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 Indledning  

Prisfastsættelse af et koncerninternt lån kan på mange måder være vanskeligt. For at kunne 

prisfastesætte et koncerninternt lån korrekt skattemæssigt, skal selskaberne gøre det efter 

armslængdeprincippet - men at finde armslængdeprisen er ikke lige til.  

 

Dette skyldes, at der i langt de fleste tilfælde ikke ligger en kreditvurdering på hvert enkelt selskab i 

en koncern. Der bliver derfor benyttet standardiserede kreditvurderingsværktøjer, som ikke 

nødvendigvis har alle relevante og væsentlige nuancer med. På denne måde, kan kreditvurderingen 

ikke nødvendigvis sammenlignes med en ekstern kreditvurdering fra f.eks. en bank.1 

 

Jeg vil derfor i denne opgave undersøge, hvor problematikkerne opstår ved prisfastsættelse af de 

koncerninterne lån, samt hvordan OECD’s guideline kan tolkes, da guidelinen netop kun er en 

guideline, og ikke konkret lovgivning, hvorfor den på nogle områder er meget åben i dens 

fortolkning.  

 

Min opgave henvender sig til personer, som har en baggrundsviden inden for Tranfer pricing, og 

mine beskrivelser og gennemgang af teori vil derfor være kortfattet, da det forventes, at læseren 

har en forståelse for denne teori i forvejen.   

 
1 Andersen, Jeppe. & Allerslev, Mark B. (2020). Transfer pricing vedrørende koncerninterne lån og 
mellemværender. Medlemsmagasin for FSR - danske revisorer, (3), s. 28-31. 
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1.1 Problemformulering 

 

I dette speciale undersøges det, hvordan koncerninterne lån skal prisfastsættes med henblik på at 

være i overensstemmelse med armslængdeprincippet 

 

1.1.1 Analysespørgsmål 
 

o Hvad er Transfer Pricing, og hvornår gjorde Transfer Pricing sit indtog 
  

o Hvordan er OECD’s guideline implementeret i Danmark 
 

o Hvilke problematikker kan der være ved at prisfastsætte koncerninterne lån  
 

o Hvordan kan en case vedrørende Transfer Pricing og koncerninterne lån se ud  
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1.2 Afgrænsning 

I denne opgave ønsker jeg at belyse, hvilke problemstillinger der kan være ved at skulle 

prisfastsætte koncerninterne lån, hvorfor denne opgave udelukkende tager udgangspunkt i Transfer 

Pricing indenfor dette område.  

 

Der tages udgangspunkt i OECD’s Guidelines ”Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions” 

samt den danske lovgivning vedrørende Transfer Pricing.  

 

Andres landes lovgivningen om Transfer Pricing vil ikke blive behandlet i dette projekt, da dette 

vurderes at bliver for omfattende.  

  

Analysen i denne opgave har fokus på koncerninterne lån (intra-group loans). Udover lån behandles 

Cashpooling, hedging (afdæknings forretninger), Captive insurance og garantier også i OECD’s 

”Transfer Pricing guidance on Financial Transactions” men disse områder vil ikke indgå i dette 

projekt. 

 

Derudover er mit fokus på fastsættelse af lånets rente, og eventuelle gebyrer og omkostninger 

vedrørende lån, er ikke medtaget i denne opgave.  
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1.3 Metode 

1.3.1 Disposition  
 

Denne opgave er delt op i 3 dele og vil forløbe som nedenstående illustration 

 

 

Illustration 0 med egen tilvirkning 

 

I første del af opgaven ”Teoretisk gennemgang” vil jeg komme med en teoretisk gennemgang af 

Transfer Pricing vedrørende finansielle transaktioner. I denne del vil der være fokus på, hvordan en 

prisfastsættelse kan finde sted. 

 

I anden del af min opgave ”Analyse af case” vil jeg opstille en fiktiv case, hvor jeg vil gennemgå den 

opnåede teoretiske viden fra ”Teoretisk gennemgang”. I denne del vil jeg lave en 

sammenlignelighedsanalyse, hvorefter jeg vil finde frem til de Transfer Pricing modeller, jeg kan 

benytte.  

 

I tredje og sidste del ”afsluttende diskussion” vil jeg samle op på de resultater, jeg har fundet frem 

til i min analyse og diskuterer, hvorfor det kan være så svært for en koncern at prisfastsætte en 

kontrolleret transaktion efter armslængdeprincippet  

Teoretisk 
gennemgang

Analyse af 
case

Afsluttende 
diskussion
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1.3.2 Dataindsamling  
 

Jeg vil i min opgave, især i den første del, gøre brug af sekundær empiri i form af desk research.  

 

Dette gør jeg, da der er udarbejdet mange gode lærebøger, som kan give mig et overblik over, hvad 

Transfer Pricing er, og hvilke problemstillinger der kan være ved at benytte Transfer Pricing.  

 

I anden del af opgaven vil jeg, udover sekundær empiri, benytte mig af primær empiri i form af et 

interview. I mit interview vil jeg benytte personligt ekspert interview, da jeg skal bruge interviewet 

til at undersøge, hvad bankerne kigger på, når de prisfastsætter lån optaget af en virksomhed, og 

holde det op mod, hvordan koncernforbundene virksomheder kan prisfastsætte deres 

mellemværender, for at der er tale om prisfastsættelse på armslængde vilkår.  

 
1.3.3 Kildekritik  
 

Jeg vil som udgangspunkt gøre brug af kilder, der findes online. Dette skyldes, at lovgivning er noget 

der løbende bliver opdateret, i takt med, at der bliver brug for det.  

 

Derudover er Transfer Pricing også noget, der ændrer sig, jo mere international verden bliver, og jo 

lettere det er at drive virksomheder rundt i hele verden.  

 

Jeg vil som udgangspunkt benyttet mig at retsinformation samt SKAT.dk som kilder til i min opgave, 

da jeg i min analyse vil analysere OECD’s guideline. Jeg vurderer, at både Retsinformation.dk og 

SKAT.dk er troværdige kilder, da der er tale om guidelines, som lovgivningen bygger på og derved 

ikke holdninger.  

 

Jeg vil dog også gøre brug af bogen Transfer Pricing af Jens Wittendorf, da denne bog giver et godt 

overblik over Transfer Pricing samt de forskellige prisfastsættelsesmodeller, der er på området. 
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 Transfer Pricings historie i Danmark  

Tilbage i 1960 kom de første regler i den danske lovgivning vedrørende Transfer Pricing, som skulle 

sikre, at multinationale koncerner ikke kan flytte rundt på deres overskud og derved opnå en 

skattemæssig gevinst. Disse regler blev stadfæstet i Selskabsskatteloven § 12.  

 

Dog oplevede man, at reglerne ikke var klare nok, til at man kunne bruge dem i retten.  

 

Derfor udsendte de Amerikanske myndigheder sammen med OECD nye regler vedrørende Transfer 

Pricing, som i 1998 blev implementeret i den danske lovgivning.  

 

Disse nye regler er stadfæstet i skattekontrolloven § 3 B, som omhandler dokumentationspligten 

vedrørende kontrollerede transaktioner, samt i Ligningsloven § 2, som omhandler hjelm til, at 

skattemyndighederne kan foretage priskorrektion jævnfør armslængdeprincippet.2 

 

2.1 BEPS 

Efter Finanskrisen i 2008 satte G20 og OECD fælles fokus på skatteunddragelse.  

 

Den form for skatteplanlægning, nogle multinationale koncerner benytter til skatteunddragelse, 

benævnes BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) og koster årligt de berørte lande milliarder i tabte 

skatteindtægter.   

 

Over 135 lande har i samarbejde udarbejdet OECD/G20 ramme for håndtering af BEPS. Et 

rammeværk som omfatter 15 actions til at undgå skatteunddragelsen blandt andet ved et mere 

transparant internationalt skatte miljø.3 

 

 
2 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 26. 

3 https://www.oecd.org/tax/beps/about/#history 
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BEP’s 15 actions giver således myndighederne i de forskellige lande hjemlige og internationale 

regler og metoder til at opdage skatteunddragelse og dermed sikre, at indtjening beskattes der, 

hvor de økonomiske aktiviteter, der har skabt indtjeningen, er udført, og hvor værdien faktisk er 

skabt.4 

 

BEPS’s actions 8-10 vedrører Transfer Pricing og beskriver og styrker regler og standarder, der skal 

sikre, at de store koncerner overholder armslængdeprincipperne på alle koncerninterne 

transaktioner – også de transaktioner, der er vanskelige at værdiansætte. 

Action 8-10 omfatter disse tre nøgleområder: 

• Action 8: immaterielle aktiver 

• Action 9: Risici og kapital 

• Action10: Høj-risiko transaktioner 

Det er action 9 og 10, der er behandles i denne opgave, mens action 8 falder udenfor emnet. 

Ifølge action 9 ’Risici og kapital’ skal indtjening allokeres til det selskab, der faktisk udfører 

værdiskabende aktiviteter og har den faktiske risiko og ikke til selskaber, der kontraktuelt har 

påtaget sig risici. 

Action 10 ‘Høj-risiko transaktioner’ omfatter kontrollerede transaktioner, som ikke udspringer af 

den egentlige forretning, men som bruges til at flytte indtjeningen mellem koncernens selskaber af 

skattemæssige årsager. Udover prisning af koncerninterne transaktioner ser man også på særlige 

koncerninterne betalinger som f.eks. diverse management fees og hovedkontorsudgifter, der ikke 

kan henføres til egentlig værdiskabende aktiviteter, men alene bruges til skatteunddragelse. 

BEPS’s arbejdet med ovennævnte Transfer Pricing actions mundede blandt andet ud en rapport i 

2015, som har dannet grundlag for OECD’s New Transfer Pricing guidance on financial transactions 

 
4 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/ 
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(Actions 4 and 8-10), der blev publiceret i februar 2020. Det er dele af denne guide, der danner 

grundlag for min gennemgang i denne opgave i afsnit 4.5 

2.2 Separationsprincippet  

Som det fremgår af ovenstående, så handler Transfer Pricing altså om, at multinationale koncerner 

ikke må flytte rundt på deres overskud for at opnå en skattegevinst, og man benytter derved 

separationsprincippet.  

 

Separationsprincippet går i alt sin enkelthed ud på, at selvom de koncernforbundne virksomheder 

internt anses for værende en samlet enhed, så anses de blandt andet i skattemæssig henseende for 

at være separate enheder og beskattes herefter jf. OECD’s modeloverenskomst artikel 5, om 

koncernforbundne virksomheder.67 

 

Som det ses nedenfor, er selskab A og B koncernforbundne, hvis:  

 

o samme ejere ejer mere end 50 % af selskab A og B,  

o ejere at selskab A og B er nærtstående familie eller  

o hvis moderselskabet ejer mere end 50 % af datterselskabet. 8 

  

 

5 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/actions8-10/ 

6 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 27. 
7 https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201813L00031 
8 https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/transfer-pricing 
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 Armslængdeprincippet 

Armslængdeprincippet stadfæstes i ligningsloven § 2 som lyder: 
 
”Skattepligtige skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser 

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

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

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.”9 

 

Det vil altså sige, at når virksomheder i samme koncern handler sammen, så skal prisen, der bliver 

handlet til, været på samme vilkår, som hvis der var blevet handlet med en ekstern part.  

 

Det kan imidlertid være rigtig svært at finde armslængdeprisen. Når noget så simpelt som en liter 

vand kan have så vidt forskellige priser, som det kan ses i bilag 4 priser, hvor en liter vand i samme 

butik koster henholdsvis 5 kr., 20 kr. og 33,9 kr.  

 

Så hvordan prisfastsætter man så en vare, en ydelse eller en værdi, som er mere kompleks end en 

flaske vand?  

 

  

 
9 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/806 
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3.1 Sammenlignelighed  

Når nedenstående modeller skal anvendes til at efterprøve armslængdeprisen, kræves det, at 

referencetransaktionen er sammenlignelig med den kontrollerede transaktion.  

 

OECD sætter fokus på 5 faktorer, som går ind og påvirker prisen og derfor skal være 

sammenlignelige:10 

 

o Realydelsen 

o Kontraktvilkår 

o Selskabernes funktion, risici og aktiver 

o Økonomiske omstændigheder 

o Forretningsstrategier  

 

3.1.1 Realydelsen 
 

Når selskaberne skal sammenligne realydelsen, vurderes selve produktet, der handles.  

 

Det er væsentligt, at produkterne kan sammenlignes, uanset om det er en ydelse, et fysisk produkt 

eller f.eks. et lån.  

 

Når man ser på realydelsen i forhold til et lån, så kan det f.eks. være om der er tale om et variabelt 

eller fastforrentet lån. Dette er vigtigt, da dette kan have stor betydning for renten.11 

  

 
10 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 213 
11 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 214 
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3.1.2 Kontraktvilkår  
 

Under kontraktvilkår skal de indgåede aftaler og kontrakter være sammenlignelige med 

referencetransaktionen.  

 

Dette vil ved et lån blandt andet vedrører at lånets løbetid, så det kontrolleret lån, har samme 

løbetid som det lån, selskabet benytter som referencetransaktion. Dette skyldes, at renten ikke 

nødvendigvis er den samme på et 10-årigt lån og på et 30-årigt lån.  

 

Derudover kan der være forhold som afdragsfrihed eller mulighed for at indfri lånet uden varsel 

mm.12 

 

3.1.3 Funktion, risici og aktiver 
 

Funktionsanalysen (forkortes FRA) er en vigtig del ved sammenlignelighed og armlængdepris.  

 

Dette skyldes, at prisen på et produkt naturligt vil afspejle den værdiskabelse, et selskab tilføjer et 

produkt eller en transaktion, når der handles med et eksternt selskab. Derfor skal denne 

værdiskabelse også afspejles, når der er tale om en kontrolleret transaktion.  

 

Når man kigger på et selskabs funktion, så kigger man på, hvilke funktioner et selskab udfører. Man 

kan ikke sammenligne en pris, som en referencetransaktion modtager med prisen på en 

kontrolleret transaktion, hvis selskabet med referencetransaktionen for eksempel står for 

markedsføring, produktpakning, administration, eller har den væsentligste beslutningstagning, 

mens selskabet i den kontrollerede transaktion ikke har andre funktioner end at videre sælge 

produktet.13 

 

Udover funktion er det også relevant at se på, hvilken risici selskabet påtager sig. Jo højere en risiko 

et selskab påtager sig, jo højere afkast forventer selskabet også at opnå. Risici, som bl.a. kan påvirke 

et lån, er markedsrisici som renterisiko og valutarisiko. Derudover kan der også være kreditrisiko – 

 
12 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 214 
13 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 224 
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altså låntagers kreditværdighed, selskabets evne og vilje til at betale lånet tilbage. Så jo højere en 

risiko långiver påtager sig ved udlånet, jo højere rente, vil långiver også have for det. 

 

3.2 Risiko analyse 

 

For at analysere hvilket selskab der bærer risikoen, samt hvor stor risikoen er, kan selskaberne 

udarbejde en risikoanalyse, som består af 6 trin.14 

 

 
Illustration 2 med egen tilvirkning 
 

 
14 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232426&chk=217272 

Identificering af økonomisk 
væsentlige risici med præcision

Kontraktlig påtagelse af risiko

Analyse af parternes funktioner 
i forhold til risiko

Tolkning af oplysninger fra trin 
1-3

Allokering af risici

Prisfastsættelse af den fastlagte 
transaktion
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De nævnte punkter skal tages i betragtning, da en risikovurdering er en væsentlig del af en FRA-

analyse. Den risiko, selskaberne påtager sig i den kontrollerede transaktion, spiller en stor rolle i 

prisfastsættelsen.15  

 

3.2.1 Identificering af økonomisk væsentlige risici med præcision  
 

Når det skal fastlægges, hvilke økonomiske risici der er forbundet med den kontrollerede 

transaktion, skal det vurderes, hvilke risici der er, for at transaktionen får et andet udfald, end hvad 

der er budgetteret.  

 
Ifølge skat gives disse eksempler på risici: 
 

• Strategiske risici eller markeds risici 
• Infrastruktur eller operationelle risici 
• Økonomiske risici 
• Transaktionsrisici 
• Skades og ulykkes risici16 

Når der er tale om lån, vil en væsentlig risiko være markeds risiko, som er rente- og valutarisiko. 

Derudover er en væsentlig risiko også den økonomiske risiko, som f.eks. kan være den kreditrisiko, 

der er forbundet med låntagers betalingsevne/vilje. 

3.2.2 Kontraktlig påtagelse af risici  
 

Hvem, der har påtaget sig risiciene forbundet med den kontrollerede transaktion, skal aftales på 

forhånd i kontrakten, sådan at der faktisk er tale om risici.  

 

Når først resultatet af den enkelte risiko er kendt, er det for sent.  

 

Derudover er den faktiske styring og kontrol af risici, det der i sidste ende afgør. hvem der bærer 

risikoen, uanfægtet hvad der kontraktligt er aftalt, hvilket leder over i trin 3 ’Analyse af parternes 

funktioner i forholde til risiko’.17 

 

 
15 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232426&chk=217272 
16 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232854&chk=217272 
17 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232855&chk=217272 
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3.2.3 Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko 
 

Ifølge skat er der disse 4 punkter, som skal analyseres, for at afgøre hvilke funktioner og risici de 

forskellige parter i den kontrollerede transaktion har: 

• hvordan de forbundne parter opererer i forhold til påtagelse og styring af væsentlige risici 
ved transaktionen, 

• hvilken af parterne der udfører beslutningstager-funktioner og funktioner vedrørende 
minimering af risici, 

• hvilken af parterne der får eller bærer resultaterne af risici og 
• hvilken af parterne der har finansiel kapacitet til at bære risici ved transaktionen.18 

De 4 punkter er altså en analyse af, hvordan selskaberne i koncernen faktisk håndterer risici og 

hvilke muligheder de har i forhold til at håndterer risici, herunder at minimerer og betale eventuelle 

økonomiske konsekvenser heraf.  

3.2.4 Tolkning af oplysninger fra trin 1 – 3  
 

Under dette punkt i analysen skal der tolkes på de oplysninger, som der er kommet frem i punkt 1-

3.  

 

Hvis det viser sig, at den part. der kontraktligt bærer risikoen, også er den part, der i virkeligheden 

bærer risikoen og har den økonomiske pondus til at bære et eventuel negativ udfald, så kan 

selskaberne springe punkt 5 over og gå direkte til prisfastsættelse af transaktionen i punkt 6.  

 

Hvis der derimod ikke er tale om, at den part, der kontraktlig bærer risikoen, har den egentlige 

risiko, men det faktisk er en anden part, der bærer risikoen, skal selskaberne derimod gå til punkt 5 

og allokere risikoen.19 

  

 
18 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232856&chk=217272 
19 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232857&chk=217272 
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3.2.5 Allokering af risiko 
 

Under dette punkt i analysen skal risikoen allokeres ud til det selskab, som har den udøvende og 

faktiske kontrol over risikoen, samt har den økonomiske pondus til at påtage sig denne risiko.  

 

Hvis der er flere selskaber, som hver bærer en del af denne risiko, allokeres risikoen til det selskab, 

som bærer den største kontrol over risikoen. 20 

 

3.2.6 Prisfastsættelse af den fastlagte transaktion  
 

Når selskaberne, der er en del af den kontrollerede transaktion, har gennemgået punkt 1 – 5 og 

analyseret, hvilket selskab der bærer og kontrollerer risikoen, aflønnes de pågældende selskaber 

herefter. 

Når der er tale om et koncerninternt lån, hvor långiver ikke har en risiko i forbindelse med aktivet, 

der er lånt til, men kun en risiko i forbindelse med finansieringen, skal långiver aflønnes efter den 

påtaget risiko via forretning.   

Har långiver derimod hverken en risiko i forbindelse med aktivet eller udlånet, vil långiver kun 

kunne aflønnes med en risikofri rente, da långiver dermed ikke har påtaget sig en risiko.21 

Ovenstående trin skal sørge for, at det er de faktiske forhold, der aflønnes, og ikke alene de 

kontraktuelle forhold, hvis disse ikke afspejler virkeligheden. 

 
 

Aktiver er ligeledes en faktor, som kan gøre, at der skal foretages justeringer i armslængdeprisen. 

Hvis et selskab har investeret i f.eks. produktionsmaskiner eller har oparbejdet et brand af høj 

værdi, og kunderne køber produkter grundet brandet, så forventer selskabet også at få et højere 

afkast. Man kan derfor ikke sammenligne prisen fra et selskab med en høj brand værdi med et 

selskab med lavere brand værdi uden at justerer for den værdi, som brandet tilføjer produktet.22 

  

 
20 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232858&chk=217272 
21 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232859&chk=217272 
22 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 240 
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3.2.7 Økonomiske omstændigheder  
 

Når man ser på de økonomiske omstændigheder, er der flere forhold, der gør sig gældende. 

 

Markedsforskellene spiller en stor rolle. Der kan nemlig være stor forskel på, hvilken pris der bliver 

taget for det samme produkt på forskellige markeder. Når der bliver talt om markederne, kan det 

både være på forskellige produktmarkeder, men også geografiske markeder.23 Her kan det f.eks. 

nævnes, at et produkt solgt i Thailand, oftest ikke vil blive solgt til den samme pris i Danmark. Dette 

skyldes de økonomiske forskelligheder, der er på de 2 markeder. Derudover kan elementer som for 

eksempel markedssituationen, uddannelsesniveauet mm. Spille ind.  

 

Et andet element under de økonomiske omstændigheder er selskabets forhandlingsstyrke. Ligesom 

et selskab i en ikke kontrolleret transaktion vil opnå rabatter ved store køb, skal dette også være 

gældende ved en kontrolleret transaktion.24 

 

3.2.8 Forretningsstrategier  
 

Et selskabs avance afhænger også af, hvilken forretningsstrategi selskabet har valgt at benytte.  

 

Et selskab, der normalt gør brug af f.eks. differentiering som forretningsstrategi, kan ikke benytte et 

selskab, som benytter sig af omkostningsfokus, som referencetransaktion, uden at lave en justering 

af prisen først. Dette skyldes, at selskabet i den kontrollerede transaktion, som benytter en 

differentieringsstrategi, ikke vil benytte en anden strategi, i en handel med en ekstern part.  

  

 
23 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 242 
24 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 257 
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3.3 Modeller til fastlæggelse af armslængdeprisen  

Når selskabet har fundet en sammenlignelig referencetransaktion og eventuelt justeret for de 

forskelle, der måtte være, kan armslængdeprisen forsøges beregnet.  

 

OECD har 5 modeller, som selskaber i en koncern kan anvende til hjælp af armslængdeprincippet: 

o Videresalgsmetoden 

o Kost-plusmetoden 

o Nettoavancemetoden  

o Den frie markedsprismetode (CUP) 

o Avancefordelingsmetoden  

 

Teoretisk set burde man komme frem til det samme resultat, uanset hvilken af de 5 modeller man 

benytter.25 Dette kan dog ikke lade sig gøre på de fleste markeder, da der i praksis vil være 

forskellige præferencer, der skal tages højde for.  Det er derfor op til selskaberne at vælge den 

model, som vurderes at være mest anvendelig, når de forhold, er gør sig gældende ved den enkelte 

kontrollerede transaktion, tages i betragtning.  

 

De fem modeller kan deles op i ensidige modeller (Videresalgsmetoden, kost-plusmetoden og 

nettoavancemetoden), hvor man kun kigger på det ene selskab i den kontrollerede transaktion, 

mens man ved de flersidige metoder (den frie markedsprismetode og avancefordelingsmetoden) 

kigger på begge selskaber, der medvirker i den kontrollerede transaktion. 

 

De ensidige metoder er ikke egnet til at finde armslængdeprisen i situationer, hvor begge selskaber 

i den kontrollerede transaktion bidrager med værdiskabende aktivitet.26 

  

 
25 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 520 
26 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 518 
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3.3.1 Comparable uncontrolled price methode  
 

Denne model kaldes også for en CUP og er på dansk oversat til den frie markedsprismetode.  

 

Ved denne model, skal man ikke beregne armslængdepris, da man finder armslængdeprisen ved at 

sammenligne med en sammenlignelig referencetransaktion.27 

 

Hvis der er forskelle på referencetransaktionen og den kontrollerede transaktion, som der kan 

justeres for, anses CUP’en for at være unøjagtig, men den kan fortsat benyttes. CUP’en kan dog ikke 

benyttes i de tilfælde, hvor der er forskel på referencetransaktionen og den kontrollerede 

transaktion, som der ikke kan justeres for.  

 

Når man skal lave en sammenlignelighedsanalyse, er der 5 prisbestemmende faktorer, man kigger 

på. Disse fem faktorer er gennemgået i afsnit 3.1. ”sammenlignelighed” ovenfor: 

o Realydelsens egenskab 

o Kontraktvilkår 

o FRA-analysen 

o Økonomiske omstændigheder 

o Forretningsstrategi  

 

Og især kontraktvilkår og de økonomiske omstændigheder er fremhævet som vigtige faktorer i 

OECD’s guideline (2017 versionen) 2.17.28 

 

Der findes både ekstern CUP og intern CUP. Hvis der benyttes en ekstern CUP som 

referencetransaktion, er referencetransaktionen en transaktion der er indgået mellem to eksterne 

parter. Hvis der derimod bliver benyttet en intern CUP som referencetransaktion, er der er tale om 

en referencetransaktion, hvor transaktionen er mellem et selskab i koncernen og et eksternt 

selskab.29 

  

 
27 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 525 
28 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 527 
29 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 528 
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3.3.2 Videresalgsmetoden 
 

Denne model er, som det er nævnt i afsnit 3.2 ”Modeller til fastlæggelse af armslængdeprisen” 

ovenfor, en ensidig model, og i modellen ser man på det selskab, som køber produktet af f.eks. 

produktionsvirksomheden til videresalg. Ved brug af videresalgsmetoden til at fastlægge 

armslængdeprisen, gøres der brug af bruttomargin, som ser bruttoresultat i forhold til 

omsætningen.  

 

Det vil altså sige, at den kontrollerede transaktion, skal have den samme bruttomargin som 

referencetransaktionen - på nær eventuelle justeringer.  

 

Forudsætningerne for at benytte denne model er, at den kontrollerede transaktion har de samme 

vareomkostninger. Selskabet i den kontrollerede transaktion kan vælge at benytte allerede 

realiserede salgspriser eller forventet salgspriser, alt efter hvad der er mest retvisende. 

  

De vigtigste af de 5 sammenlignelige faktorer (se gennemgang af de fem faktorer i afsnit 3.1 

”sammenlignelighed” ovenfor), er FRA (Funktion, risiko og aktiver) samt kontraktvilkår.  

 

Dette skyldes, at bruttomargin består af omsætning fratrukket vareomkostninger, hvorfor der ved 

brug af denne metode ikke ses på distributionsomkostningerne. Det kræves derfor, at for den 

referencetransaktion, som benyttes, tilføjer selskabet den samme værdi til produktet og via 

distribution, immaterielle aktiver mm, som selskabet med den kontrollerede transaktion gør. 

   

Videresalgsmetoden er mindre følsom end CUP’en, hvilket skyldes, at vi er længere nede i 

resultatopgørelsen, end vi er med CUP’en30. Videresalgsmetoden bliver ofte brugt på 

handelsselskaber, som har deres primære fokus på salg.  

 

 

  

 
30 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 535-543 
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3.3.3 Kost-plus metoden 
 

Ved kost-plus metoden, bruger man igen bruttoresultatet, her er det så bare i forhold til 

produktionsomkostninger. Denne model er dermed relevant at benytte for f.eks. 

produktionsvirksomheder, som skal have dækket deres produktionsomkostninger, samt have en 

avance for den risiko, som selskabet som produktionsselskab påtager sig. Denne model bliver altså 

brugt på det selskab, som sælger sine produkter.  

 

Ligesom i videresalgsmetoden er de væsentligste økonomiske faktorer funktioner, risici og aktiver 

samt kontraktvilkår.  

 

Selvom denne model bygger på bruttoresultatet, hvor distributionsomkostninger og 

administrationsomkostninger ikke indgår, kan det være nødvendigt at indregne disse omkostninger, 

for at sørger for at der er størst mulig sammenlignelighed mellem den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen.  

 

Ved at inddrage distributionsomkostningerne og administrationsomkostningerne udligner man 

eventuelle forskelle, der kan være, ved at et af selskaberne tilfører en større værdi til disse poster 

end det andet selskaber, hvorfor det giver mening at tage højde for disse omkostninger i beregning 

af armslængdeprisen.   

 

Kost-plusmetoden er oftest god at anvende på produktionsselskaber, da det er 

produktionsomkostningerne, der særligt er i fokus ved denne model, men den kan også være god at 

anvende på serviceselskaber. 
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3.3.4 Den transaktionsbaserede nettoavancemetode  
 

Denne metode bliver også kaldt for TNMM (Transactional Net Margin Methode). Denne model 

finder armslængdeprisen ved brug af nettodriftsresultatet, og er derfor længere nede i 

resultatopgørelsen end de to foregående modeller.  

 

Denne metode er, som det er nævnt tidligere, en flersidet model, hvilket betyder, at man kan bruge 

den på både det købende og sælgende selskab i den kontrollerede transaktion.31   

 

For at opnå den mest pålidelige og derved den mest reelle og brugbare armslængdepris, skal der - 

ligesom ved brug af de andre metoder - være sammenlignelighed mellem den kontrollerede 

transaktion og referencetransaktionen. Derfor vil det oftest være naturligt at benytte TNMM på det 

selskab, som har mindst værditilførende aktivitet, da det oftest gør det lettere at finde en 

sammenlignelig referencetransaktion.  

 

Når man benytter denne metode, skal selskabet vælge en PLI (profit level indicator), som måler 

resultat før finansielle poster i forhold til omsætning, aktiver eller omkostninger.  

Valget af PLI skal ske under hensyntagen til selskabstypen.  

 
31 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 554 
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Desuden må resultatet af kontrollerede transaktioner ikke påvirker nævneren i det nøgletal, der 

anvendes. Nævneren skal kunne måles sikkert i begge transaktioner (den kontrollerede transaktion 

og rafetransaktionen).32 

 

Når TNMM-modellen benyttes, er det vigtigt at påpege, at der ikke kan gøres brug af 

gennemsnitlige afkast, men der skal bruges en referencetransaktion, som er mere elle mindre 

sammenlignelig med den kontrollerede transaktion, og hvor der kan foretages 

sammenlignelighedsjusteringer. 

 

Da metoden benytter nettoresultatet, skal man ved brug af metoden være opmærksom på de 

faktorer, som kan påvirke de anvendte nøgletal, herunder f.eks. selskabernes omkostningsstruktur, 

forretningsstrategier, markedsandele etc.33  

 
3.3.5 Profit split  
 

Denne model går ud på at dele nettoresultatet mellem selskaberne, der indgår i den kontrollerede 

transaktion. 

  

Modellen benyttes typisk, når begge selskaber bidrager med værditilførende aktivitet.  

Overskuddet fordeles mellem selskaberne, efter hvor stor værdi de har tilføjet transaktionen. 

Fordelingen er altså baseret på et skøn og ikke via en fordelingsnøgle.  

 

Prissætningen sker derfor via interne data og ikke via markedsdata og referencetransaktioner, som 

vi ser benyttet i de andre modeller. Derfor er denne metode god at anvende i kontrolleret 

transaktioner, hvor begge parter bidrager med unikke og værdifulde immaterielle aktiver, hvor man 

ikke kan udføre en sammenlignelighedsanalyse. Det samme er tilfældet, hvis selskaberne er 

forbundet på en måde, hvor det er svært at skelne, hvilket selskab der udfører de forskellige 

funktioner, anvender aktiver og påtager sig risici.   

 

 
32 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 570 
 
33 Wittendorff, Jens. (2018). Tranfer pricing (2. udg.). Karnov Group. Side 571 
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3.3.6 Delkonklusion på sammenlignelighed og modeller 
 

For at kunne finde armslængdeprisen og derved handle på vilkår, som hvis handlen var sket med 

ekstern part, skal vi sørge for, at den transaktion vi sammenligner med, er sammenlignelig med den 

kontrollerede transaktion, da vi ellers ikke får et pålideligt resultat.  

 

Når der er sikret sammenlignelighed, skal den rette model til at efterprøve prissætning af den 

kontrollerede transaktion vælges.  

 

Når den rette model skal vælges, er det vigtigt, at sammenligneligheden i referencetransaktionen 

indgår i modelvurderingen.  

 

Derudover er det vigtigt at huske på, at alle 5 modeller i teorien burde komme frem til samme pris, 

hvilket dog er sjældent, da dette kræver et marked med perfekt konkurrence.  

 

Selvom alle 5 modeller kan bruges, så fremhæver OECD dog CUP’en.  
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Model 3 med egen tilvirkning  

 

Som det kan ses i ovenstående illustration, der viser, hvor de forskellige modeller befinder sig i 

resultatopgørelse, udarbejdes CUP’en i toppen af resultatopgørelsen, da CUP’en tager 

udgangspunkt i salgsprisen.  

 

CUP’en er derfor ofte at foretrække, da den er mere transparent end de andre modeller. Derudover 

er der ikke så mange andre faktorer og forstyrrelse i beregningen, da den netop befinder sig så højt 

oppe i resultatopgørelsen og ikke har unødvendige omkostninger med.  

 

CUP’en kræver dog en ekstrem høj sammenlignelighed, hvorimod TNMM og Profitsplit er langt 

nede i resultatopgørelsen, hvorfor der er mange forstyrrende elementer med i beregning af 

armslængdeprisen, men disse modeller er ikke lige så følsomme overfor sammenligneligheder.  
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3.4 Sammenlignelighedsanalyse  

Før der kan udvælges en af ovenstående prissætningsmodeller, skal koncernen lave en 

sammenlignelighedsanalyse af den kontrollerede transaktion, og en uafhængig transaktion.  

Sammenlignelighedsanalysen indeholder 9 punkter, hvor alle punkterne skal gennemgås.  

 
Illustration 4 med egen tilvirkning34 
 

 
Ovenstående illustration viser de 9 punkter, som skat fastslår, selskabet skal igennem. 
  

 
34 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060556&chk=217272 
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transaktioner
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3.4.1 Fastlæggelse af den periode analysen dækker 
 

Første punkt under sammenlignelighedsanalysen vedrører perioden, hvor den kontrollerede 

transaktion er indgået. Det afhænger af, hvilken transaktion der er tale om, og hvor store 

prisudsving der er.  

 

Visse transaktioner har ikke de store prissving, og derfor kan referencetransaktionen måske være et 

halvt eller helt år gammel og stadig benyttes. Dette kan være på produkter som f.eks. tøj, 

dagligvarer og så videre.  

 

Dog er finansielle transaktioner mere prisfølsomme, og renter og valuta opgøres hver dag, og kan 

derved ændres på daglig basis, hvorfor en referencetransaktion, der er 6 måneder gammel, kan 

være forældet. Selv en referencetransaktion, der er 1 dag gammel, kan være ubrugelig, hvis rente- 

og valutaniveauet har ændret sig over natten. Derfor er det vigtigt at fastlægge, hvornår 

transaktionen er indgået. Skat nævner 3 punkter, man skal være opmærksom, på, når der kigges på 

perioden for den kontrollerede transaktion: 

o ” Prisudsving eller indtjeningsudsving over tid sammenholdt med muligheden for at justere 

for sådanne tidsmæssige forskelle. 

o Betydningen/væsentligheden af de øvrige sammenlignelighedsfaktorer i forhold til 

betydningen/væsentligheden af sammenlignelighed i forhold til tidspunktet hvor 

transaktionerne er gennemført. 

o Tilgængelighed af data om sammenlignelige transaktioner.” 

 

Det vil altså sige, at når der kigges på en finansiel transaktion, vil det være naturligt, når der findes 

officielle hjemmesider, der opdaterer renten hver dag, at bruge en referencetransaktion inden for 

samme dag.35 

  

 
35 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232423&chk=217272 
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3.4.2 Omstændigheder hvorunder den kontrollerede transaktion har fundet sted 
 

Under dette punkt skal virksomhederne vurderer på hvilket marked, den finansielle transaktion har 

fundet sted. F.eks. skal det vurderes, om der er forskel, hvis der handles i forskellige brancher, eller 

på forskellige konkurrencemæssige markeder.  

 

Dette skyldes, at der kan være forskellige reguleringer, der går ind og påvirker de forskellige 

markeder.  

 

Sammenligner man f.eks. den kontrollerede transaktion, med en referencetransaktion, som 

befinder sig på et marked, hvor referencetransaktionen har monopol, mens den kontrollerede 

transaktion er på et marked med differentieret, delvist monopol - så er det ikke sikkert, at priserne 

kan sammenlignes. 36 

 

3.4.3 Identificering og fastlæggelse af den kontrollerede transaktion 
 

I punkt 3 i sammenlignelighedsanalysen skal den kontrollerede transaktion identificeres. Det er 

vigtigt at identificere alle parter og deres bidrag til transaktionen. 

 

Alt efter hvor kompliceret transaktionen er, kan det være en ide at dele transaktionen op, hvis der 

f.eks. indgår flere led i transaktionen. 

  

Når transaktionen er identificeret, skal de 5 sammenlignelighedspunkter, som er gennemgået i 

afsnit 3.1, analyseres. Efter de 5 sammenlignelighedspunkter i den kontrollerede transaktion er 

analyseret, kan selskabet gå videre i næste punkt i sammenlignelighedsanalysen.37 

  

 
36 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232428&chk=217272 
37 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232429&chk=217272  

https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232429&chk=217272
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3.4.4 Undersøgelse af om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner 
 

Under dette punkt skal koncernen undersøge, om der er sammenlignelige transaktioner mellem et 

koncernselskab og en uafhængig part.  

 

Årsagen til, at en af koncernens transaktioner med en ekstern part er at foretrække frem for en 

ekstern transaktion med en ekstern part, er, at der kan være en sammenlignelighed ved, at det er 

den samme koncern, som er involveret i transaktionen – dette er dog ikke en selvfølge - og de 5 

sammenlignelighedsfaktorer skal gennemgås, selvom der er tale om en af koncernens egne 

transaktioner med ekstern part.  

 

Udover sammenligneligheden har koncernen også en bedre mulighed for at få detailinformationer 

om transaktionen, end koncernen ville have ved transaktioner mellem to parter udenfor 

koncernen.38 

 

3.4.5 Undersøgelse af om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner 
 

Hvis der ikke kan findes en sammenlignelig intern uafhængig transaktion, kan det undersøges, om 

der findes en ekstern sammenlignelig transaktion, som kan bruges som referencetransaktion.  

 

Den eksterne transaktion skal ligesom den interne uafhængige transaktion opfylde de 

sammenlignelighedskriterier, der er blevet opstillet i de tidligere punkter. 

  

Der findes databaser, som kan bruges til at fremfinde finansielle transaktioner, hvor renteniveau 

med mere findes.39 

 

I visse tilfælde kan det være særligt vanskeligt at finde en sammenlignelig transaktion. Dette kan 

f.eks. være i de tilfælde, hvor begge parter i den kontrollerede transaktion bidrager med 

værdiskabende elementer, eller hvis det, der bliver handlet, er så internt, at det er noget, der aldrig 

vil blive handlet eksternt.  

 
38 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232430&chk=217272 
39 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232630&chk=217272 
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I disse tilfælde kan der bl.a. bruges en profit-split model. Denne model er beskrevet i afsnit 3.3.5.  

 

I andre tilfælde kan problemet løses ved, som det også er beskrevet under identifikation af den 

kontrolleret transaktion, at transaktionen bliver delt op i flere dele, og man derved finder 

armslængdeprisen over flere gange. 

  

Når der er tale om finansielle transaktioner, hvor det ikke er muligt at finde en sammenlignelig 

ekstern referencetransaktion, anerkender skat, at man benytter sig af diskonto + 4 %, dette bliver 

gennemgået i afsnit 5.2. 

 

3.4.6 Valg af Transfer Pricing-metode, PLI (profit level indicator ) og testet part 
 

Når den kontrollerede transaktion er identificeret, og der er valgt en sammenlignelig transaktion 

som referencetransaktion, så er det tid for koncernen at vælge, hvilken Transfer Pricing-metode, 

koncernen ønsker at benytte. 

  

OECD anerkender de 5 metoder, der er gennemgået i afsnit 3.3. Valget af Transfer Pricing-metode 

afhænger ifølge skat af 3 ting: 

 

1. Hvilken transaktion er der tale om, og hvilke styrker og svagheder har de individuelle 

modeller i forhold til denne type transaktion. 

 

2. Tilgængeligheden af informationer i forhold til referencetransaktionen. De forskellige 

modeller kræver forskellige sammenligneligheder og information. 

 

3. Til sidst afhænger det af, hvor stor sammenlignelighed der er mellem den kontrollerede 

transaktion og referencetransaktionen, da nogle af modellerne kræver større 

sammenlignelighed end andre.40 

 

 
40 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232431&chk=217272 



Katrine Karstensen Bovet Afgangsprojekt HD 2. del 2021 

34 
 

Når der er fundet en passende metode til at efterregne armslængdeprisen, skal der ved visse 

modeller findes en PLI (profit level indicator).  

 

PLI bør vælges ud fra, hvad der generer den kontrollerede transaktions indkomst. For et 

produktionsselskab vil det som oftest være omkostninger eller aktiver, mens det for en 

salgsvirksomhed oftest vil være omsætningen.  

 

Når valg af metode samt eventuelt PLI er på plads, skal det vælges, hvilken part modellen benyttes 

på, og dermed hvilken armslængdepris der bliver testet. Som oftest vælges den mindst 

komplicerede part som testet part. Det skyldes, at det oftest gør det lettere at finde en 

sammenlignelig referencetransaktion, og vise om det er nødvendigt at foretage justeringer. 

Desuden vil ofte minimere de nødvendige justeringer.41 

 

3.4.7 Udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller aktiviteter 
 

I visse tilfælde kan det være fordelagtigt at bruge databaser til at finde en sammenlignelig 

referencetransaktion. Dette punkt i sammenlignelighedsanalysen behandler netop dette emne.  

 

Hvis et selskab laver en databaseundersøgelse, skal en beskrivelse af denne databaseundersøgelse 

indgå i virksomhedens udarbejdede Transfer Pricing dokumentation. Hvis virksomheden derimod 

ikke har benyttet databaser, kan skattemyndighederne bede om dette med en deadline på 60-90 

dage.  

 

Det er ikke alle transaktioner, der er lige gode at benytte en databaseundersøgelse på. Hvis der 

f.eks. skal foretages mange justeringer for at nå til en sammenlignelighed, vil denne slags 

undersøgelse ikke komme frem til et brugbart resultat. Derudover kan transaktionen omhandle et 

produkt, som ikke er muligt at finde i en database, hvorfor denne undersøgelse heller ikke ville give 

mening. 42 

 
41 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232431&chk=217272 
42 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060556&chk=217272 
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Første step i en databasesøgning er at finde sammenlignelige transaktioner. Dette gøres ud fra de 5 

prisbestemmende faktorer, som er gennemgået i afsnit 3.1.  

 

Ved første step benyttes en kvantitativ undersøgelsesteknik, hvor mulige referencetransaktioner 

findes ved at benytte tal.  

 

Herefter bruges en kvalitativ undersøgelsesteknik til at sorter i de transaktioner, selskabet er 

kommet frem til i første omgang. Det vil altså sige, at selskabet i step to skal vurdere de 

informationer, som ikke kan måles - altså mere bløde data, som f.eks. kan fremgå af 

referencetransaktionens årsrapport eller hjemmeside.  

  

Hvis en reference transaktion bliver fravalgt i en databaseundersøgelse, og koncernen alligevel 

vælger at benytte denne transaktion som referencetransaktion, bliver det ikke en korrekt 

armslængdepris, da koncernen går ind og vælger på grundlag af præference og ikke beregninger. 43 

 

Når der vælges hvilke faktorer, der skal bruges i en databaseundersøgelse, skal koncernen beskrive, 

hvorfor de enkelte kriterier er valgt.  

 

Nedenfor er Skats eksempler på, hvilke punkter en koncern kan benytte som kriterier: 

a. Valg af den periode som databaseundersøgelsen skal dække 
b. Fravalg af koncernforbundne virksomheder 
c. Virksomhedernes forretningsmæssige aktivitet 
d. Økonomiske omstændigheder 
e. Tilgængelighed af regnskabsoplysninger 
f. Kvalitativ vurdering44 

 

  

 
43 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232462&chk=217272 
44 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232464&chk=217272 
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3.4.8 Sammenlignelighedsjusteringer 

Det er sjældent, at en koncern kan finde en referencetransaktion, der er fuldstændig 

sammenlignelig med den kontrollerede transaktion. I tilfælde hvor der er forskelle, som har 

indflydelse på prisen, må der foretages justeringer for at eliminerer disse forskelle, så den 

beregnede armslængdepris bliver mere troværdigt. 

Hvis man finder det nødvendigt at justerer for at opnå den bedre sammenlignelighed, så skal 

justeringerne foretages på samme måde i de forskellige år på begge transaktioner.  

Hvis der skal laves for mange eller for store justeringer, kan det være et tegn på, at koncernens 

kriterier for valg af referencetransaktion skal tilpasses, eller der skal benyttes en anden model for at 

opnå større sammenlignelighed.  

Når det kommer til finansielle transaktioner, vil kapitaljusteringer være det, man ofte vælger af 

bruge. Dette skyldes at kreditor vil have en ekstra gevinst ved et længere udlån, da dette er 

forbundet med en større risiko samt kapitalbinding.  Dette kan også være fordelagtigt for debitor, 

da debitor derved får en bedre likviditet på kort sigt, hvorfor debitor er villig til at betale ekstra for 

den længere låneperiode. 

Kapitaljusteringer, man foretager, sker i virksomhedens nettobindinger, altså i kreditorer, debitorer 

og lagere.  

Når sådan en kapitaljustering benyttes, beskriver skat følgende 3 punkter, som oftest skal 

gennemgås i detaljer: 

o Relative forskelle i nettoarbejdskapital skal identificeres. Alt efter metode- og PLI-valg kan 
bindingerne i nettoarbejdskapital sættes i forhold til forskellige relevante nøgletal (omsætning, 
omkostninger, aktiver mv.). 

o Beregningen af betydningen (værdien) af forskellene ved brug af en passende rente. 
o Justering af de relevante nøgletal for de sammenlignelige virksomheder og/eller for den testede 

part, så nøgletallene bliver mere sammenlignelige.45 

 

 
45 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232433&chk=217272 
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3.4.9 Tolkning og anvendelse af data til at fastlægge armslængdepriser og vilkår 

I tilfælde af at koncernen i sin sammenlignelighedsanalyse oplever, at der er usikkerhed omkring 
sammenligneligheden mellem den kontrollerede transaktion og referencetransaktion(erne), kan 
koncernen i stedet anvende statistik.  

Usikkerhederne kan oftest opstå, da tilgængeligheden af data kan være begrænset, hvorfor alle 
forhold i referencetransaktionen ikke er kendt af koncernen.   

Når man anvender statistik, arbejder man ofte i intervaller, hvor man forsøger at reducerer den 
betydning, eventuelle usikkerheder i data har på sammenligneligheden.  

Når vi udlæser data, sorterer vi øvre og nedre kvartil fra og benytter altså kun data i intervallet 25 
%- 75 %, som det ses i nedenstående illustration.  

 

 

  

Illustration 5 med egen tilvirkning 
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Anvendelse af statistisk materiale har både fordele og ulemper.  

Fordelene er, at man har mulighed for at komme frem til en armslængdepris ved brug af en større 
mængde data. 

Mens ulemperne f.eks. kan være, at koncernen skal vælge mellem en kort dataperiode, hvor 
generelle tendenser bliver tilgodeset, mens koncernen ved brug af lange periode undgår tilfældige 
data udsving. 

  
Koncernen kan dog gøre brug af f.eks. opdelte perioder, for at regulerer for de fordele og ulemper 
der kan være i forhold til udsving.  

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at statisk bearbejdelse af data er en del af den samlet 
sammenlignelighedsanalyse. Man kan derfor ikke undlade de øvrige foregående elementer.46  

 

3.5 Delkonklusion på sammenlignelighedsanalyse  

Som det fremgår af ovenstående afsnit, skal selskabet altså igennem 9 punkter, som beskriver 

detaljerne for den kontrollerede transaktion og hvordan sammenligneligheden er opnået, og data 

er indsamlet og analyseret 

 

Dette skal sikre, at selskabet vælger den korrekte referencetransaktion samt den rigtige og mest 

nøjagtige model. 

 
 

 

 

 

 

  

 
46 https://skat.dk/skat.aspx?oId=2232434&chk=217272 
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 Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 

4.1 OECD’s guideline vedrørende finansielle transaktioner 

OECD er kommet med et nyt kapitel X, efter de i 2015 udkom med BEPS og 15 action points, som 

det står beskrevet i kapital 2.1. I disse action points blev der også sat fokus på finansielle 

transaktioner og prisfastsættelse af dem.  

 

Det er første gang, at OECD’s guideline introducerer en beskrivelse og guide vedrørende finansielle 

transaktioner og håndtering af dem i forbindelse med Transfer Pricing.  

 

Målet med OECD’s kapitel er udover prisfastsættelse at opnå en kontinuerlighed vedrørende 

håndteringen af de finansielle transaktioner samt at undgå, at selskaber oplever dobbeltbeskatning. 

 

Som det kan ses i nedenstående afsnit, behandler kapitlet de forskellige måder, OECD anerkender, 

til af prisfastsætte de finansielle lån i forhold til armslængeprincippet.47 

 
4.1.1 Parternes perspektiv 
 

Som det fremgår af Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions (TPGFT) 10.51, så er det 

vigtigt at tage både långiver og lånetagers perspektiv med i overvejelserne, når man værdiansætter 

mellemværender. De stemmer ikke altid overens, hvorfor, det kan være svært at værdiansætte 

transaktionerne korrekt.  

 

Det vil generelt være naturligt for låntager at forsøge at optimerer sine gennemsnitlige 

låneomkostninger og samtidig sikre sin likviditet, så låntager til hver en tid kan imødekomme korte 

og langfristede forpligtelser. 48 

 

 
47 Jf. OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
48 Jf. punkt 10.58 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
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Derudover har låntager fokus på de generelle økonomiske risici, der er i markedet såsom 

valutarisiko, renterisiko og kreditrisiko - altså om valutakursen svinger, om renteniveauet ændres og 

om långiver kan gøre krav på indfrielse af lånet før tid.49 

 

Når man ser på det fra långivers side, så skal man jævnfør guidelinen se på, hvilke risici långiver 

påtager sig ved at give lånet til låntager, og disse risici skal afspejle sig i prissætning af renter mv.50 

 

Derfor vil en ekstern långiver altid lave en kreditvurdering af låntager, hvor låntagers forretning og 

cash flow vil blive analyseret. Dette trin vil en intern långiver imidlertid oftest springe over, da en 

tilknyttet virksomhed som oftest ved, hvordan låntagers virksomhed og cash flow er.  

 
4.1.2 Kredit Rating 
 

Som det står beskrevet i afsnit 10.62 i TPGFT, så er en kreditvurdering en analyse af lånetagers 

kreditværdighed. Kreditværdigheden hos låntager spiller en stor rolle for, hvor meget en uafhængig 

långiver vil have i afkast, for at yde lånet. 

  

Hvis der foreligger en ekstern kreditvurdering af låntager, vil denne kreditvurdering kunne benyttes 

til fastsættelse af armslængdeprisen. Det er dog sjældent, at der laves kreditvurderinger på de 

enkelte selskaber, da kreditvurderinger som oftest laves på koncernniveau.  

 

Her kan man dog jævnfør TPGFT 10.71, lave en funktion, risici og aktiv analyse (FRA-analyse). Når en 

koncern laver denne analyse, så kigger koncernen på, om der udføres en sammenlignelig funktion, 

om der bæres sammenlignelige risici, og om der ejes sammenlignelige aktiver. Hvis dette ikke er 

tilfældet, skal koncernen justerer herfor og på den måde komme frem til armslængdeprisen.  

  

 
49 Jf. punkt 10.59 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
50 Jf. punkt 10.52 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
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4.1.3 Værktøjer og metoder til kreditvurdering 
 

Der findes flere offentlige værktøjer til at udfører en kreditvurdering. Disse værktøjer sammenligner 

låntager og lånevilkår med data i markedsdatabaser, hvorfor dette er mere kvantitativt end 

kvalitativt. Disse standardværktøjers beregningsproces er derfor ikke nødvendigvis gennemsigtig, 

hvorfor det kan være svært at argumentere for værktøjets konklusion. Vurderingerne kan derfor 

hurtigt blive mere objektive end subjektive.51 

 

En individuelt udarbejdet kreditvurdering bygger derimod på subjektive observationer og kendskab 

til virksomheden, ledelsen, historikken mm.  

 

Den individuelle kreditvurdering kan således tegne et mere præcist og nuanceret billede af 

låntager, mens de offentlige værktøjer ikke giver samme mulighed for denne nuancering. Derfor 

kan disse værktøjer komme frem til en anden rating, end hvad der ellers ville være blevet 

udarbejdet.52 

 

Grundet ovenståendes forskelle mellem de offentligt tilgængelige kreditvurderingsværktøjer og en 

ekstern kreditvurdering, fremgår det at Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 10.74, 

at man for at kunne gøre brug af resultatet fra disse værktøjer skal videreanalyserer på resultatet, 

for at imødekomme, hvad en ekstern kreditvurdering var kommet frem til.  

 

4.1.4 Dokumentation af kreditvurdering 
 

Som det står beskrevet i TPGFT 10.68, er det vigtigt, at koncernen dokumenterer den udarbejdet 

kreditvurdering, der er blevet brugt til at fastsætte prisen på det interne lån. 

  

 
51Jf. punkt 10.72 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
52 Jf. punkt 10.73 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
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4.1.5 Koncernforhold ved lånoptagelse 
 

Når en virksomhed, der er medlem af en koncern, ønsker at optage et lån, uanset om det er et 

internt eller eksternt lån, skal datterselskabet sørger for at følge de krav, som koncernen har til 

lånoptagelse. Disse krav kan være alt fra type af lån, pris mm.53 

  

Det vil derfor ikke være på armslængdevilkår, hvis et datterselskab optager et internt koncernlån, 

som ikke opfylder de krav, der er til eksterne lån. 

 

Udover de retningslinjer som koncernen kan have til lån, så står der også beskrevet i TPGFT 10.76-

10.78, at en dattervirksomhed i en koncern kan modtage finansiel hjælp til at betale sine 

forpligtelser, hvis selskabet skulle komme i økonomiske vanskeligheder. 

Dette skal med i overvejelserne, når koncernen skal prisfastsætte et koncernintern lån.  

 

En ekstern långiver vil være tilbøjelig til at give et billigere lån til et selskab, der indgår i en god og 

sund koncern, da den eksterne långiver vil formode, at de andre selskaber i koncernen træder til 

ved økonomiske vanskeligheder. Derudover vil datterselskabet også kunne modtage den 

økonomiske hjælp fra koncernen. Derfor skal det være med i overvejelserne, når man laver en 

intern kreditvurdering, at selskabet har en koncern i ryggen, der kan træde til. 

  

Denne værdi, det har for et selskab at være en del af en koncern, og derfor kunne få fordelagtige 

lånemuligheder, kan være svær at prissætte, da disse oplysninger ikke nødvendigvis er tilgængelige 

for skattemyndighederne.54  

  

 
53 Jf. punkt 10.76 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
54 Jf. punkt 10.80 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
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4.1.6 Fastlæggelse af armslængdeprisen 
 

For at fastlægge armslængdeprisen på et kontrolleret lån, er der 5 forskellige metoder, 

koncernerne kan benytte.  

 

Når koncernen har valgt en metode til at finde armslængdeprisen, skal denne metode benyttes 

fremadrettet.  

 

Det er vigtigt, at den valgte metode er den metode, der er mest nøjagtig, og at man har fundet frem 

til metoden via en funktion, risici og aktiv analyse (FRA-analyse), som der også er nævnt under 

kredit rating.55 

 

Omkostninger og gebyrer skal ligeledes være på armslængdevilkår.56 

 

4.1.7 Comparable uncontrolled price method - CUP 
 

CUP, som er nævnt under afsnit 3.3.1, består af, at selskabet finder armslængdeprisen ved at 

sammenligne med en udvalgt referencetransaktion.  

 

Derfor kræves det, at der er opnået stor sammenlignelighed mellem den kontrollerede transaktion 

og den valgte referencetransaktion. 

 

CUP’en er god at anvende på finansielle transaktioner. Hvilket skyldes, at man på det finansielle 

marked kan analysere lånets type og løbetid mm. Og derved komme frem til, hvilke risici og hvilke 

fordele der er ved lånet.57  

 

Det finansielle marked er effektivt, hvorfor de kontrollerede transaktioner er lette at sammenligne 

med transaktioner mellem uafhængige parter.   

 
55 Jf. punkt 10.88 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
56 Jf. punkt 10.96 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
57 Jf. punkt 10.89-10.90 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions  
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Når man anvender CUP og vil teste armslængdeprisen, kan man på det finansielle marked benytte 

offentligt tilgængelige markedsrenter.58  

 

Derudover kan selskabet i en koncern, som det står beskrevet i TPGFT 10.92, benytte et andet 

eksternt lån, der er optaget i koncernen som armslængdeprisen. Her er det dog vigtigt, at selskabet 

regulerer for eventuelle forskelle. 

  

Hvis der ikke findes sammenlignelige lån, kan man i stedet sammenligne med alternative produkter 

som f.eks. obligationer eller andre finansielle handler, hvor der er at afkast til investoren. Her må 

der eventuelt foretages justeringer, så de to typer af finansielle handler bliver sammenlignelige.   

 

4.1.8 Cost of funds 
 

Metoden går ud på, at man vurderer de faktiske omkostninger, långiver har samt hans 

risikopræmie, og prissætter lånet efter dette.  

 

Långiver vil altid sammenligne sig med andre lånudbydere i markedet og vil naturligt regulere sine 

prise efter konkurrenterne for at være konkurrencedygtig.59  

 

Denne metode benyttes oftest kun, hvis CUP ikke er egnet. 

 

4.1.9 Kredit default swap 
 

Overordnet set reflekterer produktet kredit default swap den kreditrisiko, der er tilknyttet det 

underliggende aktiv f.eks. et lån.  

 

Som et finansielt instrument, der bliver handlet i markedet, er kredit default swappen meget 

volatilt, det vil sige, at der er store udsving i kursen/prisen, og det skyldes, at der er andet end 

kreditrisikoen, der påvirker prisen.  

 
58 Jf. punkt 10.91 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
59 Jf. punkt 10.97-10.100 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
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De andre faktorer, der påvirker prisen, er f.eks. volumen i markedet, og likviditeten i produktet, 

altså om produktet er let at omsætte. På grund af disse forhold, skal man derfor være meget 

opmærksom, hvis man vælger at benytte produktet til at fastsætte værdien af kreditrisikoen på et 

finansielt lån.60 

 

4.1.10 Economic modelling  
 

Visse industrier baserer sig på økonomi modeller. I økonomi modeller beregnes armslængdeprisen 

som en kombination af den risikofrie rente tilføjet tillæg i form af risikoafkast relateret til f.eks. 

likviditetsrisiko, lånets løbetid, inflation, valutarisiko etc. 

 

Økonomimodeller kan være et godt værktøj, hvis ikke det er muligt at finde sammenlignelige 

referencetransaktioner og derved benytte CUP’en.  

 

Man skal dog være meget opmærksom på, at modellen således ikke benytter en 

referencetransaktion, men udelukkende beregninger på grundlag af diverse risikotillæg og 

antagelser.61 

 

4.1.11 Bank opinions  
 

OECD nævner også muligheden for at benytte en bankvurdering af en rente fra en uafhængig bank.  

 

Dette afviger dog for armslængdeprincippet, da der ikke er en indgået transaktion, og da der derfor 

ikke foreligger en endelig aftale.  

 

Inden en sådan bankvurdering overhovedet kan komme til et reelt lånetilbud, skal virksomheden 

godkendes mm., og derfor antages bank opinions ikke at kunne benyttes som selvstændigt 

værktøj.62 

 

 
60 Jf. punkt 10.101-103 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
61 Jf. punkt 10.104-10.106 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
62 Jf. punkt 10.107-10.108 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
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4.1.12 Delkonklusion på OECD’s guideline 
 

OECD’s guideline beskriver, at det er vigtigt, at indgåelse af låneaftalen giver mening for både 

långiver og låntager. Dette skyldes, at hvis aftalen var indgået mellem uafhængige parter, ville det 

typisk være fordelagtigt for begge parter, da parterne ikke ville ønske at indgå i en transaktion med 

uafhængig part, der ikke var til gavn for dem selv.  

 

Derudover lægger OECD stor vægt på kreditvurderingen. Det fremgår blandt andet, at selvom man 

forsøger at bruge datterselskabets individuelle kreditvurdering, der er udarbejdet via de offentligt 

tilgængelige værktøjer, skal man være opmærksom på værktøjernes begrænsninger, som er nævnt 

længere oppe. Udover dette er der usikkerhederne forbundet med prissætninger af den koncern 

implicitte support.  

 

Derfor er det ikke nødvendigvis tilstrækkeligt, blot at benytte de tilgængelige 

kreditvurderingsværktøjer der findes.63 

 

Udover dette nævner OECD forskellige måder at prisfastsætte finansielle transaktioner på, og der er 

flere af disse metoder, der kommer til at gå igen, i næste afsnit.  

 
63 Jf. punkt 10.81 i OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions 
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 Skattestyrelsens juridiske vejledning 

Som det står på Skattestyrelsens hjemmeside, er Skattestyrelsens juridiske vejledning et udtryk for, 

hvordan de danske skattemyndigheder opfatter de gældende regler på Transfer Pricing området.64 

 

Nedenstående vil derfor omhandle reglerne i Skattestyrelsens juridiske vejledning til at finde 

armslængdeprisen, holdt op mod de regler der er gennemgået i ovenstående vejledning fra OECD.  

 

5.1 Lånemargin metoden 

 

Lånemargin metoden er bygget op af en basisrente og en rentemarginal.  

 

Lånemargin metoden kan altså ses lidt som en tilpasset kostplus metode. Ved denne 

prisfastsætningsmetode benyttes en basisrente, svarende til den rente moderselskabet vil få for at 

give dette lån til en lavrisiko låntager. Det tillæg til renten, som moderselskabet skal have for at låne 

pengene til datterselskabet, skal afspejle et risikoafkast, kapitalomkostninger samt den ønskede 

profit set fra långivers side. 

 

Basisrenten er en risikofri rente og kan sammenholdes med renten på danske statsobligationer. 

Denne rente afhænger af hvilket lån, der er indgået. Her er der altså tale om lånets løbetid, hvornår 

lånet er optaget, valuta, om det er et fast eller variabelt forrentet lån. 

 

CIBOR-renten, som er en forkortelse af Copenhagen Inter Bank Offered Rate, kan bruges som 

basisrenten. 

 

CIBOR-renten offentliggøres hver dag og bliver beregnet, ved at 7 af de større banker fastlægger, 

hvilken rente, de ville udlåne til, hvis en af den andre banker, skulle låne hos dem. Derefter finder 

man den højeste og laveste rente og frasorterer dem, mens man finder gennemsnittet af de 5 

resterende renter. Gennemsnittet af disse 5 renter, er så hvad dagens CIBOR-rente er.65 

 
64 https://skat.dk/skat.aspx?oid=80434 
65 https://pengepartner.dk/artikel/hvad-er-cibor-renten 
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Da CIBOR-renten er en kortfristet rente og ikke løber længere end 12 måneder, kan der for 

langfristede mellemværender i stedet gøres brug af SWAP-referencerenten, som løber i op til 10 år.  

SWAP-referencerenten bliver ligesom CIBOR-renten beregnet ud fra et gennemsnit af 7 handler, 

hvor den højeste og laveste rente bliver frasorteret.66   

  

Herefter finder man rentemarginalen – altså rentetillægget, hvor Skats juridiske vejledning ligesom 

OECD’s guideline lægger stor vægt på kreditvurdering af låntager. For at kunne fastsætte en 

rentemarginal, så skal låntager kreditvurderes for at fastlægge, hvor stor en risiko långiver påtager 

sig ved at yde lånet. 67 

 

Ved brug af lånemargin metoden bruger selskabet lånetagers kreditvurdering til at fastsætte 

rentetillægget, da kreditvurderingen er et udtryk for, hvor stort en risiko långiver påtager sig ved 

denne investering. Långiver skal derfor aflønnes i forhold til den risiko, der er, for at låntager ikke 

betaler lånet tilbage igen. 

 

Det er derfor illustreret i nedenstående graf, at jo større en risiko långiver har, ved at låntager ikke 

betaler lånet tilbage, jo højere rente skal låntager have for at yde lånet til låntager. 

 

 

 
66 https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2008/09/kvo3_swap.pdf 
67 Rentemarginal: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296533&chk=217272 
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Figur 6 med egen tilvirkning 

 
 

5.2 Diskontoen plus 4 % 

Skat åbner derudover for, at i de tilfælde hvor det ikke er muligt at finde en armslængdepris, kan 

man benytte diskonto plus 4 %.68 

 

Diskontoen plus 4 % findes ikke i OECD’s vejledning, og ved brug af denne metode kan det 

diskuteres, om der anvendes armslængdeprisen, da dette er en fast rente på diskontoen + 4 % - 

uanset hvad renteniveauet er, på det tidspunkt, lånet bliver optaget. I nogle tilfælde kan det betyde 

over en fordobling af markedsrenten, mens i andre tilfælde bliver renten alt for lav.  

 

Grunden til, at Skat anerkender denne metode er, at der i visse tilfælde er så særlige 

omstændigheder omkring et lån, at man ikke kan finde sammenlignelige referencetransaktioner, og 

der skal så store justeringer til, før lånet kan sammenholdes med en referencetransaktion, hvorfor 

dette ikke ville give mening.   

  

 
68 Diskonto plus 4 pct: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296533&chk=217272 
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5.3 Delkonklusion på Skattestyrelsens juridiske vejledning 

Skattestyrelsens juridiske vejledning er altså en vejledning i, hvordan skattemyndighederne i 

Danmark opfatter de gældende retningslinjer, der på området.  

 

Samtidig fremgår der også 3 metoder til prisfastsættelse af renten vedrørende koncerninterne lån, 

som er anerkendt af skattestyrelsen. 2 af disse metoder fremgår også af OECD’s guideline.  

 

Skattestyrelsen anerkender CUP som den foretrukne metode til opgørelse af armslængderenten, 

hvis det er muligt at finde en sammenlignelig referencetransaktion. 

 

Derudover nævne Skattestyrelsen også lånmargin, som består af en basisrente + et rentetillæg, som 

skal opveje den risiko, som långiver påtager sig. Denne metode til opgørelse af renten, er beskrevet 

i OECD’s guideline vedrørende finansielle transaktioner TPGFT punkt 10.104-10.106 og er nævnt 

som Economic modelling. 

Hvis det ikke er muligt at opgøre renten via en af ovenstående metoder, nævner skattestyrelsen i 

sin vejledning, at selskabet kan gøre brug af Diskontoen + 4 %. Dog bemærkes det at denne 

metode, altså kun må benyttes, hvis der er så særlige forhold vedrørende den finansielle 

transaktion, at det er udelukket at benytte de andre metoder. 
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 Case 

I nedenstående afsnit vil jeg udarbejde en case, som er baseret på den viden, der er opnået 

gennem dette afgangsprojekts teoretiske afsnit. Casen skal demonstrere, hvilke udfordringer der 

kan være, ved prisfastsættelse efter armslængdeprincippet, når det kommer til finansielle 

transaktioner.   

 

6.1 Forudsætninger for casen 

Da man i flere af de nævnte modeller i de nedenstående afsnit skal tilkøbe sig adgang samt have et 

CVR-nr., har det ikke været muligt at få en præcis kreditvurdering via disse modeller. 

 

Jeg har derudover i mit arbejde med casen interviewet en bankrådgiver, som er kommet med 

hendes vurdering af de 2 selskaber, samt hvad banken normalt kigger på, når banken skal 

kreditvurderer deres kunder. 

 

Af hensyn til bankens ønske om at være anonym, er rådgiverens tanker vedhæftet som bilag, og 

hverken bank eller rådgiver bliver nævnt ved navn. 

 

Til sidst kan det nævnes, at Salg af Inventar ApS har optaget et lån til indretning af nye lokaler på 

samme beløb som de to lån, der behandles i casen. Dette lån blev optaget til en rente på 5,5 %. 

Selskabets rating er A2/A på baggrund af en fin og stabil soliditetsgrad på 30 %. 

 

Da de forskellige kreditvurderingsværktøjer, kan benytte sig af forskellige ratings niveauer, har jeg 

valgt i denne case at benytte mig af dem fra Thomson Reuters, som fremgår i Jens Wittendorf 

”Transfer Pricing” bog på side 487. 

  



Katrine Karstensen Bovet Afgangsprojekt HD 2. del 2021 

52 
 

6.2  Beskrivelse af koncernen 

Alt i Hus ApS er moderselskabet i en mindre koncern, som tilbyder alt fra normal ejendomshandel i 

form af ejendomsmæglere til byggeenterprise og interiørsalg.  

 

Alt i Hus ApS har hovedsæde i Schweiz. Koncernen er bygget med moderselskabet, som ejer flere 

datterselskaber i flere lande, blandt andet 2 i Danmark hvor af det ene er et selskab, som sælger 

ejendomme, mens det andet Bygger huse. De to datterselskaber ejer 2 selskaber, som har hvert 

deres hovedområde.  

I denne case fokuserer vi på Salg af Huse ApS, som ejer Ejendomsmægler ApS og Erhvervsmægler 

ApS.  

Koncernstrukturerne er illustreret via nedenstående koncerndiagram. 

 

 

Illustration 7 med egen tilvirkning 

 

Ejendomsmægler ApS er en ejendomsmægler, som sælger huse til hr. og fru. Danmark, mens 

Erhvervsmægler ApS lever af at sælge ejendomme til erhvervsmæssig brug især hoteller, 

restauranter etc.  

 

Alt i Hus ApS

Byg af Huse ApS

Salg af Inventar 
ApS

Opfør Hus ApS

Salg af Huse ApS

Erhvervsmægler 
ApS

Ejendomsmægler 
ApS
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Begge selskaber har et ønske om at få nye lokaler. Da de 2 selskaber har et godt samarbejde og 

hjælper hinanden i tilfælde af sygdom eller ferie, ønsker de at købe en ejendom ved siden af 

hinanden. Dette kræver dog at de kan optage et lån på 2 mio. hver. 

 

Moderselskabet Alt i Huse ApS, som er beliggende i Schweiz, har likviditet til at kunne låne 

selskaberne til de 2 ejendomme. Dette ville også give god mening for koncernen, at de så kunne 

undlade at betale renter til eksterne virksomheder, samtidig med at renteindtægten vil komme til 

Schweiz som er kendt for at have en lavere skatteprocent end Danmark. 

 

Selvom det ville være lukrativt for koncernen at have høje renter, for at kunne flytte indtjening over 

i moderselskabet og derved kunne få en skattebesparelse, så skal renten altså fastsættes efter 

armslængeprincippet, hvorfor jeg i det nedenstående vil bearbejde prisfastsættelse af de 2 lån. 

 

6.3 Sammenlignelighedsanalyse 

Som det er beskrevet i afsnit 3.4, skal der udarbejdes en sammenlignelighedsanalyse, for at 

koncernen kan vælge den bedst egnede Transfer-pricing metode samt den bedst egnede 

referencetransaktion.  

 

Jeg vil derfor i det nedenstående udarbejde en sammenlignelighedsanalyse. Teorien bag analysen 

er beskrevet længere oppe i projektet, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på teorien i dette 

afsnit. 

 

6.4 Fastlæggelse af den periode analysen dækker 

Begge Lån er optaget d. 10. februar 2021. 

 

6.5 Omstændigheder hvorunder den kontrollerede transaktion har fundet sted 

Gældende for begge selskaber er, at de geografisk opererer på det danske marked. Derudover er 

det et marked, der kan beskrives som differentieret oligopol, da der er tale om et heterogent 

marked, med få udbydere.   
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Ejendomsmægler ApS: Befinder sig på det private ejendomsmarked. Det er generelt gået rigtig godt 

for denne branche, og de fleste selskaber har opnået en stigning i omsætningen i regnskabsåret i 

2020, da Covid-19 har øget efterspørgslen på det private ejendomsmarked. Dette kan også ses i 

selskabets resultat i bilag 1. 

 

Erhvervsmægler ApS: Dette selskab befinder sig på det erhvervsmæssige ejendomsmarked. Det er 

ikke gået lige så godt på dette marked, da mange af selskabets kunder har oplevet nedgang i 

omsætningen og usikkerhed om fremtiden grundet nedlukning af landet pga. Covid-19. Dette kan 

også ses i bilag 2 hvor man kan se en markant nedgang i selskabets omsætning samt resultat.  

 
6.6 Identificering og fastlæggelse af den kontrollerede transaktion 

Ejendomsmægler ApS: Den kontrolleret transaktion er mellem Alt i Hus ApS og Ejendomsmægler 

ApS i form af et lån. 

 

De 5 prisbestemmende faktorer 
 

1 & 2) Realydelsens egenskab og kontraktvilkår  
 

Når der er tale om et lån, flyder realydelsens egenskab og kontraktvilkår sammen, da lånets 

karakteristika svarer til det, der er aftalt kontraktligt indbyrdes mellem parterne.  

 

Det vil altså sige, at dette lån er et fast forrentet lån, udstedt i DKK, og det er aftalt, at lånet 

tilbagebetales over 30 år, med faste månedlige afdrag. 

 

3) Funktioner, risici og aktiver  
 

Da den kontrollerede transaktion er et lån, er der ikke brug for den store FRA analyse, som hvis der 

havde været tale om produktion af et produkt eller andet. 

 

Alt i Hus ApS Lån
Ejendomsmægler 

ApS
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Når der således er tale om en finansiel transaktion – og i dette tilfælde et lån – så er det relevant at 

se, hvem der påtager sig en risiko, og derved betales for dette. Derfor er selskabets kreditvurdering 

en vigtig del af FRA analysen for at se hvilken risiko Alt i Hus ApS påtager sig ved at yde udlånet. Det 

vurderes altså, hvor stor risiko der er, for at låntager ikke tilbagebetaler lånet som aftalt. Da risikoen 

er den væsentligste faktor, når der er tale om et lån, vil der blive udarbejdet en risikoanalyse: 

 

 

Identificering af økonomiske væsentlige risici præcision: 
 

Som det er gennemgået i afsnit 3.2.1, er de væsentlige risici forbundet ved lån som regel 

markedsrisiko (rente- og valuta risiko) samt den økonomiske risiko (risiko for at låntager ikke kan 

afdrage på lånet). Dette er også tilfældet i denne case. 

 

Da der er tale om et lån mellem en virksomhed fra Schweiz (Alt i Hus ApS) samt en dansk 

virksomhed (Ejendomsmægler ApS), benytter selskaberne sig at to forskellige valutakurser. Da lånet 

er udstedt i DKK, er det altså Alt i Hus ApS, der bærer valutarisikoen, da udsving i valutaen vil fører 

til, at lånets værdi ligeledes svinger.  

 

Når man ser på renterisikoen, bærer begge selskaber denne risiko, da der er tale om et 

fastforrentet lån. Långiver Alt i Huse ApS har et rentetab hvis renteniveauet stiger, hvorimod 

låntager Ejendomsmægler ApS vil have en rentegevinst. Dette vil selvfølgelig være den omvendte 

situation, hvis renteniveauet faldt. 

 

Derudover er det også Alt i Hus ApS som bærer den økonomiske risiko ved, at det er Alt i Hus ApS, 

som har et udestående, og kan risikere at Ejendomsmægler ApS ikke kan tilbagebetale lånet. 

 

Kontraktlig påtagelse af risici  
 

Når lånet er indgået, er det besluttet hvilken valuta, lånet er i, samt om det er et fast eller variabelt 

forrentet lån. Det er derudover besluttet hvad renten er.  
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Derfor er de risici som er gennemgået i ovenstående afsnit, også dem der er aftalt kontraktligt, ved 

optagelse af lånet.  

 

Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko  

Da der er tale om et lån, er de nævnte risici allerede belyste og fastlagt. Ligesom det også er aftalt, 

hvilken af parterne der bærer de forskellige risici.  

 

De risici, som der er ved lånet, og som er kontraktligt aftalt, samt hvilken af parterne der bærer 

risiciene, er også dem, der faktisk gør det.   

 

For at afgøre, hvilken økonomisk risiko Alt i Hus ApS bærer, skal der udarbejdes en rating, altså en 

kreditvurdering på Ejendomsmægler ApS. 

 

Når et selskab skal kreditvurderes, kan de vælge at tilkøbe sig adgang til kreditvurderingsværktøjer 

som f.eks. Moddys eller Standard and Poors.   

 

Da selskabet ikke har adgang til disse kreditvurderingsværktøjer, kigger vi i stedet på selskabet, og 

antager hvad sådanne et kreditvurderingsværktøj ville komme frem til.  

 

Ejendomsmægler ApS har de sidste to år haft en rigtig fin soliditetsgrad, og i året er den kommet op 

på 55 %, hvilket betyder, at selskabet har en god økonomisk robusthed, og har lettere ved at skulle 

modstå tab, og derfor er der en mindre risiko for, at selskabet vil gå konkurs, og derved ikke kunne 

betale Alt i Hus ApS lånet tilbage, end selskaber med en laverer soliditetsgrad. 

 

Udover den fine soliditetsgrad, kan det også ses i regnskabet i bilag 1, at selskabet ikke har andre 

lån, hvorfor Alt i Hus ApS, derfor har en større chance for at få pengene tilbage, hvis selskabet nu 

skulle gå konkurs, da der ikke er andre kreditorer der står højere på listen. 
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Til sidst skal det dog tilføjes at Ejendomsmægler ApS er i en branche, hvis omsætning svinger 

meget, og er påvirket af konjunkturudsving, som vi f.eks. så under finanskrisen, hvor mange 

selskaber i branchen gik konkurs.69  

 

Det antages på baggrund af ovenstående oplysninger, at Ejendomsmægler ApS derfor vil få en 

bedrer kreditvurdering end Salg af Inventar ApS, grundet Ejendomsmægler ApS’ bedre 

soliditetsgrad, men at branchens svingende resultat samtidig kommer til at påvirker 

kreditvurderingen. Koncernen er derfor kommet frem til, at Ejendomsmægler ApS’s kreditvurdering 

er Aa3/AA-. 

 

Tolkning af oplysninger fra trin 1 – 3 
 

Da det som nævnt i ovenstående er klart, hvem der bærer risiciene, både i praksis og ifølge 

kontrakten, bliver punkt 5 i risikoanalysen, hvor risikoen allokeres ud, sprunget over, og der 

springes direkte til punkt 6. 

 

Prisfastsættelse af den fastlagte transaktion 

  
Da det nu er opgjort, hvilke risici Alt i Hus ApS og Ejendomsmægler ApS påtager sig i den 

kontrollerede transaktion, så kan man se på, hvordan selskaberne skal aflønnes. 

 

Da der er tale om et koncerninternt lån, hvor långiver ikke har en risiko i forbindelse med et aktiv 

men kun selve lånet, da den finansielle transaktion er produktet og ikke er bundet op på et andet 

aktiv, skal Alt I Hus ApS aflønnes efter den risiko de påtager sig, på baggrund af Ejendomsmægler 

ApS’s kreditvurdering samt den rente- og valutarisiko Alt I hus ApS påtager sig ved lånet.  

 

Dette vil blive medtaget under prissætningen i forhold til lånmargin.   

 

  

 
69 https://www.tv2fyn.dk/fyn/finanskrisen-rammer-ejendomsmaeglerne 
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4 Økonomiske omstændigheder 
 

De økonomiske omstændigheder, der er vigtige at kigge på, når der er tale om 

ejendomsmæglebranchen, er de makroøkonomiske omstændigheder. Dette skyldes, som nævnt 

længere oppe, at branchen er enormt påvirket af konjektur.  

 

Dette skyldes, at hr. og fru. Danmark sparer deres penge op i stedet for at investerer i ny bolig, når 

det går dårligt.  

 

Derudover er bankerne også mere tilbøjelige til at sige nej til lån, hvis der er risiko for, at låntager 

bliver fyret, fordi der er en høj arbejdsløshed i landet. Dette er noget der kan påvirke branchen i 

mange år efter en eventuel krise. 

 

Selskabernes økonomiske omstændigheder spiller derved en stor rolle, når der er tale om en 

finansiel transaktion.  

 

For det første skal vi se på om Alt i Hus ApS har likviditet til at stille lånet til Ejendomsmægler ApS. 

Dernæst skal vi se på hvordan Ejendomsmægler ApS likviditet ser ud, da det er her, der er risiko ved 

denne type af kontrollerede transaktioner. 

 

Alt i Hus ApS er moderselskabet og har en fornuftig likviditet, samt en stor beholdning af likvide 

midler, hvorfor det vurderes fint, at selskabet vil låne penge til datterselskabet. 

 

Hvis man ser på bilag 1, kan man se, at selskabet Ejendomsmægler ApS har haft et godt økonomisk 

år, og derved har en god likviditet, og en god soliditetsgrad, hvorfor det anses for at være en 

økonomisk sund virksomhed.  

5 Forretningsstrategier: 
 

Selskabets forretningsstrategi er ikke relevant i dette tilfælde, da den kontrollerede transaktion ikke 

bygger på selskabets aktivitet, men derimod en investering i fast ejendom. 
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Erhvervsmægler ApS:  Som udgangspunkt er det de samme forhold der gør sige gældende for 

Erhvervsmægler ApS, som det er for Ejendomsmægler ApS. 

Den kontrollerede transaktion ligner, derfor den kontrolleret transaktion mellem Alt i Hus ApS og 

Ejendomsmægler ApS: 

 

og de 5 prisbestemmende faktorer vil derfor ikke blive gennemgået igen, på nær FRA-analysen og 

de økonomiske omstændigheder.  

 

Dette skyldes, at selskabet grundet andre økonomiske omstændigheder, har en lidt anden 

kreditvurdering, end Ejendomsmægler ApS. 

 

Funktioner, risici og aktiver 
 

Ligesom med lånet mellem Alt i Hus ApS og Ejendomsmægler ApS, er det også vigtigt at lave en 

risikoanalyse mellem Alt i Hus ApS og Erhvervsmægler ApS.  

 

Da identificering af økonomiske væsentlige risici samt kontraktlig påtagelse af risici er de samme, 

som for det andet lån, vil disse punkter ikke blive gennemgået igen.  

 

Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko  

Ligesom ved det andet lån, skal der også udarbejdes en rating her, og koncernen har stadig ikke 

adgang til databaser, der kan udarbejde kreditvurderinger. Derfor kigger vi igen på selskabets 

regnskaber for de sidste to år.  

 

Erhvervsmægler ApS har de sidste to år haft en svigende soliditetsgrad, hvor den i 2019 var på 25 % 

hvilket vurderes som en acceptabel soliditetsgrad, men i 2020 var denne nede på 8 %. Den lave 

soliditetsgrad skyldes, at der var et underskud på 680 tkr. I 2020. 

 

Alt i Hus ApS Lån
Erhvervsmægler 

ApS
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Ligesom Ejendomsmægler ApS befinder Erhvervsmægler ApS sig på et marked, som reagerer på 

konjunkturudsving, og derved ikke nødvendigvis har en stabil likviditet over en længere periode.  

 

Når man kigger på den lave soliditetsgrad, samt hvilken branche selskabet befinder sig, vil dette 

selskab have en dårligere kreditvurdering end både Ejendomsmægler ApS og Salg af Inventar ApS. 

Koncernen vurderer derfor at selskabets rating vil være Ba1/BB+.   

Økonomiske omstændigheder: 
 

Som det kan ses i bilag 2, har det ikke været et godt regnskabsår for Erhvervsmægler ApS, da 

selskabets målgruppe har været mere tilbageholdne med økonomiske investeringer grundet 

nedlukningen i Danmark og hele Covid-19 situationen.  

 

Det kan derfor ses, at selskabet har en langt lavere omsætning i året, og ender ud med et negativt 

resultat, hvilket resulterer i en langt lavere egenkapital, og en soliditetsgrad på kun 8 %. Derfor er 

Erhvervsmægler ApS økonomiske omstændigheder i forhold til deres regnskab ikke lige så gode 

som Ejendomsmægler ApS’ omstændigheder.  

 

Dette vidner altså om, at selvom de to selskaber geografisk er på det samme marked, så gør det en 

enorm forskel for de økonomiske omstændigheder, om der er tale om B-2-C (Business to 

Consumer) eller B-2-B (Business to Business) marked. 

 

6.7 Undersøgelse af om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner 

Nu er begge kontrollerede transaktioner fastlagt og analyseret, og det skal nu undersøges, om der 

er interne sammenlignelige transaktioner. 

  

Som det kan ses i begge selskabers balancer, består selskabernes gæld af lønskatter og moms, samt 

leverandørgæld og modtaget forudbetalinger fra kunder. 

 

Der findes dog et andet lån i koncernen, som er sammenligneligt. Dette skyldes, at Salg af Inventar 

ApS har en lån, som ligner de lån, som Ejendomsmægler ApS og Erhvervsmægler ApS vil optage. 



Katrine Karstensen Bovet Afgangsprojekt HD 2. del 2021 

61 
 

 

Dette lån kan derfor blive benyttet i en intern CUP. 

 

6.8 Undersøgelse af om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner 

Selvom der er en intern sammenlignelig referencetransaktion i koncernen, vil jeg i denne case også 

undersøge, om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner, for at belyse eventuelle 

problemstillinger ved at gøre brug af disse. 

 

Da der er tale om et almindeligt lån i forhold til rente, løbetid mm, vurderes det, at der kan findes 

en sammenlignelig ekstern referencetransaktion. 

  

Det er dog svært for selskaberne at komme i besiddelse af disse referencetransaktioner, hvis de 

ikke har adgang til databaser, som er nævnt tidligere i opgaven. 

 

Hvis selskabet har fået lavet en rating, kan de prøve at se på Nasdaq omx nordic under danske 

virksomheder og andre obligationer for at kontrollere, om der skulle være en sammenlignelig 

erhvervsobligation. Her fremgår dog kun store danske selskaber, som f.eks. Topdanmark, Nykredit, 

Realkredit Danmark og DSV som udbydere. De kan være svære at bruge som 

referencetransaktioner, hvis selskabet er i en anden branche, som i dette tilfælde, hvor der er tale 

om en handelsvirksomhed.70 

 

Hvis selskabet ikke kan finde en referencetransaktion her, kan selskabet på Finans Danmark under 

obligationsrenter finde den gennemsnitlige lange obligationsrente for realkreditobligationer i DKK.71 

Denne renten kan dog ikke benyttes, da det er en gennemsnitlige rente, og når man skal finde en 

rente på armslængdevilkår, skal det være en sammenlignelig rente, hvilket der ikke er taget højde 

for, når der er tale om noget der er gennemsnitlig. 

 
70 http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark 
71 https://finansdanmark.dk/tal-og-analyser/boligstatistik/obligationsrenter/ 
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6.9 Valg af Transfer Pricing-metode, PLI og testet part 

Når selskabet skal vælge hvilken prisfastsættelsesmodel, de vil benytte, er alle modeller som 

udgangspunkt i spil. Dog anerkender Skattestyrelsen, som nævnt i afsnit 5: 

o CUP,  

o lånemargin og  

o diskonto + 4 %.  

 

Dette skyldes, at som det er gennemgået i afsnit 3.3, så kræver videresalgsmetoden, at der er et 

videresalg, hvorfor denne model kun kan benyttes ved køb og salg af fysiske produkter. 

Derudover benytter vi ikke TNMM eller profitsplit, da disse modeller kræver at vi kigger på EBIT 

(Resultat af primær drift). 

 

Generelt benytter kost-plus, videresalg, TNMM og profitsplit enten bruttomargin eller EBIT. Dette 

vil sige, at man ser på resultatet før finansielle omkostninger, hvorfor man slet ikke tager renterne 

med i disse modeller, som netop er relevant for prisfastsættelse af finansielle transaktioner. 

Finansielle omkostninger og indtægter medtages først i EBITDA, og dette resultat er der ingen af 

modellerne, der benytter.  

 

Derfor vil jeg i det efterfølgende gå videre med CUP, lånemargin og diskonto + 4 %. 
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6.10 Udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller 

aktiviteter 

Normalt ville et selskab under dette punkt især benytte deres kreditvurdering samt realydelsen og 

kontraktvilkår til at udvælge den mest sammenlignelige referencetransaktioner.  

 

For at opnå størst sammenlignelighed kan selskabet udvælge en uafhængig referencetransaktion, 

der befinder sig i den samme branche og på det samme marked, som selskabet selv, da der oftest 

er forskellige krav for långiver, alt efter om der er tale om f.eks. en handelsvirksomhed eller en 

produktvirksomhed.  

 

Da det, som det er beskrevet i forudsætningerne for denne case, ikke har været muligt at få adgang 

til databaser, hvor kreditvurderinger og referencetransaktioner fremgår, har det ikke været muligt 

at udvælge de mest sammenlignelige referencetransaktioner. 

  



Katrine Karstensen Bovet Afgangsprojekt HD 2. del 2021 

64 
 

6.11 Sammenlignelighedsjusteringer 

I denne case er det som nævnt to meget ordinære lån, hvorfor der ikke er behov for de store 

sammenlignelighedsjusteringer.  

 

Når renten skal fastsættes, er der dog behov for at justerer renten, for at opnår sammenlignelighed 

vedrørende lånet til Ejendomsmægler ApS.  

 

Dette skyldes, at der skal justeres for, at Ejendomsmægler ApS har en bedre kreditvurdering, end 

Salg af Inventar ApS har. Derudover har långiver en valutarisiko, vedrørende lånet til 

Ejendomsmægler ApS, som der ikke er ved referencetransaktionen, da referencelånet er i DKK. 

 

Der skal ligeledes justeres for valutarisikoen i forhold til lånet til Erhvervsmægler ApS, samt at 

Erhvervsmægler ApS, har en dårligere kreditvurdering end Salg af Inventar ApS. 

Dette vil der derfor blive justeret for, ved brug af modellerne. 

 

 

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

Da der ikke anvendes databaser til at finde armslængdevilkår, er der ingen data herfra at tolke på, 

hvorfor punktet springes over. 
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6.13 Delkonklusion på casens sammenlignelighedsanalyse  

Som det fremgår af ovenstående sammenlignelighedsanalyse, ligner de to lån forholdsvis meget 

hinanden.  

 

Der, hvor de to lån adskiller sig fra hinanden, er, at Erhvervsmægler ApS har haft et dårligt 

regnskabsår, hvilket har forværret selskabets soliditetsgrad, egenkapital etc. Som i forvejen, var 

lavere end Ejendomsmæglers ApS nøgletal. 

 

Ejendomsmægler ApS har i modsætning til Erhvervsmægler ApS haft et fremragende regnskabsår, 

og deres ellers fine soliditetsgrad er derved blevet endnu bedre. 

  

Derfor får Ejendomsmægler ApS en bedre kreditvurdering end Erhvervsmægler ApS, da 

Ejendomsmægler ApS er mere modstandsdygtig i forhold tab og har en mindre risiko for at gå 

konkurs end Erhvervsmægler ApS, som har en lav soliditetsgrad og derfor en større risiko for at gå 

konkurs. 
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6.14 CUP 

Når man skal benytte sig af en CUP i forhold til finansielle transaktioner, er det vigtigt, at der er høj 

sammenlignelighed. Finansielle transaktioner herunder lån, kan være nemme at sammenligne, da 

transaktionerne oftest er meget klare. De sammenlignelige punkter vil oftest være: 

- Kreditvurderingen  

- Lånets løbetid 

- Fast eller variabel rente 

- Hvilken valuta er lånet udstedt i 

 

Da koncernen, som det er gennemgået i de foregående afsnit i casen, ikke har adgang til databaser 

og dermed eksterne sammenlignelige referencetransaktioner, kan selskabet ikke benytte sig af en 

ekstern CUP.  

 

Selskabet kan derimod gøre brug af en intern CUP, da der i koncernen findes et andet lån, som med 

få justeringer kan være sammenlignelig med de to lån som Alt i Hus ApS ønsker at udstede. 

 

Ejendomsmægler ApS:  

For at kunne fastsætte renten på det koncerninterne lån ved hjælp af en intern CUP, skal der laves 

de få sammenlignelighedsjusteringer, som blev fastlagt i afsnit 6.11. Disse forskelle vil derfor blive 

gennemgået i det nedenstående, og der vil derefter blive lavet en vurdering af, hvad 

armslængderenten er jævnfør den interne CUP. 

 

Sammenlignelighed Ejendomsmægler ApS Salg af Inventar ApS 

Kreditvurdering AA3/AA- A2/A 

Variabel/fast rente Fast Fast 

Valuta låntager DKK DKK 

Valuta långiver CHF DKK 

Løbetid 30 år 30 år 

Rente  ? 5,5 % 

Tabel 8 med egen tilvirkning 
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Efter at have vurderet forskellene antages det, at hvis den eneste forskel var selskabernes 

forskellige kreditvurderinger, ville dette give en justering i renten på 2 procentpoint, hvilket altså 

ville fører til en antaget armslængderente på 3,5 % på lånet mellem Alt i Hus ApS og 

Ejendomsmægler ApS.  

 

Dog skal der også tages højde for at långiver i referencetransaktionen, ikke har påtaget sig en 

valutarisiko, da både långiver og låntager aflægger regnskab i DKK. Dette er i midlertidig ikke 

tilfældet ved det interne lån hvor långiver aflægger regnskab i CHF, mens låntager aflægger 

regnskab i DKK. Alt i Hus ApS som er långiver har derved, som vi er kommet frem til i afsnit 66, en 

valutarisiko ved dette lån, som renten skal afspejle. 

 

Valutakursen CHF/DKK er de seneste 10 år steget fra 611,57 i 2011 til 685,21 i 2020. Tendensen har 

været stigende i perioden med enkelte udsving, og den har de seneste år ligget i den høje ende.72 

 

I og med at lånet er i DKK og långiver forventes at føre sit regnskab i CHF, så har han en risiko, på 

om valutakursen fortsætter med at stige, eller om den falder. Hvis valutakursen falder, bliver 

långivers udlån mindre værd, og han opnår derved et valutatab.  

 

Da koncernen lægger vægt på, at kursen er steget, de seneste mange år, antages det, at denne 

risiko skal aflønnes med 0,5 procentpoint i forhold til renten.  

 

Koncernen er derved kommet frem til jævnfør den interne CUP, der benyttes på lånet mellem Alt i 

Hus ApS og Ejendomsmægler ApS, at armslængderenten er på 4 %. 

 

 

 

  

 
72 https://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/100250 
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Erhvervsmægler ApS 
 

I det nedenstående vil der ligeledes blive beregnet en intern CUP på lånet mellem Alt i Hus ApS og 

Erhvervsmægler ApS. 

 

Sammenlignelighed Erhvervsmægler ApS Salg af Inventar ApS 

Kreditvurdering Ba1/BB+ A2/A 

Variabel/fast rente Fast Fast 

Valuta låntager DKK DKK 

Valuta långiver CHF DKK 

Løbetid 30 år 30 år 

Rente  ? 5,5 % 

Tabel 9 med egen tilvirkning  

 

Som det ses i ovenstående tabel, så er Erhvervsmægler ApS kreditvurderet langt dårligere end Salg 

af Inventar ApS, da det vurderes at risikoen for at Erhvervsmægler ApS ikke kan betale lånet tilbage 

er stor.  

 

Derfor antager koncernen at renten skal være 5 procentpoint højere når Erhvervsmægler ApS er 

låntager, fremfor når Salg af Inventar ApS er låntager. 

 

Derudover skal der ligeledes tages højde for den valutarisiko, som Alt i Hus ApS påtager sig. Denne 

valutarisiko vurderes at være den samme, som koncernen er kommet frem til under gennemgangen 

af Ejendomsmægler ApS, hvor det altså blev antaget, at denne valutarisiko skulle aflønnes med 0,5 

procentpoint.  

 

Lånet mellem Alt i Hus ApS og Erhvervsmægler ApS vurderes derfor, at skulle have en 

armslængderente jævnfør den interne CUP på 11 %. 
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6.15 Lånemargin  

Som det står beskrevet i afsnit 5.1, er lånemargin en beregningsmetode. Her skal vi altså finde 

basisrenten samt et rentetillæg i forhold til den risiko, långiver påtager sig ved at yde lånet til 

låntager.  

 

Basisrenten, som jeg vil benytte mig af ved brug af denne metode til at prisfastsætte efter 

armslængdeprincippet, er den danske swaprente. Dette skyldes, at lånet, der skal prissættes, er et 

langfristet lån (30 år) i DKK, og det er netop swaprenten et udtryk for.  

 

Da lånet er udstedt d. 10. februar 2021, benytter vi renten fra denne dag. Swaprenten viser kun 

renten op til 10 år, men da der ca. er 0,05 procentpoint mellem rente for det 8 og 9-årigt lån, samt 

mellem det 9 og 10-årigt lån, antager koncernen, at dette er tilfældet mellem hvert år op til 30 år, 

og da renten er 0,1316 % for et 10-årigt lån, vil renten derved blive 1,1316 %, for et 30-årigt lån, 

som koncernen benytter som basisrente.73  

 

* Da det ikke har været muligt at finde en ekstern referencetransaktion, antager vi under lånmargin, 

at lånet til Alt i Inventar ApS er en ekstern referencetransaktion. 

 

Når selskabet benytter lånmargin, vil de ofte benytte sig af en sammenlignelig 

virksomhedsobligation, hvor referencetransaktionens rating, lånets løbetid, lånets valuta etc. er 

offentlig kendt.  

 

Som det står beskrevet i afsnit 6.10, er det dog svært at finde disse referencetransaktioner, hvorfor 

det vil være højest usandsynligt, at et selskab som Alt i Inventar ApS skulle fremgå et sted som for 

eksempel Nasdaq under danske virksomhedsobligation.  

 

Når koncernen benytter lånmargin, og har fundet en referencetransaktion, skal koncernen igennem 

de samme sammenlignelighedssteps og sammenligneligheds justeringer, som allerede er foretaget i 

afsnit 6.14. Derfor bruges der, den samme rente, som koncernen er kommet frem til i afsnit 6.14.  

 
73 https://dfbf.dk/dfbf-benchmarks/rates/ 
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Renterne for de to lån, vil derfor se ud som nedenstående. 

 
 

 Basisrenten Rente spread Lånmargin renten 

Ejendomsmægler 

ApS 

1,1316 % 4 % 5,1316 % 

Erhvervsmægler 

ApS 

1,1316 % 11 % 12,1316 % 

Tabel 11 med egen tilvirkning 

 
6.16 Diskonto + 4 % 

Diskontoen er, som det er beskrevet på Nationalbankens hjemmeside: ”en signalrente, der angiver 

det overordnede niveau for Nationalbankens pengepolitiske renter.”74 

 

Det vil altså sige, at hvis diskontoen er 1, så vil rentesatsen for lånet være 5 %.  

 

Diskontoen har dog ikke ændret sig siden 6. juli 2012, hvor den blev fastsat til 0 %. Det vil altså sige, 

at hvis et selskab vælger at benytte denne metode, så vil lånets rente være 4 %. 75 

 

Dog bliver denne metode jævnfør afsnit 5.2, kun benyttet, hvis man ikke kan opgøre en rente efter 

armslængdeprincippet efter en af de andre metoder. 

  

 
74 https://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx 
75 https://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx 
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6.17 Bankens vurdering 

Som det fremgår af bilag 3, har jeg i mit arbejde med casen talt med en bankrådgiver, som har 

oplyst den pågældende banks procedure, grundlag og vurdering af de to selskaber.  

 

Banken gennemgår udover selskabet regnskabstal virksomhederne mere subjektivt, og har dette 

med i deres vurdering af selskaberne. De analyserer og undersøger således, hvad årsagen til et 

eventuelt fald eller stigning i omsætningen skyldes.  

Derudover er det en vigtig oplysning for banken, at selskabet er med i en koncern, som udover at 

være økonomisk robust også er en stor kunde i banken. Disse forhold påvirker bankens fastsættelse 

af renten.  

 

Banken kommer derfor jævnfør oplysningerne i bilag 3 frem til, at Ejendomsmægler ApS kan låne til 

en rente på 5 %, mens Erhvervsmægler ApS ville kunne låne til en rente på 6,5 %. 

 

Bankrådgiveren oplyser dog også i interviewet, at den ovenstående oplyste rente for 

Ejendomsmægler ApS ville være 6 %, mens renten for Erhvervsmægler ApS ville være 9,25 %, hvis 

banken udelukkende vurderede på grundlag af hardcore regnskabstal og ikke tog det med i 

betragtningen, at selskaberne er en del af en koncern. Tilmed en koncern som for det første er 

gode kunder i banken og for det andet har en god likviditet, og der dermed er en stor chance for, at 

de resterende selskaber i koncernen ville træde til økonomisk, hvis et af selskaberne ikke kunne 

overholde betalingsbetingelserne.  

 

Derudover ville den høje rente også blive benyttet, hvis banken ikke kendte til markedssituationen, 

og vidste hvordan Covid-19 havde påvirket branchen.  

 

Selskabet kan dog ikke benytte banken vurdering, da der ikke er tale om et indgået lån, og derved 

er der ikke accepteret en egentlig aftale, hvorfor renten ikke kan benyttes som en 

armslængderente. 
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Dog kan et indhentet tilbud fra en bank benyttes som en ekstra vurdering og bekræftelse af en 

armslængderente.  

 

6.18 Delkonklusion på casen  

Som det kan ses i ovenstående case, kan det være rigtigt svært at finde en referencetransaktion, 

hvis koncernen ikke har adgang til diverse databaser.  

 

Hvis koncernen ikke har en intern referencetransaktion, som kan benyttes, samt ikke har adgang til 

disse databaser, skal koncernen derved lave mange antagelser og justeringer. 

 

Derudover kan selskabet også have svært ved at lave en pålidelig kreditvurdering, hvis de ikke har 

adgang til kreditvurderingsværktøjer. Der vil derfor også her være mange antagelser og justeringer. 

 

Alt dette kan ende ud i en armslængderente, som ikke er pålidelig. 

 

Som det ses i nedenstående tabel, så har jeg ligeledes været nødt til at antage, hvilken rating de to 

selskaber ville få, hvilket ikke er pålideligt. Som det fremgår, fører dette også til meget forskellige 

renter. 

 

 Ejendomsmægler ApS Erhvervsmægler ApS 

Intern CUP 4 % 11 % 

Lånmargin 5,13 % 12,13 % 

Diskonto + 4 % 4 % 4 % 

Bankrente subjektivsyn 5 % 6 % 

Bankrente objektivsyn 6 % 9,25 % 

Tabel 12 med egen tilvirkning 

 

Som det kan ses i ovenstående, så svinger renten på lånet til Ejendomsmægler ApS, mellem 4 og 6 

%. 
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Det er naturligt, at lånmargin er højere end CUP’en, da lånmarginen, som nævnt, består af en sikker 

basisrente + et rentespread, som i dette tilfælde er fundet ud fra referencetransaktionen, der også 

er benyttet i CUP’en.  

 

Når man derimod ser på renten på lånet til Erhvervsmægler ApS, svinger denne rente mellem 4 % 

og 12,13 %.  

 

De 4 %, som er beregnet via Diskontoen + 4 %, er i dette tilfælde ikke en armslængderente, da der 

ikke er en ekstern långiver, der vil give et selskab med selskabets kreditvurdering et lån på 4 %.  

 

Det kan også ses, at når der udelukkende bliver taget nøgletal og regnskabstal i betragtning, som 

der er gjort ved CUP’en og lånmarginen, så er det en væsentlig højere rente, end hvis lånet var 

indgået i banken til 6 %. Ved banklånet tager bankrådgiveren højde for, at selskabet har haft en 

dårligt regnskabsår grundet Covid-19, samt at selskabet indgår i en god og sund koncern, som 

højest sandsynligt vil træde til økonomisk, hvis Erhvervsmægler ApS får betalingsproblemer.  

 

Jeg er altså kommet frem til i Casen, at selvom der er tale om to identiske lån, så spiller låntagers 

kreditvurdering en væsentlig rolle ved prisfastsættelse af renten.  

 

Derudover har jeg også oplevet, hvor svært det kan være for en koncern at få de nødvendige 

informationer, for at kunne komme frem til en troværdig kreditvurdering samt en troværdig 

referencetransaktion.  

 

Da koncernen i ovenstående case har været nødsaget til at foretage mange antagelser og 

vurderinger, er det ikke nødvendigvis sikkert, at den beregnede armslængderente er pålidelig, 

hvorfor bankens subjektive rente kan opleves at være mere pålidelig at anvende som en 

armslængderente.  
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 Konklusion 

Når selskaber i en koncern stiller lån til hinanden, skal dette gøres på armslængdevilkår, hvilket vil 

sige, at prisen på lånet skal være den pris, som en ekstern part vil låne ud til samt betale for det.  

 

Dansk lovgivning følger jf. ligningsloven § 2 reglerne i OECD’s guideline. OECD’s guideline er tydelig 

omkring hvilke prisfastsættelsesmetoder, der generelt er inden for Transfer Pricing, og nævner 5 

metoder, der kan benyttes til at prisfastsætte en kontrolleret transaktion.  

 

For at kunne benytte disse 5 metoder til at prisfastsætte en kontrolleret transaktion, kræver det, at 

der er en vis sammenlignelighed. For at kontrollere for sammenlignelighed kan selskaberne 

udarbejde en sammenlignelighedsanalyse, hvor blandt andet referenceperioden og de 5 

prisbestemmende faktorer skal være sammenlignelige, for at komme frem til en armslængdepris. 

 

Samme krav stilles til eventuelle sammenlignelighedsjusteringer, for at gøre den kontrollerede 

transaktion sammenlignelig med referencetransaktionen. 

  

Disse modeller og sammenlignelighedsfaktorer gælder generelt for transfer pricing transaktioner, 

uanset om der er tale om et produkt eller en finansiel transaktion.  

 

Efter finanskrisen i 2008 udviklede BEPS og G20 15 actions for at sætte fokus på skatteunddragelse. 

4 af disse actions vedrører Transfer Pricing, mens 2 af punkterne decideret vedrører transaktioner. 

Dette skyldes, at penge er noget af det letteste for en koncern at allokerer rundt i selskaberne. 

 

På baggrund af de nye actions har OECD i februar 2020 udarbejdet et nyt kapitel til guidelinen 

kaldet ”Transfer Pricing Guidance on Financial Transaktions”, som går ind og kommenterer på, 

hvordan en koncern skal forholde sig til kontrollerede finansielle transaktioner. 

 

OECD beskriver vigtigheden af, at den finansielle transaktion giver mening for både långiver og 

låntager, samt at der er udarbejdet en kreditvurdering af låntager. 
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Skattestyrelsens juridiske vejledning, som er en vejledning i, hvordan skattestyrelsen tolker og 

forstår de gældende regler på området, anerkender CUP’en, lånmargin og Diskontoen + 4 % til brug 

ved prisfastsættelse af armslængderenten.  

 

Skattestyrelsen lægger også stor vægt på sammenligneligheden samt kreditvurderingen af låntager.  

 

Det vil altså sige, at både OECD og Skattestyrelsen er meget klare om, hvilke modeller der kan 

anvendes, samt at det er vigtigt at lave en kreditvurdering, lave sammenlignelighedsjusteringer 

samt finde en referencetransaktion. 

 

Der er altså især tre problematikker når selskaberne skal prisfastsætte disse kontrollerede 

transaktioner: 

 

1. Kreditvurdering: 

For at kunne gøre brug af mange kreditvurderingsværktøjer, skal selskaberne typisk købe sig 

adgang. Det er derfor ikke alle selskaber, der hverken har ressourcer eller lyst til at skulle 

betale for dette, hvis de normalt ikke benytter sig at finansielle kontrollerede transaktioner. 

Dette gør, at selskabets kreditvurdering bliver svær, og selskabet bliver nødt til selv at lave 

en kreditvurdering, selvom de måske ikke har forudsætningerne for dette. 

 

2. Sammenlignelighedsjusteringer: 

Det kræver høj gennemsigtighed for at kunne sørge for en høj sammenlignelighed. 

Derudover kan det være svært for selskaberne at skulle lave sammenlignelighedsjusteringer, 

da det kan være svært at prissætte disse forskelle. 

 

3. Referencetransaktion 

Hvis selskaberne ikke har adgang til f.eks. Moodys eller Standard and Poors, kan det være 

svært at finde en referencetransaktion. Når der er tale om et lån i DKK, og selskaberne f.eks. 

benytter sig af Nasdaqomxnordic, hvor danske virksomheder og andre obligationer kan 

søges frem, vil selskaberne kun finde en håndfuld selskaber. De fleste af disse er Finansielle 



Katrine Karstensen Bovet Afgangsprojekt HD 2. del 2021 

76 
 

virksomheder eller i fragtbranchen, så hvis der er tale om en handelsvirksomhed, kan det 

være svært af finde en referencetransaktion.   

 
Når man ser på det samlet set, og kan se at selskaberne kan have svært ved at sørger for, at der er 

sammenlignelighed samt justere for eventuelle forskelle, mens selskaberne ikke har mulighed for at 

lave en ordentlig kreditvurdering, eller finde en ordentlig referencetransaktion, så kan det være en 

næsten umulig opgave for selskaberne at skulle finde en pålidelig armslængderente. 

 

Selskaberne kan derfor være fristet til at indhente et låntilbud fra en bank, men da 

armslængderenten bygger på, at der skal indgået en ekstern transaktion, kan et ikke indgået 

låntilbud altså heller ikke benyttes til fastsættelse af armslængderenten ved en finansiel 

kontrolleret transaktion. 

 

Det vil altså sige, at hvor OECD’s guideline og skattestyrelsens juridiske vejledning er klare i mange 

af deres udmeldinger, så er det simpelthen sammenligneligheden, justeringerne og 

kreditvurderingen som er vage og uden tilstrækkeligt burgerbarer værktøjer, som vurderes at skabe 

problematikkerne for selskaberne. 
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 Kommentar – hvorfor er det så svært af prisfastsætte 
kontrollerede transaktioner? 

Transfer Pricing har i sin enkelthed til opgave at undgå, at en koncern kan rykke overskud rundt 

blandt selskaberne, så overskuddet ender i de selskaber, som bliver beskattet i lande med en lav 

skatteprocent, og derved opnå en skattefordel. Derudover skal reglerne vedrørende Transfer 

Pricing også beskytte koncernerne mod at opleve dobbeltbeskatning, hvis en skattemyndighed i et 

land, skulle finde på at foretage en indkomstfiksering.  

 

Men er Transfer Pricing reglerne klare nok, til at selskaberne kan følge dem, og derved undgå en 

indkomstfiksering fra skattemyndighedernes side? 

 

Det store spørgsmål i denne opgave er, ’Hvorfor er det så svært at prisfastsætte efter 

armslængdeprincippet?’. 

 

I forbindelse med arbejdet med dette projekt og specielt den udarbejdede case er det min 

opfattelse, at problematikkerne opstår, dels når koncernerne skal foretage en kreditvurdering af 

det låntagende selskab, og dels når der skal findes en pålidelig referencetransaktion.   

 

I gennemgangen af lovmaterialet er det min opfattelse, at reglerne på området er meget klare, men 

at koncernerne mangler en anvisning til faktisk at efterleve reglerne i de svære situationer. 

 

En sådan anvisning fra Skat kan se ud på mange måder, men et eksempel kunne være, at Skat 

udstikker en guide og beskrivelse til, hvilke nøgletal koncernen skal benytte til fastsættelse af en 

kreditvurdering, samt hvilket niveau de forskellige nøgletal skal være inden for for at opnå de 

forskellige ratings.  På denne måde ville koncernen have muligheder, der peger i retning af bankens 

metoder. 

 

Når koncernen har fundet ratingen på låntager, kan Skat ligeledes have udarbejdet en række 

risikotillæg til de forskellige kreditvurderinger, som bliver justeret og følger det generelle 

renteniveau i Danmark.  
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Dette kan ikke nødvendigvis garanterer fuldstændig pålidelige armslængderenter på 

koncerninterne lån, men det kan betyde, at renterne fastsættes ensartet. 

 

Derudover vil både Skat og selskaberne være bekendt med regelsættet og har mulighed for at 

efterleve det samt opnå en rente, som må forventes at afspejle renteniveauet på det eksterne 

marked.  

 

En sådan guide fra Skat vil således sikre, at selskaberne ikke behøver at værdiansætte ud fra 

antagelser og mange uklarere sammenlignelighedsjusteringer.    
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 Bilag 1 – Regnskab Ejendomsmægler ApS 
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 Bilag 2 – Regnskab Erhvervsmægler ApS 
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 Bilag 3 – en bankrådgivers tanker  

Når vi kreditvurder en erhvervskunde, kigger vi først ind i regnskabstallene. Hvordan ser bundlinjen 

ud, hvilke aktiver ejer virksomheden, hvor stor er virksomhedens gæld, hvor god er egenkapitalen 

og soliditeten, samt hvordan er tallene i forhold til sidste år.  

Hvis det er en kunden vi har haft i lang tid og kender godt spiller historikken og de bløde værdier 

også ind i hvordan vi kreditvurder kunden. Derudover så kan faktorer som fx COVID-19 og andre 

samfundsmæssige ting gøre at vi laver undtagelser og kigger på historikken, oversagen og 

forklaringerne.  

 

COVID-19 har påvirket mange virksomheder, som faktisk i flere år før udbuddet skete, har kørt 

rigtigt godt og der har ikke været problemer hverken regnskabs-, drifts- eller 

kreditvurderingsmæssigt.  

 

Hvis vi kigger ind i regnskabstallene for begge virksomheder, så har det ene firma klaret sig bedre 

end det andet under COVID-19. Hvilket er helt forståeligt, da der har været forskellige påvirkninger 

og restriktioner for brancherne og kunderne.  

 

For Ejendomsmægler ApS kigger vi ind i et regnskabsår, hvor de faktiske trods COVID-19 er steget i 

omsætning og resultat. På grund af det flotte resultat er egenkapitalen også steget. Det gør at de i 

2019 havde en soliditetsgrad på 49% og i 2020 ligger på 55%. Virksomheden har en robusthed som 

gør, at de har noget og stå imod med.  

 

For Erhvervsmægler ApS er det lidt en anden snak. De har kun lave en 1/3 del af deres omsætning i 

2019, hvilke gør at deres resultat er negativ og egenkapitalen falder og soliditetsgraden falder fra 

25% til 8%. En soliditetsgrad på 25% er et fint niveau, men virksomheden har i forvejen inden 

COVID-19 ikke lige så meget robusthed til at stå imod med, men det er stadigvæk en 

tilfredsstillende soliditet.  
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Hvis man kun kigger ind i de hardcore tal og ikke tager COVID-19 eller nogle andre faktorer i 

betragtning, så ville en rente ligge på 9,25 % for Erhvervsmægler ApS og 6 % for Ejendomsmægler 

ApS. 

 

I det COVID-19 har haft så står en betydning for virksomheden, som året før gjorde det godt og 

normalt er et stabilt og solidt firma. Så kigger vi ind i at undtagelser kan lade sig gøre. Hvis vi 

sammenligner begge virksomheder for 2019, så er det faktisk Erhvervsmægler ApS, som omsatte 

for mest og lavede det bedste resultat. Det gælder også hvis vi kigger ind i året 2019 for 

Erhvervsmægler ApS og 2020 for Ejendomsmægler ApS.  

 

Det tæller i den positive retning at trods COVID-19, restriktionerne og påvirkningen, så har 

Erhvervsmægler ApS stadigvæk en positiv egenkapital og soliditet er ikke negativ, men ligger på 8%.  

 

Derudover så ligger moderselskabet soliditet på 33%. Hvilket er meget tilfredsstillende. Dette tager i 

en positiv retning både i forhold til sikkerhed, koncernen og mulighederne for virksomhederne som 

moderselskabet ejer.  

 

Andre faktorer som vi også tager med i betragtningen, er sikkerheder. Hvordan sikre vi os at hvis nu 

virksomhederne ikke kan betale deres ydelser på lånene eller hvis de går konkurs. Hvordan sikre vi 

så vi får vores penge. Her kigger vi ind i at fx moderselskabet kan kautioner for lånene, vi kan tage 

virksomhedspant eller/og pant i selv de ejendomme, som lånet finansierer. Sikkerhederne bag 

lånene har også en del og sige i forhold til hvilken rente vi kan stille til vores kunder.  

 

Hvis vi tager alle faktorerne i betragtning og får sikkerhed for lånene, så vil vi kunne stille en rente 

for Erhvervsmægler ApS på 6,5% og for Ejendomsmægler ApS på 5 %. Grunden til at der er lidt 

forskel er fordi en ene virksomhed er fortsat mere robust end den anden, hvilke også er tilfældet 

for 2019. En mulighed for at kunne ændre på renten er, at når regnskabet for 2021 eller 3 kvartal af 

2021 er gået og tallene ser bedre ud, så kan vi kigge ind i og sænke renten.  
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 Bilag 4 – Priser på vand 

Eksempler på prisen på en liter vand.  

Billederne er taget d. 10.05.2020 i Daglig Brugsen Gadstrup 
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