forskellen mellem ex-ante prognoserne og ex-post materialiseringen giver anledning til at stille 

spørgsmålstegn. Ud fra undtagelserne må det antages at en forskel på over 20% betragtes som væsentlig. 

Der ville imidlertid være stor forskel på om det vedr. en koncern som har koncernintern samhandel for nogle 

millioner om året kontra en koncern som har koncernintern samhandel i milliardstørrelsen fx Apple, Google, 

Amazon osv., hvorfor der kunne argumenteres for at kravene til dokumentationen steg proportionalt til 

koncernens størrelse. Dette ville mindske byrden i forbindelse med udarbejdelsen af dokumentationen for 

mindre koncerner, og samtidig fastholde høje krav til større koncerner.  

 
For at imødekomme de store usikkerheder der er forbundet med prisfastsættelse af transaktioner, hvori der 

indgår immaterielle aktiver, har en koncern mulighed for at indarbejde forskellige prisjusteringsmekanismer. 

Disse fungerer som et værktøj til at regulere aflønningen af en given transaktion, for at sikre at den fastlagte 

kompensation under hele transaktionens levetid er på armslængdevilkår og dermed minimere usikkerheden 

forbundet med prisfastsættelsen og risikoen for en indkomstregulering. Det er dermed ikke sagt at en 

koncerns anvendte prisjusteringsmekanismer kan ses som en helgardering, hvorved der kan flyttes overskud 

fra den ene part til den anden, da forholdende i justeringerne selvfølgelig også skal afspejle dem som man 

ville se ved uafhængige parter. Koncernselskaber skal kunne dokumentere deres Transfer Pricing aftaler for 
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alle kontrollerede transaktioner indeholdende immaterielle aktiver, samt dokumentere underliggende 

kontraktvilkår, udførsel af funktioner, anvendte aktiver og påtagede risici.  

 

 

5. Valg af prisfastsættelsesmetode – TPG-kapitel 2 

Profit Split Metoden (PSM) blev lanceret i forbindelse med BEPS-projektet i 2015 og udformede sig i BEPS-

action point 10 og som krævede udvikling af95:  

 

“… rules to prevent BEPS by engaging in transactions which would not, or would only very rarely, occur 

between third parties. This will involve adopting transfer pricing rules or special measures to: … (ii) clarify the 

application of transfer pricing methods, in particular profit splits, in the context of global value chains;…” 

 

Der har løbende været tilretninger til udviklingen heraf, og blev endeligt udviklet efter udgivelsen af 

Discussion Drafts fra 2016-17 og mundede ud i den endelige reviderede udgave i 2018 Revised Guidance on 

the Application of the Transactional Profit Split Method og fremkom af TPG 2017 Kapitel 2 del 3 sektion C.  

 

Dette kapitel i hovedopgaven har til formål at behandle udviklingspunkterne i den nye reviderede udgave, 

samt klarlægge hvad et dansk moderselskab i en multinational koncern skal være opmærksomme på ved 

brugen af denne metode. Som illustreret i nedenstående figur ses udbygningen fra TPG 2017 til Revised 

Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method. Udbygningen viser at der er skabt større 

fokus på hvornår PSM-metoden er mest hensigtsmæssig at anvende, samt at der nu er 3 nye afsnit til 

vejledning for fordeling af overskud ved anvendelse af denne metode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive 

Framework on BEPS: Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018) 
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Figur 21: Udvikling af Profit Split metode 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Profit Split Metoden anvendes til at fastslå armslængderesultater eller teste de rapporterede resultater for 

kontrollerede transaktioner for at tilnærme de resultater der vil være opnået mellem uafhængige 

virksomheder, som er involverede i sammenlignelige transaktioner. Metoden har til formål at identificere 

det overskud der skal opdeles fra de kontrollerede transaktioner, det relevante overskud, og herefter opdeles 

det mellem de involverede selskaber på et økonomisk grundlag, som tilnærmer sig den fordeling af overskud 

der ville være aftalt på armslængdevilkår. Det er målet at sikre at de involveredes overskud er tilpasset og 

afspejlet af deres bidrag og den kompensation, der ville være aftalt i sammenlignelige transaktioner mellem 

uafhængige selskaber for disse bidrag96.  

 
96 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive 

Framework on BEPS: Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018) C.1 s. 11 
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5.1 hvornår er er Profit Split Metoden den mest hensigtsmæssige metode 

Publiceringen af Revised Guidance on the Application of the Transnational Profit Split Method i 2018 har til 

formål at oplyse om, hvornår PSM er den mest hensigtsmæssige prisfastsættelsesmetode. For at en koncern 

kan fastlægge om PSM er den mest hensigtsmæssige metode til prisfastsættelse, er der flere forhold som 

bør overvejes nøje først. Nedenstående afsnit vil belyse disse forhold til brug for senere anvendelse i 

opgavens case-udarbejdelse.  

 

5.1.1 Styrker og svagheder ved PSM 
 

Før en koncern beslutter sig for at anvende PSM, er det relevante at kigge på, hvilke styrker og svagheder 

metoden har. OECD har oplistet en række styrker og svagheder ved metoden, disse fremgår af nedenstående 

figur.  

Figur 22: Styrker og svagheder for PSM. 

 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på TPG kapitel 2 Sektion C. 

  

TPG 2017 fremhæver især de to førstnævnte styrker, fra ovenstående figur, som værende de største styrker 

for anvendelsen af metoden97. For transaktioner, hvor der er stærkt integrerede funktioner og eller flere 

koncernselskaber tilføjer unikke eller værdifulde bidrag, vil det i mange tilfælde være besværligt at anvende 

en af de fire andre anerkendte metoder (CUP, RSM, CPM, TNMM), da disse forholder sig ensidet til 

transaktionen. Der vil ofte være en begrænset datatilgængelighed ved sådanne transaktioner, som 

begrænser antallet af sammenlignelige referencetransaktioner, hvis det overhovedet er muligt at finde 

nogle. Her er PSM velegnet, da den er baseret på en tosidet analyse, hvor begge parter og deres bidrag 

analyseres.  

 
97 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) Kap. 2 sek. C 2.115 
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Endvidere tager PSM højde for unikke forhold mellem koncernselskaberne, som man med overvejende 

sandsynlighed ikke ville finde hos uafhængige parter. Dette kunne for eksempel være en fælles pådragelse 

af betydelige økonomiske risici98. Som benævnt tidligere anvender PSM en tosidet analyse, hvor de 

involverede selskabers bidrag specificeres i relation til transaktionen. Dette er med til at minimerer risikoen 

for af et evt. overskud fordeles uforholdsmæssigt imellem de involverede selskaber og er særligt relevant for 

transaktioner, hvor der anvendes immaterielle aktiver99.  

 
Metoden har nogle iboende svagheder, hvor den komplicerede anvendelse og mangel på datatilgængelighed 

må fremhæves. Metoden er dybt afhængig af koncernens interne viden og evne til at udarbejde en 

tilstrækkelig dokumentation. Særligt for immaterielle aktiver, som har mange udfordringer forbundet med 

sig, herunder den store usikkerhed der er forbundet med prisfastsættelsen, hvor der skal redegøres for 

forventelige fremtidige udviklinger og begivenheder. Overskudsfordelingen foretages dermed ofte ud fra en 

subjektiv betragtning, hvor det er udfordrende at opgøre den relevante omsætning og omkostninger for 

transaktionen, som skal justeres for forskellige regnskabspraksis og eventuelle valutaforskelle. Anvendes 

PSM på resultat af primær drift, kan det ligeledes være udfordrende at allokere de indirekte omkostninger i 

relation til transaktionen, og dermed deres bidrag, som kan have indflydelse på overskudsfordelingen. Det 

kunne for eksempel være at det ene koncernselskab har nogle stabsfunktioner, som indirekte påvirker 

transaktionen.  

 

5.1.2 Karakteristika af den kontrollerede transaktion 
 

For at kunne afgøre om en Profit Split Metode potentielt kan anvendes er det essentielt med en nøje 

afgrænset transaktion. Den kontrollerede transaktions karakteristika er afgørende for om modellen er 

anvendelig. Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method beskriver 3 faktorer 

som bestemmer hvornår modellen bør anvendes100.  

- Når en transaktion indeholder bidrag som er unikke og værdifulde fra involverede selskaber 

- Når der ses stærk integration i forbindelse med transaktionen blandt de involverede selskaber 

- Når involverede selskaber i koncernen deler økonomisk betydelige risici, eller de økonomiske 

betydelige risici de deler i relation til transaktionen er stærkt forbundne.  

 

Nedenstående figur viser forløbet hvori faktorerne bør inddrages til vurdering om modellen kan anvendes: 

 
98 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive 

Framework on BEPS: Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018) C.2 2.121 
99 (OECD, Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2017) kap. 2. Sek. C 2.119 
100 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive 

Framework on BEPS: Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018) C.2.2 2.125-129 
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Figur 23: hvornår skal PSM model anvendes 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning baseret på vedhæftede kilde 101 
 

Ovenstående figur illustrerer blot faktorer for hvornår metoden er mest hensigtsmæssig at benytte eller ej. 

Det er vigtigt at pointere at selskaber i en koncern ikke bør anvende metoden udelukkende fordi faktorerne 

er opfyldt, men heller ikke fravælge metoden selvom ingen af faktorerne er opfyldt. Der er mange 

omstændigheder der bør tages i betragtning vedrørende den omhandlende transaktion102. PSM vil ikke være 

lige så anvendelig hvis der eksisterer pålidelige data af en referencetransaktion til brug for prisfastsættelse 

af den kontrollerede transaktion. Dette skyldes udelukkende at de øvrige metoder beror sig på 

referencetransaktioner, hvorfor disse ville være at foretrække. Det er igen vigtigt at pointere at PSM ikke 

altid vil gøre sig anvendelig, hvis der derimod ikke er pålidelige data på referencetransaktion.  

 

Unikke og værdifulde bidrag 

Bidrag i form af udførte funktioner eller aktiver brugt eller bidraget vil være ”unikke og værdifulde” i tilfælde 

hvor (i) de ikke kan sammenlignes med bidrag fra ukontrollerede parter under sammenlignelige 

omstændigheder, og (ii) de udgør en nøglekilde til faktiske eller potentielle økonomiske fordele i 

forretningsdriften. De to faktorer hænger ofte sammen, da sammenhængen for sådanne bidrag sjældent 

findes, fordi de er en nøglekilde til økonomisk fordel da de ikke eksisterer hos uafhængige selskaber. 

Immaterielle aktiver anses ofte som unikke og værdifulde, hvorfor denne faktor gør at PSM ofte anses som 

værende den mest hensigtsmæssige metode103.  

 

 
101 (commision, 2019) 
102 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive Framework on BEPS: 
Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018) C.2.2 2.129 
103 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive Framework on BEPS: 
Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018) C.2.2.1 2.130-132 
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Høj integration  

På trods af at de fleste koncerner er integreret til en vis grad, er en særlig høj grad af integration i visse 

forretningsaktiviteter en indikator for overvejelsen af PSM. En høj grad af integration betyder, at den måde, 

hvorpå en part i transaktionen udfører funktioner, benytter aktiver og påtager sig risici, er forbundet med og 

ikke pålideligt kan vurderes isoleret set fra den måde, hvorpå en anden part i transaktionen udfører 

funktioner, bruger aktiver og påtager sig risici. De involverede koncernselskabers bidrag til transaktionen ville 

i dette tilfælde være stærkt afhængige af hinanden104.   

 
Fælles påtaget eller økonomisk forbundet økonomiske risici 

PSM kan anses som værende den mest anvendelige metode, hvor hver af de kontrollerede transaktioner i 

henhold til den nøjagtigt afgrænsede transaktion deler antagelsen om en eller flere af de økonomisk 

væsentlige risici i forbindelse med den transaktion. Metoden kan yderligere anses som mest passende hvor 

de forskellige økonomisk væsentlige risici i relation til transaktionen ved den korrekt afgrænsede transaktion 

antages separat af parterne, men disse risici er så tæt indbyrdes forbundne eller korreleret med, at udfaldet 

af hver parts risiko ikke pålideligt kan isoleres. Relevansen af denne faktor som en indikator for metoden til 

fordeling af transaktionsoverskud vil i vid udstrækning afhænge af, i hvilket omfang de pågældende risici er 

økonomisk betydelige, således at en andel af relevant overskud vil være berettiget for hver part105.  

 

5.2 Generel vejledning i anvendelse af Profit Split Method 

OECD’s præcisering af PSM har medført nogle specifikke krav, som koncernen bør være særligt 

opmærksomme på ved anvendelsen af PSM. Listen som fremgår af TPG er ikke udtømmende og OECD 

understreger, at anvendelsen af metoden, afhænger af de konkrete forhold og tilgængelig information for 

transaktionen. Det altovervejende formål med PSM er at overskudsallokeringen skal approksimeres så tæt 

på som muligt, som man ville se det ved uafhængige parter106. Ved anvendelse af PSM skal overskuddet altså 

fordeles ud fra et økonomisk validt fundament, som ville være forventet og afspejlet i en aftale mellem 

uafhængige parter. Det kan generelt for PSM siges at overskudsfordelingen og faktorerne for fordelingen 

skal107: 

• være i overensstemmelse med funktionsanalysen af den kontrollerede transaktion, og især afspejle 

allokeringen af risici imellem de koncernselskaberne. 

 
104 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive Framework on BEPS: 
Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018 C.2.2.2 2.133-138 
105 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive Framework on BEPS: 
Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018 
106 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Kap. 2 sektion C.3 2.121 
107 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Kap. 2 sektion C.3 2.122 
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• Være i overensstemmelse med fastlæggelsen af det samlede overskud, og fordelingsfaktorerne, som 

ville være aftalt mellem uafhængige parter.  

• Være i stand til at kunne måles pålideligt. 

Yderligere forventes det at, 

• Forhold for overskudsfordelingen og fordelingsfaktorer er er aftalt ex-ante. 

• Ved anvendelse af PSM skal koncernen, kunne argumentere for, hvorfor metoden er den mest 

hensigtsmæssige, og hvordan den er implementeret. 

• Fastlæggelsen af det samlede overskud til fordeling og fordelingsfaktorer, anvendes konsekvent i 

hele transaktionens levetid. Medmindre uafhængige parter ville have aftalt anderledes, hvor 

ændring af forhold skal kunne dokumenteres, eller konkrete forhold berettiger genforhandling.  

 

Tilgange til fordeling af overskud 

I TPG’s vejledning for anvendelse af PSM er der også beskrevet to forskellige tilgange til fordelingen af 

overskud. Vejledningen er ikke udtømmende, hvorfor det igen er relevante at nævne at det er de konkrete 

forhold for transaktionen, der er afgørende for valget af metode for overskudsfordeling. 

 

Figur 24: Metode til overskudsfordeling  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på OECDS TPG 2017 kapitel 2 sektion C.3.2 
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Residualmetoden 

Ved anvendelse af residualmetoden opdeles det samlede overskud i to kategorier. Overskud genereret af 

rutinemæssige genereret afunktioner og overskud f ogunikke bidrag.værdifulde  

Kendetegnet for de rutinemæssige funktioner er at de, hverken er unikke eller værdifulde, samt at det er 

muligt at sammenligne disse med referencetransaktioner. Disse bør aflønnes med en af de fire andre 

prisfastsættelsesmetoder (CUP, RSM, CPM, TNMM), et eksempel herpå kunne være administration eller 

kontraktproduktion. Det resterende overskud (residualoverskuddet), er det overskud der kan henledes til 

unikke og værdifulde bidrag, stærkt integreret funktioner samt fælles pådraget betydelige økonomiske risici. 

Residualoverskuddet fordeles forholdsmæssigt mellem koncernselskaberne ud fra deres bidrag til 

transaktionen108.  

 
Bidragsmetoden 

Ved anvendelse af bidragsmetoden fordeles det samlede overskud som kan henledes til transaktionen, 

mellem koncernselskaber ud fra deres bidrag som er fastlagt ved en bidragsanalyse, hvor der tages højde for 

udførte funktioner, anvendte aktiver og pådraget risici. Denne fordeling kan med fordel understøttes af 

eksterne data fra sammenlignelige transaktioner. Datatilgængelighed er ofte en udfordring, hvorfor det er 

grundlæggende for transaktionen, uagtet af datatilgængelighed, at fordelingen er baseret på en 

approksimation der i al rimelighed afspejler den som man ville se imellem uafhængige parter. Det kan 

imidlertid være vanskeligt at fastlægge værdien af de enkelte selskabers bidrag i den kontrollerede 

transaktion, og fordelingen vil derfor afhænge af de konkrete forhold for transaktionen. TPG 2017 indeholder 

derfor en vejledning, til hvorledes overskudsfordelingen kan foretages, denne vil blive behandlet senere i 

kapitlet109.  

 
Fastlæggelse af overskud til fordeling. 
 
Det samlede overskud til fordeling, skal opgøres som den del af overskuddet for de involverede 

koncernselskaber, som kan henledes til den/de kontrollerede transaktioner, hvori de koncernforbundne 

parter indgår med hinanden. Det er derfor nødvendigt at identificere alle relevante transaktioner, og såfremt 

koncernselskaber har kontrollerede transaktioner med mere end ét associeret selskab, skal der også 

foretages en afgrænsning således overskud kun fordeles med de relevante parter110. Det kan derfor udledes 

af TPG at fastlæggelsen af overskuddet til fordeling, kun skal fordeles mellem de koncernforbundne parter 

som har været medvirkede til at skabe dette. 

 
108 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Kap. 2 sektion C.3 2.1 
109 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Kap. 2 sektion C.3 2.2 
110 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Kap. 2 sektion C.3.3 2.130 
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Faktiske eller forventede overskud 

Såfremt en koncern vælger at anvende PSM til overskudfordeling, er det vigtigt at understrege at 

overskuddet er estimeret ud fra en ex-ante prognose, baseret på den viden koncernen har til rådighed på 

transaktionstidspunktet. Overskudsfordelingen skal afspejle hvad uafhængige parter ville forvente ved at 

indgå i en lignende transaktion. Af den grund er det essentielt for overskudfordelingen at den er foretaget 

ex-ante for at være i overensstemmelse med armslængeprincippet. En ex-post fordeling ville være baseret 

på en viden, hvor materialiseringen af risiciene er kendte, og dermed give mulighed for at allokere 

overskuddet ud fra en viden som uafhængige parter ikke ville have haft på transaktionstidspunktet, og på 

den måde ikke være i overensstemmelse med armslængdeprincippet. RGATPSM beskriver dog at koncernen 

skal tage udgangspunkt i det faktiske overskud i situationer hvor de involverede selskaber er stærkt integreret 

og påtager fælles risici.  

 
Målemetoder af overskud 

Ved anvendelse af PSM måles overskuddet til fordeling, der kan henføres til den kontrollerede transaktionen, 

som udgangspunkt på resultat af primær drift, altså som navnet for metoden antyder på nettoavanceniveau. 

Dette er med til at sikre at omkostninger og indtægter bliver fordelt på en konsekvent og ensartet måde til 

de involverede selskaber. Det kan dog i nogle tilfælde vise sig at være mest hensigtsmæssigt at måle 

overskuddet på bruttoavanceniveau, for efterfølgende at fratrække de involverede koncernselskabers 

tilbageværende omkostninger som relaterer sig til transaktionen. Årsagsforklaringen hertil skal findes i at det 

i nogle tilfælde, hvor en koncern har stærkt integrererede funktioner eller fælles pådraget betydelige 

økonomiske risici, kan være vanskeligt at opgøre andelen af omkostningerne som vedrører den enkelte 

transaktion111. 

 
111 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Kap. 2 sektion C.3  2.137 



Side 58 af 80 
 

5.3 Fordeling af overskud 

Overskud bør allokeres på et økonomisk validt grundlag som afspejler de involveredes selskabers relative 

bidrag til transaktionen og dermed tilnærmer sig den fordeling af overskud der ville være opnået på 

armslængdevilkår. Relevansen af sammenlignelige ukontrollerede transaktioner eller interne data og de 

anvendte kriterier for at opnå en armslængde fordeling af overskuddet, afhænger i høj grad af fakta og 

omstændigheder i det enkelte tilfælde. Nedenfor ses 3 kriterier eller opdelingsfaktorer som benyttes til at 

opdele overskuddet112: 

- Være uafhængig af formuleringen af intern prisfastsættelse, dermed skal Transfer Pricing politikker 

være baseret på objektive data.  

- Være verificerbar  

- Blive understøttet af sammenlignelige data, interne data eller begge dele.  

 

5.3.1 Faktorer af overskudsfordeling 
 

Opdelingen af det relevante overskud under metoden for transaktionsoverskud, opdeles normalt ved hjælp 

af en eller flere overskudfordelingsfaktorer. Den funktionelle analyse og en analyse af den sammenhæng 

hvori transaktionerne finder sted, er afgørende for processen med at bestemme de relevante faktorer, der 

skal bruges til fordeling af fortjeneste, herunder bestemmelse af vægtningen af gældende 

overskudsfordelingsfaktorer, i tilfælde hvor mere end en faktor anvendes. Bestemmelsen af passende 

overskudsfordelingsfaktorer skal afspejle de væsentligste bidrag til værdien i forhold til transaktionen, og 

fordeles på baggrund af en procentvis fordeling som er identificeret ved pålidelige referencetransaktioner 

eller fordelingsfaktorer113.  

 
5.3.2 Afhængighed af data fra skatteyderens egne funktioner.  
 

Hvor der ikke eksisterer sammenlignelige ukontrollerede transaktioner med tilstrækkelig pålidelighed til at 

understøtte fordelingen af den relevante fortjeneste, bør der tages hensyn til interne data, som kan give et 

pålideligt grundlag til at fastslå eller teste armslængdeprincippet af fortjenesten. Koncernselskaberne skal 

anvende interne data i deres ex-ante betragtning. De typer af sådanne interne data, der er relevante, 

afhænger af fakta og omstændighederne i det konkrete tilfælde, herunder funktionsanalysen. Det er i de 

fleste tilfælde interne regnskabsdata der benyttes, hvor det er en betingelse at disse data er finpudset for al 

 
112 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive Framework on BEPS: 
Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018 C.5 2.166-2.168 
113 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive Framework on BEPS: 
Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018. C5.1 2.169-2.173 
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støj og opgjort på transaktionsniveau. De unikke og værdifulde bidrag fra koncernselskaberne skal tages i 

betragtning ved anvendelse af interne data114.  

 

5.4 Delkonklusion:  

Udgivelsen af Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method fremkom af TPG 

2017 Kapitel 2 del 3 sektion C, og medførte langt mere detaljeret beskrivelse af Profit Split Method. Revised 

Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method beskriver 3 faktorer som bestemmer 

hvornår modellen bør anvendes, og benyttes oftest kun når der ikke er pålidelige referencetransaktioner.  

- Når en transaktion indeholder bidrag som er unikke og værdifulde fra involverede selskaber 

- Når der ses stærk integration i forbindelse med transaktionen blandt de involverede selskaber 

- Når involverede selskaber i koncernen deler økonomisk betydelige risici, eller de økonomiske 

betydelige risici de deler i relation til transaktionen er stærkt forbundne.  

 
Anvendelsen af PSM til fordeling af overskuddet som kan henføres til den/de relevante kontrollerede 

transaktioner, lægger op til brug af to metoder for opgørelse af overskuddet. I mange tilfælde vil det 

sandsynligvis være muligt for en koncern at finde pålidelige referencetransaktioner, hvad angår de 

rutinemæssige funktioner, der udføres i løbet af en transaktions levetid, hvorfor residualmetoden ofte kan 

anvendes. Fordelen ved residualmetoden er at denne tager højde for rutinefunktionerne, som betegnes som 

ikke unikke eller værdifulde bidrag tilført af de involverede koncernselskaber, og bør kunne aflønnes vha. én 

af de fire andre prisfastsættelsesmetoder (CUP, RSM, CPM TNMM). Det overskydende overskud 

(residualoverskuddet) kan derefter fordeles ved anvendelse af PSM.  

 
Før overskudsfordelingen kan fortages mellem de relevante koncernselskaber, er det essentielt at koncernen 

korrekt får afgrænset overskuddet, således det kun vedr. de involverede selskaber samt indtægter og 

omkostninger som kan henføres til transaktionen. Herudover er det vigtigt af overskuddet renses for alt støj 

tilført at forskelligartede regnskabspraksis og valuta, for at overskuddet kan fordeles på et konsekvent og 

ensartet grundlag. Efter det samlede overskud er fastlagt, skal det fordeles forholdsmæssigt ud fra 

koncernselskabernes bidrag til værdiskabelsen af transaktionen, hvor overskudsfordelingen skal tage afsæt i 

identificerede værdiskabende faktorer og vægtningen af disse i relation til transaktionen.  

 
114 (OECD, OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive 

Framework on BEPS: Action 10, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Paris, 2018 C.5.2 2.174-178 
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6 Fiktiv - Case  

Kapitlet vil omhandle en fiktiv case som skal illustrere et dansk moderselskab i en koncern, hvor de 

kontrollerede transaktioner indeholder immaterielle aktiver. Casen vil drage nytte af teorien bag hvordan 

selskabet skal fordele det resultatmæssige overskud, som beskrevet i de foregående kapitler.  

 

6.1 Virksomhedsbeskrivelse  

Vision A/S udvikler kamerateknologi til kvalitetskontrol af færdigproducerede produkter eller delelementer. 

Kamerateknologien er en enestående teknologi som scanner færdigproducerede produkter, til kontrolsikring 

af at det færdige produkt lever op til standarderne som er opsat ved kriterier på kameraerne. Kameraerne 

kan derfor opdage fejlproducerede produkter som ikke kan bruges ved videresalg.  Teknologien er unik og 

førende på markedet. Vision A/S har løbende arbejdet på at udvikle en ny produktlinje med henblik på at 

levere til den store efterspørgsel fra bilbranchen, som bilbranchen vil drage stor nytte af da udviklingen kan 

være med til at omkostningsminimere. Den optiske kontrol kombineres med ultralyd scanning som blandt 

andet bilbranchen vil drage stor nytte af, da kameraet kan scanne produktet indefra og ud, og derfor kan 

sikre at produktet lever op til de nødvendige sikkerhedsmæssige krav, og samtidig kan minimere 

ressourceforbrug.  

Nedenstående figur viser koncernstrukturen.   

 
Figur 25: Koncernstruktur fiktiv case 

 

Kilde: egen tilvirkning.  
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F&U som er placeret i Holland har i forbindelse med lanceringen af det nye produkt forestået forskning 

samt udvikling af teknologien. Denne enhed indgik en 3-årig kontrakt med moderselskabet Vision A/S, til 

udvikling af den nye teknologi som efterfølgende er blevet patenteret. I forlængelse af den nye produktlinje 

stiftede moderselskabet en service enhed, til brug for at servicere de mange nye kunder. Enheden er 

strategisk placeret centralt i Tyskland, til at servicere og installere produkterne hos deres primære kunder 

herunder bilbranchen. For at omkostningsminimere har moderselskabet stiftet produktionsenheden i 

Tjekkiet, da der forekommer store lokationsbesparelser blandt andet lavere lønomkostninger.  

 
Vision A/S som er beliggende i Danmark forestår salg og markedsføring. De besidder 

beslutningskompetencerne over produktion og udvikling, og overvåger og kontrollerer forløbet heraf. 

Produktionsenheden får yderligere anvisninger fra moderselskabet i forhold til de specifikke leverancer. 

Moderselskabet har fastlagt retningslinjer for Service enheden i forbindelse med installationer og 

serviceringen af produkterne on site.  

 
6.1.1 De økonomiske omstændigheder  
 

Der blev i 2020 produceret 61,4 mio. biler på verdensplan. Ud af de 61,4 mio. blev 14,1 mio. produceret i EU. 

Det største marked for biler er Tyskland, hvorfor placeringen af service enheden er strategisk placeret her, 

da det forventes at den primære målgruppe vil være bilproducenter i Tyskland. Den nye produktlinje fra 

Vision A/S skal hjælpe producenterne med at omkostningsoptimere samt sikre kvaliteten af slutproduktet. 

Der er derfor stor efterspørgsel for den nye produktlinje fra Vision A/S, hvor de forventer at være first-movers 

på markedet, og dermed sikre store markedsandele allerede fra start. Selvom Vision A/S har patenteret 

produktteknologien er de bevidste om at markedsandele kan falde i takt med at der kommer nye 

konkurrenter med lignende teknologi.  

 
6.1.2 Realydelsens egenskaber 
 

Den nyudviklede kamerateknologi som kan lave ultralydsscanninger, er navngivet UltraVision®. UltraVision® 

består af en kamerakasse med en ultralydsscanner, kassen udsender impulser som sendes ned til produktet 

og reflekteres tilbage til kassen hvor der registreres data vedrørende produktets egenskaber. Disse data 

bliver sammenholdt med prædefinerede kvalitetskontrolskriterier som vises med fejl hvis disse ikke lever op 

til kriterierne. Kameralinsen laver nogle overflade og dimensionsscanninger, som ligeledes bruges ved 

kvalitetskontrollen.  UltraVision® benytter specialfremstillede software som kobles til en computer. 

Softwaren bag UltraVision® indsamler og kategoriserer registrerede fejl, således de kan henledes til 

specifikke led i produktionen, hvor for eksempel produktionselementer skal udskiftes grundet slitage. Den 
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nye teknologi blev patenteret og adskiller sig fra øvrige produkter på markedet, da produktets egenskaber er 

unikke i og med at der ikke eksisterer tilsvarende produkter på markedet.  

 

6.1.3 Forretningsstrategier  
 

UltraVision® henvender sig til et smalt kundesegment i forhold til koncernens øvrige målgruppe, som 

benytter kameralinser til en automatiseret kvalitetskontrol. Kombinationen af kameralinsen og 

ultralydsscanningen er special fremstillet til at imødekomme bilproducenternes behov for 

omkostningsoptimering ved råmateriale besparelser, samt automatisering af kvalitetskontrollen, hvor 

menneskelige ressourcer ikke kan yde tilstrækkelig eller effektiv kontrol. Forretningsstrategien for 

lanceringen af UltraVision® besluttes derfor at Vision A/S af skulle være en fokuseret differentiering. Her er 

det produktets funktioner og skræddersyet kundebehov, der er de væsentligste faktorer for valget af 

forretningsstrategien. Vision A/S vurderes således at UltraVision® unikke egenskaber vægtes højre af 

kunderne end prisen på produktet, hvorfor UltraVision® kan sælges til en relativ høj pris.  

 

Vision A/S anvender deres eksisterende viden fra produktionen af kameralinser og kundespecifik software, 

som skal være med til at sikre en effektiv produktion af UltraVision®. Produktionen af UltraVision® vil som 

resten af koncernens produkter være ordre baseret for at minimere store kapitalbindinger i varelageret. Dog 

har koncernen et princip om at de skal kunne servicere deres kunder hurtigt og effektivt, hvorfor de har en 

minimumsbeholdning på standardkomponenter som kameralinser, ultralydsscannere og andre essentielle 

reservedele. Vision A/S udfører løbende kontrol med produktionen i Tjekkiet, hvor der indsamles data til 

optimering af produktionsprocesser og produktteknologi. 

 

Valget af disse forretnings- og produktionsstrategier gør at koncernen er omstillingsparate og kan tilpasse sig 

kundernes behov og udvikling i markedet løbende. Såfremt UltraVision® bliver en succes, og dermed skaber 

et helt nyt marked for automatiseret kvalitetskontrol, vil der med tiden opstå konkurrerende produkter på 

markedet. Det er derfor vigtigt at Vision A/S forsat udvikler på deres produktteknologi for at opretholde en 

stærk position i markedet.   

 

6.1.4 6-trinsanalyse  
 

For at kunne identificere hvordan de kontrollerede transaktioner skal prisfastsættes er det en nødvendighed 

at kunne definere hvordan bidragende fra de enkelte enheders aktiviteter er relateret til UltraVision® samt 

hvordan det immaterielle aktiv udspiller sig til værdiskabelsen heraf.  
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Trin 1  

Det første trin i analysen er at definere de økonomiske risici som er forbundet med det immaterielle aktiv, 

ved brug af DEMPE-funktionerne. Nedenstående vil beskrive hver enkelt funktion i henhold til UltraVision®.  

 

Development  

Der er flere økonomiske risici i forbindelse med udviklingen af det immaterielle aktiv UltraVision®. Der er 

naturligt blevet benyttet en del ressourcer til produktet, da det er lanceret på et nyt marked hvorfor der har 

været store omkostninger til ideudviklingen, og Vision A/S har finansieret store dele hertil. Der foreligger en 

risiko for at koncernen ikke har opnået erfaring om slutproduktet kan benyttes kommercielt, og der kan 

derved være brugt mange ressourcer som ikke har generet gevinst. Der foreligger yderligere en risiko for om 

strategien af placering for service samt undersøgelse af det Tyske marked har slået fejl, og der derved ikke er 

lige så stor efterspørgsel som først antaget, og prisen yderligere er prissat for højt da det unikke produkt ikke 

er eftertragtet.   

 

Enhancement 

De værdiskabende funktioner i forhold forbedringen af teknologien bag UltraVision®, udføres henholdsvis af 

F&U NL og Vision A/S. F&U NL arbejder løbende med at forbedre teknologien, og besidder den teknologiske 

viden og de relevante aktiver til produktforbedringen. Vision A/S forestår den overordnede strategiudvikling 

og indsamler data fra kunderne til brug for produktudvikling via deres salgs- og distributions afdeling. Disse 

data bearbejdes i Vision A/S og udformes til konkrete forbedringsforslag, hvorefter de videregives til F&U NL.  

De to selskaber deler risiciene forbundet med forbedring af teknologien, hvor F&U NL bærer risiciene i 

forhold til forbedringerne af produktet, lever op til kundernes faktiske behov. Vision A/S bærer risiciene for 

at strategien for produktforbedringerne og indsamling af data om kundernes behov, omdannes til konkrete 

forbedringsforslag, som fastholder relevansen af UltraVision® og sikre at teknologien er ikke er forældet eller 

ikke afspejler kundernes behov. Hvis Vision A/S er ude af takt med deres kunders forventninger til 

UltraVision®, og F&U NL ikke kan omdanne forslagene til forbedringer til konkrete løsninger, risikerer 

koncernen at tab markedsdele og dermed mindske værdien af teknologien også. 

 

Maintenance 

Der kan foreligge en risiko for at der forekommer ressourcespild i forbindelse med at kvaliteten i 

produktionen (Produktion CZ) ikke kan bibeholdes og der sker en del returneringer, og dette medfører fald i 

indtjeningen. Hvis kvaliteten falder i produktionen, vil dette yderligere kunne skabe dårlig omtale og flere 

kunder vil derfor fravælge produktet og Service DE vil derfor have mangel på ordre. Vedligeholdelsesarbejdet 



Side 64 af 80 
 

vil primært bestå af at udvikle og forbedre ultralydsscanningen og eventuelle softwareopdateringer til brug 

for dataanalyserne. 

 

Protection  

Vision A/S er den juridiske ejer af den patenteret produktteknologi og varemærket UltraVision®, funktionerne 

og risiciene forbundet med beskyttelsen af de immaterielle aktiver påhviler dem. Såfremt satsningen af 

udrulningen af den nye teknologi på det tyske marked, viser sig at være profitable og toneangivende for 

fremtidens automatiske kvalitetskontrol er vækstpotentialet på det globale marked enormt. Hermed vil der 

opstå en risiko for plagiering af koncernens teknologi, hvorfor den mest værdiskabende beskyttelsesfunktion 

vil være at beskytte koncernens erhvervede patent og varemærke, som alt andet lige vil lede til øgede 

administrationsomkostninger. 

 

Exploitation 

Bilindustrien er et kæmpe marked, der er præget af hård konkurrence. Et samarbejde med en producent som 

VW kan være afgørende for en underleverandørs succes. I det Vision A/S forestår alt salget af UltraVision®, 

er det også dem som bærer de væsentligste risici og funktioner forbundet med udnyttelsen af selskabets 

immaterielle rettigheder, herunder udformning af forretningsstrategi for det nye produkt. Er Vision A/S ikke 

i stand til at opretholde/skabe en kendskabsgrad til produktet, og dermed udnytte denne til at genere 

overskud fra den udviklede teknologi, risikerer koncernen at alle omkostningerne der er medgået til 

udviklingen af UltraVision® er spildt. 

 

Funktioner i enhederne 

Jf. 6-trinsanalysen vil vi i nedenstående afsnit belyse de 3 datterselskabers funktioner i forbindelse med 

transaktioner med Vision A/S.  Nedenstående afsnit beskriver trin 2-4 som vil konkludere på de kontraktuelle 

forhold, de faktisk pådragede risici og sammenholdelse af den kontraktuelle fordeling af funktioner og risici 

med de faktiske omstændigheder.  

 

Vision A/S og F&U NL 

Den juridiske ejer af produktet UltraVision® er jf. de kontraktuelle forhold Vision A/S. Selskabet F&U NL 

forestår alle vigtige funktioner som er forbundet med udviklingen af det nye produkt, samt håndterer 

forbedringer af UltraVision®. F&U NL besidder beslutningskompetencerne, og pådrager sig risici i forbindelse 

med udviklingen og forbedring af produktet. Vision A/S forestår den løbende kontrol af F&U NL, og pålægger 
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dem den overordnede strategi. Vision A/S beskytter og vedligeholder udover dette også varemærket 

UltraVision® og har den fulde kontrol heraf.  

 

Omstændighederne for F&U NL viser at de besidder mange af kompetencerne til at kunne være 

beslutningstagere i forbindelse med udvikling og forbedring af teknologien af UltraVision®. F&U NL besidder 

yderligere den finansielle kapacitet til at kunne påtage sig risici ved produktudvikling af UltraVision®. De har 

dermed kontrol over forsknings- og udviklingsfunktioner bag UltraVision®. Vision A/S besidder 

kompetencerne og kontrollen i forbindelse med at beslutte strategiske tiltag og forestår dermed også 

markedsføring af det nye produkt UltraVision®. Det kan hermed konkluderes at der er overensstemmelse 

med de kontraktuelle forhold og de faktiske omstændigheder.  

 

Vision A/S og Service DE 

Jf. de kontraktuelle forhold forestår Service DE alle de rutinemæssige funktioner i forbindelse med 

distributionen, installationen og servicering af UltraVision hos kunderne på baggrund af anvisninger fra Vision 

A/S. Vision A/S bærer alle de betydelige risici forbundet med opretholdelse af kunderelationer, udformning 

af forretningsstrategi, herunder markedsføring, prisfastsættelse og produktansvar.   

 

De faktiske omstændigheder for transaktionen mellem Service DE og Vision A/S viser at, Vision A/S modtager 

en ordre, hvorefter de booker Service DE til at levere og installerer UltraVision® hos den pågældende kunde. 

Service DE arrangerer afhentning af de bestilte UltraVisions hos Produktion CZ, hvorefter de leveres og 

installeres hos kunden. Vision A/S varetager al kundekontakt, og besidder alle risici vedr. produktansvar. I 

lighed med leveringen og installationen af UltraVision® bookes Service DE via Vision A/S til at udføre 

reparationer, serviceeftersyn mv. 

 

Det kan ud fra de faktiske omstændigheder udledes at Service DE alene udfører rutinemæssige funktioner på 

foranledning af Vision A/S instrukser. På samme vis kan det udledes at Vision A/S varetager alle betydelige 

funktioner og risici tilknyttet til salg og kundeforhold. På baggrund heraf kan det konkluderes at de faktiske 

omstændigheder og kontraktuelle forhold, samt fordelingen af risici og funktioner er i overensstemmelse 

med hinanden. 

 

Vision A/S og Produktion CZ 

Produktion CZ anses som kontraktproducent i henhold til kontraktvilkårene, hvor produktionen skal følge 

retningslinjer som er bestemt af Vision A/S. Ydermere skal produktionsafdelingen løbende give status på 
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produktionen til Vision A/S, da Vision A/S har det juridiske ejerskab og påtager sig store risici i forbindelse 

hermed.  

Omstændighederne viser at produktion CZ udelukkende foretager handlinger som er i overensstemmelse 

med retningslinjerne de er blevet givet af Vision A/S. Vision A/S holder nøje øje med hele produktionen samt 

kvaliteten heraf. Økonomisk spild dækker Vision A/S, og det kan konkluderes at alle vigtige beslutninger 

foretages af Vision A/S og de kontrollerer alle betydelige risici. Det kan konkluderes at der er 

overensstemmelse med de kontraktuelle forhold og de faktiske omstændigheder.  

 

Step 5 og 6.  

Det er i ovenstående konkluderet at der er overensstemmelse mellem de kontraktuelle forhold og de faktiske 

omstændigheder. Da der ikke skal foretages nogle reguleringer, kan der tages udgangspunkt i den 

kontraktuelle fordeling som beskriver enhedernes bidrag til transaktionen.  De kontrollerede transaktioner 

skal Ved sammenlignelighedsanalysen. afbrugmedprisfastsættes i forbindelse 

sammenlignelighedsfaktorerne er transaktionen præcist afgrænset; kontraktvilkår, funktions-og 

risikoanalyse, realydelsens egenskaber, økonomiske omstændigheder og forretningsstrategier. Det er ved 

funktions- og risikoanalysen konkluderet at der forekommer unikke bidrag mellem Vision A/S og F&U NL, 

hvor disse også kontrollerer betydelige risici. Profit Split metoden vurderes heraf at være den mest 

hensigtsmæssige metode at anvende til at allokere overskud i forbindelse med UltraVision®.  

 

Fordelingen af overskud vil tage afsæt i residualmetoden da Produktion CZ og Service DE skal kompenseres 

for deres bidrag, og det resterende overskud skal herefter fordels mellem Vision A/S og F&U NL ud fra deres 

enkelte bidrag. Da disse er tæt forbundet, vil de da aflønnes af det faktiske overskud baseret på nettoavance. 

Hvordan enhederne kompenseres, vil blive specificeret i nedenstående afsnit.  

 

Produktion CZ 

Ud fra de foregående trin i analysen er det fastlagt at Produktion CZ agerer som kontraktsproducent der 

udelukkende udfører rutinemæssige funktioner, og dermed ikke bidrager med særligt værdiskabende 

funktioner eller påtager sig betydelige økonomiske risici. Koncernen beslutter derfor at det vil være mest 

hensigtsmæssigt at aflønne Produktion CZ efter TNMM med Net Cost Plus som profit level indikator. Ud fra 

et benchmark studie med sammenlignelige referencetransaktioner, som viser et aflønningsinterval på 4-8%, 

beslutter koncernen for at anvende en mark-up på 6% til aflønning af Produktion CZ. 
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Service DE 

Ud fra de foregående trim i analysen er det fastlagt at Service DE agerer som service enhed, der udelukkende 

udfører rutinemæssige funktioner i forbindelse med distribution, installation og servicering af koncernens 

produkter, og dermed ikke bidrag med særligt værdiskabende funktioner eller påtager sig betydelige 

økonomiske risici. Koncernen beslutter derfor at det vil være mest hensigtsmæssigt at aflønne Service DE 

efter TNMM med Net Cost Plus som profit level indikator. Ud fra et benchmark studie med sammenlignelige 

referencetransaktioner, som viser et aflønningsinterval på 5-9%, beslutter koncernen for at anvende en 

mark-up på 7% til aflønning af Service DE. 

 

F&U NL 

Der ydes unikke bidrag blandt begge selskaber, samt påtager de begge betydelige risici i forbindelse med 

UltraVision®. Vision A/S har kontrol over strategiske tiltag i forbedringer og udvikling samt andre 

funktionerne i forbindelse med DEMPE i relation til UltraVision®. F&U NL har kontrollen over risici i 

forbindelse med udvikling af produktet og teknologien i UltraVision®. Begge selskaber besidder yderligere 

betydelige risici hver især, og gør dem tæt relateret. Hvis eksempelvis koncernen ikke evner at generere 

positiv omtale omkring UltraVision®, vil dette måske have påvirkning på de betydelige risici i forbindelse med 

produktet og omkostninger til udvikling mv. vil gå tabt.  

 

Der foreligger ingen pålidelige referencetransaktioner, hvorfor fordeling af overskud som sker ved 

anvendelse af Profit Split metoden og går begge veje, hvor det er værdien af bidrag der belønnes for. Der 

foretages en analyse af koncernselskabernes rolle i forbindelse med bidrag i værdikæden for at identificere 

hvilke dele de kontrollerer i værdikæden. Som det ses nedenfor har F&U NL kontrollen over udvikling af 

produktet, hvor Vision A/S har kontrol over de resterende elementer i værdikæden.  

 

Figur 26: Værdikæde 

 

Kilde: Egen fremstilling 
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Når fordelingen af residualoverskuddet skal finde sted, er det essentielt at inddrage de involverede 

selskabers værdifulde bidrag i henhold til DEMPE-funktionerne, hvor en vægtning af disse funktioner har 

direkte indflydelse på overskudsfordelingen. I den forbindelse er det også relevant at kigge på, hvor i 

koncernens værdikæde funktionerne udføres. 

 

Den forholdsmæssige vægtning af funktionernes værdifulde bidrag vil tage afsæt i 2020, hvor UltraVision er 

endeligt udviklet og bliver lanceret på det tyske marked. På dette tidspunkt er risiciene forbundet med 

udvikling (D) aftagende, da UltraVision er færdigudviklet. Herimod kan det om risiciene forbundet med 

forbedring (E) siges at disse er relativt store, da en konstant videreudvikling/forbedring af teknologien bag 

UltraVision er afgørende for produktets værdi og evne til at skabe vedvarende konkurrencefordele. I relation 

til den løbende forbedring af UltraVision er der også en iboende risiko for at produktstrategien slår fejl fx ved 

en fejlvurdering af kundernes faktiske behov, som resulterer i irrelevante forbedring eller en fejlplacering af 

koncernens ressourcer. Da UltraVision er et nyt produkt har koncernen ikke samme erfaring med produktion 

af denne enhed, som ved nogle af koncernens andre produkter, hvilket kan lede til ressourcespild i 

produktionen. Det er afgørende for UltraVisions succes at produktet lever op til kundernes forventninger, 

hvorfor risiciene i relation til vedligeholdelse (M) stiger ved lanceringen af UltraVision. Kvaliteten af produktet 

har direkte indflydelse på opbyggelsen af en kendskabsgrad i markedet til det nye produkt, hvor negativ 

omtale kan have direkte indflydelse på selskabets image og dermed også deres kunderelationer. Risiciene 

forbundet med beskyttelse (P) er relativt lave, da koncernen har patenteret teknologien og 

varemærkeregistreret UltraVision, hvorfor den væsentligste funktion vil være at beskytte koncernen mod 

plagiering fra konkurrenter på markedet. I stærk tilknytning til forbedring og vedligeholdelse, er de 

væsentligste funktioner for udnyttelse (E), Vision A/S evne til at udnytte UltraVision kommercielt og skabe 

en stærk kendskabsgrad og loyalitet hos kunderne. I forlængelse heraf vil der være risici forbundet med 

tilkomsten af substituerende produkter på markedet fra selskabets konkurrenter.  

 

Ud fra ovenstående og den foregående 6-trinsanalyse, skal DEPME-funktionerne med deres værdifulde 

bidrag samt medfølgende risici, fordeles til de enkelt led i værdikæden. Her skal koncernen foretage en 

vægtning af ovenstående, som skal danne grundlag for fastsættelsen af kompensationen imellem de 

involverede selskaber. UltraVision er er nyt produkt på markedet, med unik og innovativ teknologi, hvorfor 

teknologisk forspring har stor betydning, dermed skal første led i værdikæden produktudvikling vægtes 

forholdsvist højt. Det samme gør sig gældende for produktion og salg, hvor kvalitet og etablering af en stærk 

kendskabsgrad til produktet vil have afgørende indflydelse på den fremtidige succes af UltraVision og dermed 

værdiskabelsen. Beskyttelsen af koncernens nye teknologi og varemærke varetages af koncernens 
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administration, og bærer en mindre betydningsfuld rolle i starten af UltraVisions lancering. Sidste led i 

værdikæden strategi spiller også en væsentlig rolle, hvor den valgte forretningsstrategi danner rammerne for 

produktets succes. Se nedenstående vægtning af DEMPE-funktionerne:  

 

Tabel 1: Vægtning af DEMPE-funktioner.  

 

Kilde: Egen fremstilling  

 

Allokeringen af overskuddet mellem Vision A/S og F&U NL skal foretages ved hjælp af Profit Split metoden, 

her opgøres flere faktorer der spiller ind for at kvalificere allokeringen af overskuddet blandt selskaberne. 

Faktorerne opgøres på baggrund af kvalitative og kvantitative elementer, hvor det vurderes i forbindelse med 

værdikæden hvor meget hver proces udgør. Det vurderes yderligere hvilken sammenhæng og, hvor stor 

værdiskabelse der tilføres til UltraVision® via medarbejdernes knowhow. Som konkluderet i ovenstående 

afsnit har F&U NL-kontrollen over udvikling af produktet, hvor Vision A/S har kontrol over de resterende 

elementer i værdikæden.  

 

På baggrund af ovenstående skal residualoverskuddet fordeles mellem Vision A/S og F&U NL, samt skal 

fordelingen tage afsæt de unikke og værdifulde bidrag samt hvem der kontrollerer risici i forhold til produktet 

UltraVision®. Se nedenstående tabel for fordelingen af overskuddet.  
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Tabel 2: Benyttelse af Profit Split metode ved unikke bidrag 

 

Kilde: Egen fremstilling 

 

Baseret på ovenstående opgørelse af fordeling af overskud set i forhold unikke og værdifulde bidrag, kan det 

konstateres jf. nedenstående tabel at F&U NL har ret til 25% af det faktiske residualoverskud, hvor Vision A/S 

har ret til 75% af det faktiske residualoverskud.  

 

Tabel 3: Opgørelse af fordeling af residualoverskud 

 

Kilde: Egen fremstilling  

Selskaberne Service DE og Produktion CZ er blevet aflønnet og kompenseret for deres rutinefunktioner, og 

det konstateres hermed at 75% af residualoverskuddet ifalder moderselskabet Vision A/S da dette forestår 

de primære og mest betydelige funktioner. Vision A/S har kontrollen over betydelige risici og yder de mest 

værdifulde bidrag til produktet.  
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6.2 Delkonklusion 

De forrige kapitler omhandlende anvendelse af udnyttelse af immaterielle aktiver ved koncernintern 

samhandel, er blevet benyttet i egenudviklet case i dette kapitel hvor det er præciseret hvilke forhold man i 

praksis skal tage stilling til. Det fiktive selskab Vision A/S som er placeret i Danmark, har koncernintern 

samhandel med F&U NL, Produktion CZ og Service DE. Selskaberne er 100% ejet af det danske moderselskab 

Vision A/S. Casen behandler et ny lanceret produkt UltraVision® hvori der indgår immaterielle aktiver, hvor 

det klargøres hvordan de kontrollerede transaktioner overholder fastlæggelsen af armslængdepriserne ved 

brug af sammenlignelighedsfaktorerne.  

 

Ved gennemgang af sammenlignelighedsfaktorerne kan det konkluderes at der er sammenhæng mellem de 

kontraktuelle vilkår omhandlende de berørte kontrollerede transaktioner, og de faktiske omstændigheder. 

Det er her påvist at Vision A/S og F&U NL har kontrol over de mest betydelige risici, samt tilfører de mest 

værdiskabende funktioner til UltraVision®. Ved gennemgang af DEMPE-funktionerne er det konstateret at 

F&U NL varetager de vigtigste funktioner ved udvikling af produktet samt har kontrollen over risiciene 

forbundet hermed og vilkårene anerkendes som værende økonomisk rationelle. Vision A/S varetager alle 

øvrige DEMPE-funktioner, og har kontrol over risici forbundet med funktionerne vedrørende produktion, 

salg, distribution og salg. De to øvrige selskaber Produktion CZ og Service DE varetager udelukkende 

rutinefunktioner hvorfor disse ikke kontrollerer betydelige risici. 

 

Da det er konkluderet at der foreligger unikke og værdifuldebidrag vil det i de færreste tilfælde være muligt 

at finde referencetransaktioner, hvilket også udspiller sig i casen hvorfor det er vurderet at Profit Split 

metoden anses som værende den mest passende metode. Metoden er yderligere valgt da risiciene er stærkt 

forbundne, og dermed skal overskuddet fordeles baseret på residualmetoden. Produktion CZ og Service DE 

bliver kompenseret baseret på deres rutinemæssige funktioner, hvor TMNN med Net cos plus som PLI anses 

som den mest passende model. Det resterende overskud allokeres baseret på bidragene og faktorer i 

forbindelse med lanceringen af UltraVision® til F&U NL og Vision A/S. Ved anvendelse af Profit Split Metoden 

bliver F&U NL aflønnet af residualoverskuddet hhv. 25% og Vision A/S 75%  
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7. Konklusion  

Hovedopgavens formål er at præciserer, hvordan et danske moderselskab i en multinational koncern skal 

forholde sig til anvendelsen af TPG 2017, herunder hvilke forhold moderselskabet skal være særligt 

opmærksomme på ved udnyttelsen af immaterielle aktiver som led i koncernintern samhandel, samt 

hvorledes koncernen mest hensigtsmæssigt kan profitallokere overskud genereret af disse immaterielle 

aktiver. 

 

Særligt for immaterielle aktiver har udviklingen i begrebet og måden, hvorpå man opfatter disse i relation 

deres værdiskabende effekt i en multinational koncern, til at genere vedvarende eller overnaturlige overskud 

ændret sig som følge af udformningen af BEPS-projektet, der resulterede i udformningen af TPG 2017, særligt 

med udbygningen af kapitel 6 omhandlende immaterielle aktiver. Her understreges det at det juridiske 

ejerskab ikke længere alene kan tjene som fordelingsnøgle til fordeling af overskud. Der indtræder et 

paradigmeskift, hvor kontrol over risiko og form over substans tiltræder som de nye retningslinjer for 

profitallokering.  

 

Grundstenen for Transfer Pricing er armslængdeprincippet, her er det således vigtigt at et dansk 

moderselskab er i stand til at opfatte de enkelte koncernselskaber, som separate enheder, der skal aflønnes 

for deres bidrag til koncernen, som uafhængige selskaber ville det i lignende situationer. Derfor skal et dansk 

moderselskab udarbejde en fyldestgørende Transfer Pricing dokumentation for koncernen, som redegør for 

alle relevante forhold for de kontrollerede transaktioner i koncernen, og hvorfor de er foretaget på 

armslængdevilkår. 

 

For at kunne afgrænse koncernens kontrollerede transaktioner, skal et dansk moderselskab være særligt 

opmærksomme på, hvilke koncernselskaber, der har kontrol over betydelig økonomiske risici, hvilke 

selskaber der besidder beslutningskompetencerne til fordeling af risici, samt hvilke koncernselskaber der har 

den finansielle kapacitet til at pådrage sig disse risici. Som led i identifikationen af hvilke selskaber der udfører 

værdiskabende funktioner, anvender aktiver, og påtager sig betydelige risici skal koncernen følge de 5 trin i 

sammenlignelighedsanalysen, hvor funktions- og risiko anvendes til fastlæggelse af udførte funktioner og 

risikoallokering. For at den afgrænsede transaktion kan være i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet skal der være sammenhæng mellem de indgåede kontraktuelle forhold og de faktiske 

omstændigheder, som udspiller sig ved transaktionens gennemførsel. Er der ikke sammenhæng mellem 

disse, skal koncernen foretage en korrektion af transaktionen, således den afspejler de faktiske 
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omstændigheder. Endvidere skal transaktionerne være foretaget for et økonomisk rationelt fundament, som 

er til gavn for alle involverede parter. 

  

Ved transaktioner hvor der indgår immaterielle aktiver, skal koncernen inddrage retningslinjerne fra TPG-

kapitel 6. Det er centralt for afgrænsningen af transaktionen, at definitionen for immaterielle aktiver 

efterprøves på det pågældende aktiv, da en for bred eller smal fortolkning af definitionen vil lede til en enten 

uberettiget kompensation eller mangel herpå. Som led i afgrænsningen skal koncernen foretage en 

præcisering af de involverede koncernselskabers funktioner, anvendte aktiver og pådragne risici i relation til 

DEPME under de 6 trin i funktions- og risikoanalysen. Dette vil danne grundlag for valg af TP-metode til 

overskudsfordeling. Overskudsfordelingen skal følge de værdiskabende bidrag og pådragne risiciene, således 

det koncernselskab der yder de mest værdifulde bidrag samt pådrager sig de mest betydelige risici, tildeles 

størst andel af det samlede overskud foranlediget af udnyttelsen af det immaterielle aktiv.  

 

En af de største udfordringer ved immaterielle aktiver er sammenligneligheden, da disse karakteriseres 

unikke og værdifulde, hvilket begrænser omfanget og muligheden for at finde sammenlignelige 

referencetransaktioner til grundlag for prisfastsættelsen. Der opstår yderligere komplikationer, hvis 

transaktionen indeholder et HTVI, her skal det danske moderselskab basere deres prisfastsættelse på ex-ante 

prognoser ud fra koncernens egen viden og forventninger til fremtidige udviklinger og begivenheder i 

markedet mv. Ved HTVI er der stor usikkerhed forbundet med prisfastsættelsen på transaktionstidspunktet, 

hvorfor det er vigtigt at det danske moderselskab udarbejder en udførlig dokumentation for transaktionen, 

som redegør for alle relevante forhold, herunder det økonomiske grundlag for deres prognoser. Er 

dokumentationen ikke fyldestgørende risikerer koncernen af få foretaget en indkomstfiksering baseret på en 

ex-post betragtning af transaktionen fra skattemyndighederne.   

 

I takt med udviklingen af begrebet immaterielle aktiver i transfer pricing sammenhæng, har det også været 

nødvendigt med en udvidelse af vejledningen om anvendelse af profit split metoden, dette resulterede i 

udbygningen af TPG 2017 kapitel 2 del 3 sektion C i 2018. Udgivelsen af RGATPSM har til formål at oplyse om, 

hvornår PSM er den mest hensigtsmæssige prisfastsættelsesmetode og metodens styrker og svagheder. Et 

dansk moderselskab kan med fordel anvende PSM til prisfastsættelsen af en transaktion, hvis koncernen har 

stærkt integrerede funktioner, hvis flere koncernselskaber tilføjer unikke og værdifulde bidrag, hvis flere 

koncernselskaber pådrager sig fælles betydelige risici. Moderselskabet skal dog være opmærksom på at der 

er flere udfordringer ved anvendelse af PSM, hvor den komplicerede anvendelse og mangel på 

datatilgængelighed yderligere understreger behovet for veldokumenteret Transfer Pricing dokumentation.  
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Anvender koncernen PSM er det relevant at opgøre det samlede overskud til fordeling, dette kan koncernen 

gå til på forskellige måder. I de tilfælde hvor der udføres rutinefunktioner, vil det være mest hensigtsmæssigt 

at anvende residualmetoden, da denne tager højde for rutinefunktionerne, som kan aflønnes med en af de 

øvrige prisfastsættelsesmetoder (CUP, RSM, CPM, TNMM). Dermed splittes overskuddet mellem overskud 

genereret af rutinefunktioner og overskud genereret af unikke og værdifulde bidrag (residualoverskuddet). 

Ved fordelingen af residualoverskuddet fortages der en vægtning af de involverede koncernselskaber 

værdifulde bidrag, pådragne risici, som vurderes på baggrund af kvalitative og kvantitative faktorer og deres 

indvirkning på værdiskabelse.  
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8. Perspektivering 

Opgavens perspektivering vil belyse hvad en koncern skal have fokus på ved overdragelse af DEMPE-

funktioner i forbindelse med en intern omstrukturering. En omstrukturering indebærer oftest en ændring i 

hvordan profit allokeres, hvorfor det herfor er vigtigt at koncernen sørger for at dokumentere detaljeret 

hvordan ændringen af profitallokeringen er økonomisk rationel og sker på armslængdevilkår samt følger 

Seperate Entity-princippet115. Jf. TPG 2017 skal de involverede selskaber i en omstrukturering indledningsvist 

følge nedenstående 3 steps116:  

  -Der skal ske nøjagtig afgrænsning af transaktionerne, der omfatter omstrukturering af 

virksomheder og funktioner, aktiver og risici før og efter omstrukturering.  

 -Der skal være beskrivelse af de forretningsmæssige årsager til og de forventede fordele ved 

omstrukturering herunder synergiernes rolle.  

 -Der skal beskrives de andre muligheder, der er realistisk tilgængelige for parterne.  

 

Det er nødvendigt at analysere funktioner, aktiver og risici for at klarlægge armslængdevilkår i 

omstruktureringen. Identificeringen af betydelige risici er af afgørende betydning i omstruktureringer. 

Normalt på det åbne marked vil en pådragelse af risici associeret med en kommerciel mulighed, påvirke 

profitpotentialet af den mulighed, og allokeringen af risici der er pådraget mellem involverede selskaber, vil 

have indflydelse på profit eller tab som resulteres fra den transaktion og allokeret på armslængdevilkår. 

Omstruktureringer medfører ofte at lokal drift omdannes til lav risiko operationer og aflønnes med et relativt 

lavt afkast med den begrundelse, at de økonomisk væsentlige risici er overtaget af anden part, til hvem 

overskuddet eller tabet forbundet med disse risici fordeles. Af denne grund er en undersøgelse af fordelingen 

af risici mellem associerede selskaber før og efter omstruktureringen en væsentlig del af 

funktionsanalysen117. Dette skyldes at uafhængige selskaber ikke vil give afkald på potentiale for profit hvis 

ikke kompensationen er økonomisk rationel.  

 

For at eksemplificere ovenstående i et praktisk relief tages der udgangspunkt i opgavens fiktive case. Her vil 

overdragelse af kontrollen over betydelige risici behandles i relation til F&U NL. I et tænkt scenarie har 

koncernen besluttet at flyttes F&U NL til Tjekkiet hvor produktion CZ også er placeret. Denne strategiske 

beslutning er vedtaget for at omkostningsminimere, samt flytte F&U og produktionen sammen for samtidigt 

at kunne vidensdele løbende for at optimere processen. Koncernen har valgt at flytte alle medarbejdere med 

 
115 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Punkt 9.64 
116 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Punkt 9.14 
117 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017) Punkt 9.19 
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knowhow til Tjekkiet, hvorfor Produktion CZ nu har fået overdraget de beslutningskompetencer i relation til 

DEMPE-funktionerne som F&U NL førhen besad. Produktion CZ har derfor nu kontrollen over de betydelige 

risici som er blevet overflyttet fra det tidligere selskab F&U NL.  Koncernen skal i forbindelse hermed beslutte, 

hvordan selskabet nu skal aflønnes da selskabet både udfører rutinemæssige funktioner, og nu også yder 

unikke og værdifulde bidrag til UltraVision®. Det er vigtigt at klargøre at selskaberne er aflønnet efter et 

økonomisk rationale som to uafhængige parter også ville være indgået i. F&U NL giver afkald på profit hvorfor 

de skal kompenseres for overdragelsen og de derfor også exitbeskattes. Produktion CZ skal nu kompenseres 

for deres rutinemæssige funktioner, samtidigt skal de aflønnes med den forholdsmæssige andel af 

residualoverskuddet foranlediget af de unikke og værdifulde bidrag som overdragelsen af F&U medfører. 

Som konstateret i ovenstående afsnit hvor casen behandles, benyttes Profit Split metoden til at allokere 

bidraget i forbindelse hermed.  
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9. Bilag 1 - Oversigt over figurer:  

Figur 1: Opgavestruktur s. 6 

Figur 2: BEPS -15 points s. 8 
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Figur 4: TPG 2017 på baggrund af BEPS s. 10 

Figur 5: Sammenlignelighedsfaktorer s. 13 

Figur 6: 6-trinsanalyse s. 14 

Figur 7: Økonomiske risici ved en transaktion s. 15 

Figur 8: Relevante egenskaber s. 19 

Figur 9: Struktur af kapitel 6 i TPG 2017 s. 26 

Figur 10: Definition af immaterielle aktiver s. 27 

Figur 11: Eksempler på immaterielle aktiver s. 29 

Figur 12: DEMPE funktionerne s. 30 

Figur 13: Koncernstruktur til brug for eksempel af BaseHunter® s. 31 

Figur 14: Eksempler på udfordringer i funktionsanalysen for immaterielle aktiver s. 34 

Figur 15: 6-trinsanalyse for immaterielle aktiver s. 35 

Figur 16: Økonomiske risici forbundet med immaterielle aktiver s. 37 

Figur 17: Forventet afkast forbundet med investering s. 38 

Figur 18: Undtagelser til ex-post indkomstreguleringer s. 43 

Figur 19: Milepælsbetaling s. 44 

Figur 20: Prisjusteringsklausul s. 45 

Figur 21: Udvikling af Profit Split metode s. 51 

Figur 22: Styrker og svagheder for PSM s. 52 

Figur 23: hvornår skal PSM model anvendes s. 54 

Figur 24: Metode til overskudsfordeling s. 56 

Figur 25: Koncernstruktur fiktiv case s. 61 

Figur 26: Værdikæde s. 68 

Tabel 1: Vægtning af DEMPE-funktioner. S. 70 

Tabel 2: Benyttelse af Profit Split metode ved unikke bidrag s. 71 

Tabel 3: Opgørelse af fordeling af residualoverskud s. 71 
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10. Bilag 2: Oversigt over forkortelser i hovedopgaven:  

 

CUP Comparable uncontrolled price 
DEMPE Development, enhancement, maintenance, protection and exploitation  
FAR Funktioner aktiver og risici  
F&U Forskning og udvikling  
HTVI Hard to value intangibles 
OECD Organization for economic cooperation and development  
PLI Profit Level indicator 
PSM  Profit Split method 
RGATPSM Revised guidance on the application of the transactional profit split method 
TNMM Transactional net marginal method 
TP  Transfer Pricing 
TPG Transfer Pricing Guidelines for multinational and enterprise and tax administrations 
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