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1. Indledning 

Når en virksomhed opdeles i mindre organisatoriske enheder, som internt handler 

hinanden, så forekommer spørgsmålet både internt som eksternt: Hvad skal prisen på 

handlerne være? 

 

For det interne gælder det, at disse måles som selvstændige enheder med hver deres 

ansvar, hvor enhederne måles med øvrige enheder i koncernen. Hvis der koncerninternt 

handles mellem hinanden, så vil de selvstændige enheder have incitament til at ændre på 

deres priser internt for at påvirke deres resultat. Hvis disse enheder justerede på deres 

priser internt for at fremstå bedre på koncernbasis, så vil det samle et ufuldstændigt og 

forvrænget billede af enhedernes performance. Hvis alle enhederne var lokaliseret i 

samme land, så vil problemet kun være internt for koncernen. 

 

Hvis enhederne derimod er lokaliseret på tværs af landegrænser, og enhederne ligger 

spredt ud over hele verden, så bliver problemet med de koncerninterne handler lige 

pludselig et langt mere komplekst problem både for koncernen og for det globale samfund. 

En koncern, der har selskaber placeret i forskellige lande, vil have incitament til at placere 

al overskuddet i et land med lav selskabsskat, da man på koncernniveau kan reducere sine 

skatteudgifter. På globalt plan vil der kun være et land, som vil være tilfreds med denne 

indkomstfordeling: Det land hvor al overskuddet allokeres til, da det er dette land, som 

modtager hele skatteindtægten fra koncernen. Dette skaber derfor et problem for det 

globale samfund, hvorfor man fra OECD’s side har udarbejdet guidelines for, hvordan man 

kan fastsætte prisen på de koncerninterne handler på markedsmæssige vilkår – også kaldet 

transfer pricing.1 

 

Transfer pricing bygger på et armslængdeprincip, som betyder, at den koncerninterne 

handel skal foretages, således at tilsvarende handel mellem to uafhængige parter vil være 

identisk. Med en prisfastsættelse bygget på armslængdeprincippet sikrer man sig, at 

indkomstfordelingen sker mere ligeligt og fair. Hertil skal multinationale koncerner 

 
1OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 
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udarbejde dokumentation, hvori de gør rede for, at deres koncerntinterne handler 

foretages på markedsmæssige vilkår.  

 

En sådan dokumentation er grundlaget for, hvorvidt en koncern har handlet efter 

armslængdeprincippet. Der er i de seneste år afgjort sager vedrørende transfer pricing-

dokumentationen, og hvorvidt denne er tilstrækkelig, egnet og samtidig.  

Disse tre ord er nøgleord, som har haft en stor betydning for netop tre TP-sager med hhv. 

Microsoft2, Adecco3 og Ecco4 og skattestyrelsen i Danmark. Denne opgave vil fokusere på 

transfer pricing-dokumentationen og tilstrækkeligheden heraf, samt den betydning 

retssagerne med Microsoft, Adecco og Ecco har haft for transfer pricing-dokumentation i 

Danmark. 

 

1.1 Problemfelt 

Transfer pricing handler om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner mellem to 

koncernforbundne parter. Samhandel mellem to koncernforbundne parter skal foregå 

således, at transaktionerne mellem de koncernforbundne parter foretages på 

armslængdevilkår. Armslængdeprincippet er defineret i ligningslovens §2, som beskriver, 

at transaktioner, som er foretaget mellem to koncernforbundne parter, skal være på 

samme vilkår, som hvis transaktionen var foretaget mellem to uafhængige parter. 

 

For multinationale koncerner, hvor der er foretaget koncerninterne handler, skal der 

udarbejdes en transfer pricing-dokumentation, som er beskrevet i skattekontrollovens 

kapitel 4. Her fremgår det, at de skattepligtige skal udarbejde samt opbevare skriftlig 

dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner. 

Dokumentation skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for vurdering af, 

hvorvidt den skattepligtige handel er på armslængdevilkår eller ej. 

 
2 SKM2019.136.HR 
3 SKM2020.303.HR 
4 SKM2020.397.VLR 
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For selve indholdet af transfer pricing-dokumentationen er der udarbejdet en 

bekendtgørelse, som uddyber reglerne for, hvad en sådan dokumentation skal indeholde 

- både på koncernniveau og lokalniveau.   

 

Den nuværende bekendtgørelse er BEK nr. 1297 af 31/10/2018, som indeholder alle de 

specifikke regler til transfer pricing-dokumentationen. 

 

Herudover er der af OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

udarbejdet en guideline for transfer pricing (OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations)5, som kan bruges som referenceramme 

til den i forvejen gældende skattekontrollov.6 

 

Der er i de senere år (2019 og 2020) afgjort nogle domme inden for transfer pricing, hvor 

et af kerneelementerne var transfer pricing-dokumentationens tilstrækkelighed, hvilket 

denne opgave vil kaste lys over. 

 

1.2 Problemformulering 

Denne opgave har til formål at undersøge transfer pricing-dokumentationen i henhold til 

dansk skatteret, samt undersøge hvilken betydning det har haft for 

dokumentationskravene i Danmark, i de tilfælde hvor der har været uenighed mellem en 

multinational koncern og det danske skatteministerium. Helt konkret vil fokusset være på 

sagerne med Microsoft, Adecco og Ecco. 

 

Opgavens problemformulering lyder derfor således: 

 

”Hvornår er transfer pricing-dokumentation og dokumentationspligt, i medfør af dansk 

skatteret, tilstrækkelig, og hvad har de seneste TP-sager haft af betydning for den danske 

TP-praksis i relation til dokumentationskravet?” 

 

 
5OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 
6Lov 2017-12-19 nr. 1535 
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For at besvare ovenstående problemformulering er der udarbejdet nogle underspørgsmål 

for at få afdækket problemformuleringen bedst muligt: 

 

 Hvad er transfer pricing, og hvad består armslængdeprincippet af? 

 Hvad er TP-dokumentation, hvad er formålet bag dokumentationen, og hvornår er 

man forpligtet til at udarbejde sådan en? 

 Hvad skal en TP-dokumentation indeholde jf. dansk skatteret, og hvad er de 

tilhørende konsekvenser ved en TP-dokumentation, som ikke efterlever de danske 

TP-dokumentationskrav? 

 Hvad har konsekvenserne været af de udvalgte transfer pricing-sager i Danmark, og 

hvad har det haft af betydning for dansk praksis i henhold til transfer pricing-

dokumentationskrav 

o Microsoft 

o Adecco 

o Ecco 

 

 

1.3 Afgrænsning 

Da opgavens fokus er på transfer pricing-dokumentation og dennes tilstrækkelighed, 

samtidighed mv., så vil denne opgaves fokus være på transfer pricing-dokumentation i 

medfør af dansk skatteret med inddragelse af OECD’s TPG-kapitel V, som danner 

begrebsrammen for transfer pricing-dokumentation i internationalt perspektiv, hvilket der 

også refereres til i dansk lovgivning. Opgaven vil derfor være overvejende beskrivende, 

da opgaven har til formål og belyse transfer-pricing dokumentationskravene i Danmark 

samt udviklingen indenfor området som følge af dommene for Microsoft, Adecco og ECCO. 

 

Af hensyn til opgavens problemstilling og omfang, så vil opgaven ikke behandle den 

materielle del af transfer pricing og hvorvidt kontrollerede transaktioner har været på 

armslængde eller ej. Øvrige kapitler, prisfastsættelsesmetoder vil kun inddrages i et 

fornødent omfang, hvor det vurderes relevant at nævne. Herudover er det kun de danske 

selskaber, som indgår i multinationale koncerner som behandles medmindre andet er 

angivet.  
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Når ord som ”multinational koncern”, ”koncern”, ”virksomhed”, ”selskab” mv. omtales, 

så er der tale om en dansk virksomhed, som er en del af en multinational koncern, som er 

omfattet af de pågældende transfer pricing-regler. 

 

Af hensyn til afslutning af opgaven, så er der ikke indhentet yderligere informationer efter 

d. 30-03-2021, hvorfor alle artikler, udgivelser, lovgivninger, domme mm. ikke vil 

medtages i opgaven. 

 

1.4 Metode 

Som nævnt har opgaven til formål og belyse dokumentationskravene for transfer pricing 

i Danmark, samt gennemgang af udvalgte domme, med henblik på betydningen af 

afgørelserne for disse. Der er primært anvendt sekundære data i form af hjemmesider, 

lovforslag, forarbejdet, domme, lovtekster artikler fra Skattemyndighederne og 

publikationer. 

 

Opgaven vil have fokus på den teoretiske del indenfor transfer pricing-dokumentation i 

henhold til dansk skatteret, og problemstillingen vil derfor besvares med udgangspunkt i 

den juridiske metode. Opgaven vil indeholde en behandling af teorien indenfor transfer 

pricing med udgangspunkt i dansk skatteret og med reference til OECD’s transfer pricing 

guidelines. 

 

1.5 Kildekritik 

Da denne opgave er overvejende teoretisk, er det nødvendigt at sikre, at de indhentede 

data er så nøgterne som muligt. Det er derfor vigtigt at forholde sig kritisk til de 

indhentede data med fokus på objektiviteten af kilderne. De sekundære kilder, som nævnt 

i det ovenstående afsnit er gengivelser og fortolkninger af primære kilder, hvorfor det må 

forventes, at disse kilder må være påvirket af forfatternes subjektive holdning til en vis 

grad. 

  

Artikler og faglitteratur fra virksomheder, advokater eller andre rådgivere som er 

impliceret, kan have en modstridende interesse og holdning til transfer pricing-

dokumentation end den af Skattemyndighedernes interesse og holdning. Det er derfor 
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vigtigt at forholde sig kildekritisk til data fra disse begge kilder. Med afhandlingens 

kildekritiske tilgang anses de anvendte kilder, for at være pålidelige og tilstrækkelige. 

 

1.6 Disposition 

Opgaven vil tage afsæt i nedenstående disposition, for at sikre en rød tråd igennem 

opgaven samt for at sikre, at problemformuleringen besvares ordentligt i sin helhed. 
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2. Transfer pricing og formålet med TP 

I international skatteret er transfer pricing et særligt relevant emne, da det er her 

allokeringen af skatteprovenuet for multinationale koncerner bestemmes. Som verden 

bliver mere globaliseret, for hver dag der går, så handles der mere og mere på tværs af 

grænser, hvoraf koncerninterne handler i 2019 for Europa udgjorde 68% af den samlede 

eksport. Dette indikerer stærkt, at der er et behov for en regulering af handler for at sikre 

en allokering af skatteprovenu, hvilket myndighederne i takt med den stigende 

koncerninterne handel i stor grad også har fokus på.7 

 

Når der handles indbyrdes i en koncern, så er hovedformålet ikke at sørge for at allokere 

skatteprovenuet rigtigt. Formålet kan være mange ting indenfor et virksomhedsøkonomisk 

perspektiv. Når virksomheder på tværs af lande handler internt, så er der en vis risiko for, 

at disse ikke afregnes på markedsmæssige vilkår – altså på armslængde. Dette skyldes, at 

koncerners interne handler ikke har for øje, om hvorvidt handlen er på markedsmæssige 

vilkår eller ej. Når to interesseforbundne virksomheder handler med hinanden, så har 

begge parter en fælles interesse: At skabe overskud for koncernen. Koncernen har for øje 

at skabe de bedste synergier på tværs af virksomheder og på tværs af lande for at kunne 

optimere dets overskud på koncernbasis.  

 

Om hvorvidt den koncerninterne handel sælges til en for høj eller lav pris, vil ikke have 

nogen effekt på koncernens resultat, da den interne handel uanset hvad vil elimineres på 

koncernbasis, når koncernresultatet skal opgøres. Resultatet før skat vil derfor forblive 

uændret, uagtet den interne afregningspris der er mellem de to koncernforbundne parter. 

 

Der, hvor transfer pricing bliver relevant, er, når skatteprovenuet skal allokeres. Her vil 

alle de lande, som koncernen er beliggende i, have en så stor del af skatteprovenuet som 

muligt, hvorfor der skabes en international interessekonflikt blandt skattemyndighederne 

i de respektive lande, som koncernen er beliggende i. Transfer pricing er derfor til, for at 

sætte nogen retningslinjer for, hvordan en sådan allokering af skatteprovenuet skal 

foretages, og på hvilke betingelser de skal allokeres. 

 
7 https://stats.unctad.org/handbook/MerchandiseTrade/ByPartner.html 
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En koncern vil have incitament til at allokere hele overskuddet over til det land, hvor 

skatteprocenten er lavest for at kunne reducere sine skatteudgifter. En sådan allokering 

af overskud vil kræve, at de interne afregningspriser alt andet lige er distinkte fra 

armslængdeprincippet.   

 

For at komme sådanne problemstillinger til livs, har skattemyndighederne i form af 

skattelovgivninger implementeret regler og love, som skal forhindre en eventuel 

skattespekulation og for at korrigere for ulige fordelinger af skatteprovenuet for 

multinationale koncerner. 

 

Måden, hvorpå man fra skattemyndighedernes side har forsøgt at forebygge mod sådanne 

transaktioner, er, at man har fastlagt nogle krav og vilkår, koncernforbundne 

virksomheder skal efterleve. Tankegangen er, at virksomheder drives med profit for øje, 

hvorfor koncernforbundne virksomheder skal kunne dokumentere, at deres interne 

transaktioner er på markedsmæssige vilkår. På baggrund af den udarbejdede 

dokumentation kan skattemyndighederne således vurdere og afgøre, om der er tale om 

kontrollerede transaktioner, som er på armslængde eller ej. 

 

3. OECD 

OECD er en international organisation, som arbejder for at fremme økonomisk lighed og 

for at stimulere og fremme verdenshandelen. 

 

Blandt de mange ting, som OECD beskæftiger sig med, er transfer pricing blandt andet en 

af dem. Organisationen har for transfer pricing udgivet nogle fælles retningslinjer til deres 

medlemslande for, hvordan forskellige problemstillinger indenfor transfer pricing skal 

behandles af de respektive myndigheder. OECD udgav i 1995 den første Transfer Pricing 

Guideline (TPG) i 1995, som der er bygget videre på i de senere år og senest i 2017, som 

indeholder følgende kapitler: 

 

I. Armslængdeprincippet 

II. Transfer pricing-metoder 

III. Sammenlignelighedsanalyse 
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IV. Administrativ praksis til at undgå TP-uenigheder samt løsning heraf 

V. Dokumentation 

VI. Særlige forhold vedrørende immaterielle aktiver 

VII. Særlige forhold vedrørende koncerninterne services 

VIII. Cost contribution aftaler 

IX. Transfer pricing-aspekter i omstruktureringer 

 

Som nævnt tidligere, så er TPG ikke særlig konkret, som følge af at denne skal fungere 

som en international referenceramme for best practice indenfor området. 

 

For opgaven er kapitel V vedrørende TP-dokumentationen særlig relevant, da dette 

kapitel omhandler OECD’s retningslinjer for TP-dokumentationen. 

 

3.1 BEPS 

OECD og G20-landene udarbejdede i 2013 en fælles handlingsplan, som kaldes BEPS action 

plan, hvor Base Erosion (BE) vedrører skattepligtiges udnyttelse af skattemæssige fradrag 

med f.eks. renter eller royalties for at reducere overskuddet i det land, hvor indkomsten 

er tjent. Profit Shifting (PE) står for når multinationale koncerner rykker profitter fra et 

land til et andet via koncerninterne transaktioner. En kombination af disse to, Base Erosion 

og Profit Shifting, sker, når multinationale koncerner udnytter skattelovgivningen mellem 

lande, således indkomsten ikke er skattepligtig i nogen som helst lande, hvilket dermed 

gør deres indkomst for ”statsløs”. 

 

For at undgå BEPS har man udarbejdet 15 handlinger til myndigheder, således de kan 

håndtere BEPS ved at forbedre skattesammenhængen mellem lande, indføre substanskrav 

og øge gennemsigtigheden. 

 

4 af disse handlinger er indført som minimumskrav af landene. De er følgende: 

 Action 5: Harmful Tax Practices 

 Action 6: Treaty Abuse 

 Action 13: Transfer Pricing Documentation 

 Action 14: Dispute Resolution 
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For denne opgave vil action 13 være fokuspunktet, som vedrører TP-dokumentationen. 

Behovet for action 13 opstod i forbindelse med, at manglen på kvalitet i de udarbejdede 

data fra koncerner udgjorde en begrænsning for myndigheder i forbindelse med deres 

arbejde for at komme skatteunddragelse til livs, da det har været svært at vurdere de 

kontrollerede transaktioner på baggrund af de foreliggende data. 

 

Formålet har derfor været at øge koncerners transparens i forhold til deres kontrollerede 

transaktioner. Dette har man gjort ved at implementere Country-by-Country 

rapporteringen (CbC-rapport). 

 

Rapportens hovedelementer er at vise profitter, salg, ansatte, aktiver og selskabsskatter 

betalt i de respektive lande, hvor koncernens enheder er beliggende. Dette gøres ved at 

der udarbejdes en master file og local file.  

I dansk lovgivning blev action 13 allerede implementeret i 2015 ved lov 2015-12-29 nr. 

1884. Her blev det vedtaget, at alle multinationale koncerner, som har en konsolideret 

omsætning på mindst 5,6 mia. kr. (svarende til 750 mio. euro), skal udarbejde en land-

for-land-rapportering. 

 

3.2 TPG kapitel V 

Kapitel 5 i TPG omhandler retningslinjerne angående dokumentationen for de 

kontrollerede transaktioner. Kapitel 5 i TPG fra år 1995 lagde meget vægt på rimeligheden 

for, hvad man kunne kræve af de skattepligtige i forhold til deres transfer pricing-

dokumentation, for at det ikke skulle blive en alt for stor administrativ byrde for de 

skattepligtige. De skattepligtige skulle bestræbe sig på at udarbejde TP-dokumentation, 

som var i overensstemmelse med armslængdeprincippet. De havde dog ingen formelle 

krav at efterleve, hvorfor TP-dokumentation sjældent var tilstrækkelig.  

 

Siden 1995 har globaliseringen kun været tiltagende, og det samme gælder for graden af 

kompleksitet i forbindelse med den teknologiske udvikling, hvorfor der har været behov 

for en opdatering af de gældende retningslinjer for TP-dokumentationen.  
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Som følge af BEPS action 13 blev der implementeret væsentlige ændringer i TPG 2017, 

hvor der blev indført nogle mere konkrete tiltag og mere standardiserede procedurer.  

 

Ved TPG 2017 var OECD mere konkrete. Her fastsatte man bl.a. 3 formål med TP-

dokumentationen: 

 

1. At sikre, at de skattepligtige tager passende hensyn til transfer pricing-krav i 

forbindelse med prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner samt 

rapporteringen af indkomsten, som hidrører de kontrollerede transaktioner. 

2. At give skattemyndighederne de nødvendige oplysninger til at kunne foretage en 

kvalificeret transfer pricing-risikovurdering. 

3. At give skattemyndigheder nyttige oplysninger til brug for gennemførelsen af en 

tilstrækkelig grundig revision af enhedernes transfer pricing-praksis, der er 

skattepligtige i deres jurisdiktion, om end det kan være nødvendigt at supplere 

dokumentationen med yderligere information, efterhånden som revisionen skrider 

frem.  

 

Der blev samtidig indført retningslinjer og standardisering af TP-dokumentationen. Der 

blev som følge heraf indført en tredelt tilgang:  

 

1. Master file 

Master filen skal give et ”high-level” overblik over den multinationale koncern, 

herunder arten af dens globale forretningsaktiviteter, TP-politikker, dens globale 

indkomstallokering og økonomiske aktivitet, således at skattemyndigheder kan 

foretage en vurdering af, hvorvidt der er betydelige iboende transfer pricing-risici. 

 

2. Local file 

Som det også ligger i ordet, så skal lokalfilen indeholde oplysninger på et lokalt 

plan. Informationerne i disse filer skal supplere masterfilen og underbygge, at den 

skattepligtige har overholdt armslængdeprincippet i dens væsentligste 

kontrollerede transaktioner, som påvirker specifikke lande. 
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3. CbC-rapportering 

Land-for-land-rapporten indeholder oplysninger om den samlede skattebetaling på 

tværs af skattejurisdiktioner relateret til den globale indkomstallokering. 

Herudover skal den indeholde, hvad der er betalt i skat, og hvilken økonomisk 

aktivitet der drives i de respektive skattejurisdiktioner. Rapporten skal indeholde 

en liste over alle virksomheder, hvortil der indberettes regnskaber samt hvilken 

skattejurisdiktion disse tilhører, hvor det er forskelligt fra bopælsadressen samt 

arten af de væsentligste forretningsaktiviteter, der udføres af de respektive 

enheder. 

 

4. Transfer pricing i Danmark 

 

4.1 Statsskattelovens §§ 4 -6 og selskabsskattelovens § 12 

Før de nuværende regler om transfer pricing i medfør af dansk skatteret var gældende, 

så var det skattemyndighedernes opfattelse, at en korrektion af den skattepligtige 

indkomst kunne foretages med hjemmel i statsskattelovens (SL) §§ 4-68 samt 

selskabsskattelovens (SEL) § 129. 

 

Med SL §§ 4-6 fandt de almindelige skatteretlige principper sted, hvori beskatning af 

interessefællesskabers skattepligtige indkomst indgik. Hertil var man af den opfattelse,  

at hjemlen for korrektionen af interessefællesskabers indkomst fandt sted i SEL § 12: 

”Såfremt et her hjemmehørende selskab eller forening m.v., der kontrolleres af en 

udenlandsk virksomhed, i sine handelsmæssige eller økonomiske forbindelser med denne 

er underkastet andre vilkår end dem, som ville gælde for et uafhængigt foretagende, 

skal til selskabets eller foreningens skattepligtige indkomst henføres den fortjeneste, 

som selskabet eller foreningen må antages at ville have opnået, hvis selskabet eller 

foreningen havde været et uafhængigt foretagende, der under frie vilkår afsluttede 

forretninger med vedkommende udenlandske virksomhed” - (L 1960-06-11 nr. 255) 

 

 
8Statsskatteloven. Lov 1922-04-10 nr. 149 
9Selskabsskatteloven. Lov 1960-06-11 nr. 255 
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SEL § 12 er Danmarks første lovgivning indenfor transfer pricing, hvor bestemmelserne i 

stk. 1 og 2 tilsigtede at forhindre virksomheder i at manipulere med transaktionerne, 

således man omgik skattepligten i Danmark. Bestemmelsens formål var at afgive en 

udtrykkelig hjemmel for skattemyndighederne til at tilsidesætte regnskaberne og ansætte 

indkomsten på baggrund af et skøn, som skattemyndighederne havde opgjort.10 

 

Bevisbyrden 

Det tilsigtede formål med SEL § 12 viste sig ikke at være anvendeligt, som følge af 

oliedommene.11 Sagerne afkom af at daværende folketingsmedlem, Erik Sigsgaard, i 1971 

klagede over at SEL § 12 stk. 1 ikke blev anvendt til brug for korrektion af udenlandske 

olieselskabers danske datterselskabers indkomster.   

Skattemyndighedernes argumenter har for sagen vedrørende BP Oliekompagniet A/S12 

(”Appellanten”) været, at det ikke påhviler skattemyndighederne at godtgøre om hvorvidt 

skattemyndighederne er berettiget til at anvende SEL § 12 eller ej. Bevisbyrden var 

således pålagt appellanten, hvilket højesteretten afviste. Højesteret udtalte følgende ved 

deres afgørelse: 

 

”…  Således som sagen i øvrigt er oplyst, herunder om avancerne i andre olieselskaber, 

der har modtaget leverancer fra udenlandske moderselskaber - og for hvis vedkommende 

undersøgelserne i intet tilfælde har medført forhøjelser efter selskabsskattelovens § 12, 

stk. 1, i de skattepligtige indkomster - kan det herefter ikke lægges til grund, at 

appellanten ved aftalerne med det engelske selskab, (…) har påtaget sig vilkår, der 

afveg så væsentligt fra de vilkår, der ville gælde for et uafhængigt foretagende ved 

indgåelse af tilsvarende kontrakter, at betingelserne for at foretage en skønsmæssig 

ansættelse efter den nævnte bestemmelse er opfyldt. Da det under disse 

omstændigheder ikke kan tillægges betydning, at appellanten ikke har efterkommet 

samtlige de af indstævnte fremsatte provokationer… ”13 (mine fremhævninger). 

 
10 Jf. bemærkninger til L 84 af 14. november 1997 
11 TfS 1987, 60 og TfS 1988, 292 
12 TfS 1988, 292 
13 TfS 1988, 292 
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Højesteret underkender dermed skattemyndighedernes påstande om, at der udelukkende 

på baggrund af SEL § 12, stk. 1 kan foretages en skønsmæssig ansættelse – med postulater 

om at handelsmæssige og økonomiske forbindelser med moderkoncernen er underkastet 

andre vilkår end dem, der ville gælde for et uafhængigt foretagende.  

Herudover har afgørelsen også klarlagt, at det er skattemyndighederne der har 

bevisbyrden ved en skønsmæssig ansættelse af indkomsten.14 Dette fremgår således af 

Cirkulære 1988-11-07 nr. 136 pkt. 46: 

 

”… Reglen i § 12, stk. 1, er opstillet for at forhindre disse selskaber i at overføre en del 

af den her i landet indtjente indkomst til den udenlandske virksomhed, uden at 

beskatning har fundet sted af de overførte midler. For at reglen kan finde anvendelse, 

må det påvises, at selskabet m.v. kontrolleres af den udenlandske virksomhed, og at de 

økonomiske og handelsmæssige vilkår i samhandlen adskiller sig fra vilkårene på det frie 

marked… ” (min fremhævning). 

 

4.2 Armslængdeprincippet, Ligningsloven § 2 og Skattekontrolloven 

Armslængdeprincippet er indført i ligningslovens (LL) §2, som er den allokeringsnorm, der 

anvendes i forbindelse med koncernforbundne parters kontrollerede transaktioner. Denne 

har til formål at skabe hjemmel for priskorrektioner foretaget af myndighederne samt at 

forebygge en skattemæssig ulighed mellem danskejede og udenlandskejede virksomheder. 

Loven blev vedtaget, efter Højesteret ved sin dom (TfS 1998, 199 H) havde skabt 

usikkerhed om, hvorvidt nogle armslængdekorrektioner kunne foretages med henvisning 

til statsskattelovens regler.15 

 

Selve sagen (TfS 1998, 199 H) omhandlede Jørgen K. Bagenkop Gullestrup Nilsen 

(”Sagsøger”), som sagsøgte Skatteministeriet for at nedsætte hans skattepligtige indkomst 

for 1989 med t.kr. 3.180. Sagsøger havde i en årrække drevet personlig virksomhed, hvoraf 

driften bestod i udlejningsejendomme. Sagsøger besluttede sig i 1987 for at overdrage 

 
14 Henrik Peytz, Selskabsskatteloven Bind II med kommentarer (2019), s. 561 
15 Jens Wittendorf, Transfer pricing (2020), s. 74 
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ejendomme til anpartsselskaber, som alle var ejet af selve sagsøgeren igennem hans 

aktieselskab, J.B.N. Invest A/S (”Aktieselskab”). 

 

Overdragelsen af ejendommene skete med fordring til sagsøger, som udgjorde et 

resttilgodehavende efter hjemtagelse af ejerskiftelån på t.kr. 29.238.  

Tilgodehavenderne var på rentefri basis, hvilket Skatteministeriet anfægtede. 

Skatteministeriets opfattelse var, at den manglende forretning var et udtryk for en 

usædvanlig forretningsdisposition, som udelukkende kommer sig af, at sagsøger var en 

interesseforbunden part. Skatteministeriet fastsatte som følge heraf en fiktiv rente på 

diskonto med tillæg af 4%, hvilket de forhøjede sagsøgers skattepligtige indkomst med.  

 

Højesterets opfattelse var, at der ikke var hjemmel til at tilsidesætte aftalen mellem 

appellanten og anpartsselskaberne om rentefrihed, hvorfor sagsøger fik medhold i sin 

påstand og fik sin skattepligtige indkomst nedsat med t.kr. 3.180. 

 

 

Dommen viste et behov for en lovfæstelse af det almindelige anerkendte princip om 

anvendelse af armslængdevilkår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 

transaktioner mellem interesseforbundne parter16, hvorfor denne var udspring for 

stadfæstelsen af LL § 2, som blev vedtaget i 1998 af Lov nr. 432 af 26/06/1998.  

 

LL § 2 er i overensstemmelse med artikel 9 fra OECD’s modeloverenskomst, hvilket også 

er bekræftet af skattemyndighederne: ”Armslængdeprincippet i LL § 2 skal fortolkes i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet i OECD's modeloverenskomst.”17 

 

  

 
16 1997/2 LSF 101 
17 Den Juridiske Vejledning C.D.11.2.1.1 
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LL § 2 samt OECD’S artikel 9 er desuden sammenhængende, hvis man sammenligner 

teksterne herfor: 

Article 9 – OECD 
 
DEFINITION AF 
KONCERNFORBUNDNE PARTER 
 
1. Where 
 

a) an enterprise of a Contracting 
State participates directly or 
indirectly in the 
management, control or 
capital of an enterprise of the 
other Contracting State, or 

b) the same persons participate 
directly or indirectly in the 
management, control or 
capital of an enterprise of a 
Contracting State and an 
enterprise of the other 
Contracting State, 

 
 
 
 
 
 

Ligningsloven §2 
 
DEFINITION AF 
KONCERNFORBUNDNE PARTER 
 
Skattepligtige, 
 
1) hvorover fysiske eller juridiske 
personer udøver en bestemmende 
indflydelse, 
2) der udøver en bestemmende 
indflydelse over juridiske personer, 
3) der er koncernforbundet med en 
juridisk person, 
4) der har et fast driftssted 
beliggende i udlandet, 
5) der er en udenlandsk fysisk eller 
juridisk person med et fast driftssted 
i Danmark, eller 
6) der er en udenlandsk fysisk eller 
juridisk person med 
kulbrintetilknyttet virksomhed 
omfattet af kulbrinteskattelovens § 
21, stk. 1 eller 4, 
 
 

ARMSLÆNGDEPRINCIPPET 
 
and in either case conditions are 
made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or 
financial relations which differ from 
those which would be made between 
independent enterprises, then any 
profits which would, but for those 
conditions, have accrued to one of 
the enterprises, but, by reason of 
those conditions, have not so 
accrued, may be included in the 
profits of that enterprise and taxed 
accordingly. 
 
… 

ARMSLÆNGDEPRINCIPPET 
 
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.  
 
 
 
 
… 
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Heraf kan det udledes, at forskellen er, at LL § 2 er nationalt anliggende, som er en 

national præcisering og uddybning af armslængdeprincippet for anvendelsen af princippet 

i praksis i Danmark, mens OECD’s artikel 9 er en international referenceramme for 

armlængdeprincippet, hvis formål også er at danne referencen for, hvad der anerkendt 

på international basis, hvorfor beskrivelsen af armlængdeprincippet fra OECD er indirekte 

og upræcis i forhold til den danske.   

 

Forinden LL § 2 blev Skattekontrollovens (SKL) § 3 B indført, som havde til formål at 

forbedre skattemyndighedernes mulighed for at sikre korrekt prisfastsættelse af 

koncerninterne transaktioner. Med SKL § 3 B skal skattepligtige enheder, som er 

interesseforbundne med selskaber mv. i udlandet, oplyse om art og omfang af de 

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med de interesseforbundne selskaber. 

Herudover skal selskaberne udarbejde en dokumentation for, hvordan priser og vilkår for 

de koncerntinterne transaktioner er fastsat.18 

 

SKL § 3 B blev vedtaget i 199819 med følgende ordlyd om oplysning og 

dokumentationspligten: 

 

”§ 3 B. Skattepligtige, der  

 

(…) 

 

skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller 

økonomiske transaktioner med ovennævnte udenlandske fysiske og juridiske personer og 

faste driftssteder (kontrollerede transaktioner). § 1, stk. 2, finder tilsvarende 

anvendelse. 

 

(…) 

 

 
18 1997/1 LSF 84 
19 Lov nr. 131 af 25/02/1998 
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Stk. 4. De selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, 

hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner. Den skriftlige 

dokumentation skal på skattemyndighedens begæring forelægges denne og skal være af 

en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat 

i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet 

mellem uafhængige parter. 

 

Stk. 5. Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdet dokumentation efter stk. 4, finder 

§ 5, stk. 3, anvendelse, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner. I alle tilfælde, 

hvor skattemyndigheden ønsker at ændre den skattepligtige indkomst i 

overensstemmelse med de priser og vilkår, der kunne være opnået, hvis transaktionerne 

var afsluttet mellem uafhængige parter, skal der forinden indhentes en godkendelse fra 

den centrale told- og skatteforvaltning.” 

 

Med ovenstående lovgivning fik skattemyndighederne forstærket deres hjemmel til at 

udføre skønsmæssige forhøjelser af indkomster samt forbedret deres vilkår for at løfte 

bevisbyrden. 

 

4.3 Oplysning- og dokumentationspligten 

 

4.3.1 Hvem og hvornår er man omfattet af dokumentationspligten? 

Skattepligtige skal jf. SKL § 39 udfærdige og opbevare skriftlige dokumentation for, at 

virksomhedens kontrollerede transaktioner er på armslængde. 

 

Der er i LL § 2 redegjort for, hvornår skattepligtige anses for at være interesseforbundne 

selskaber, som dermed er omfattet SKL § 39: 

 

LL § 2, stk. 1: 

Skattepligtige, 

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

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 



21 

 

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

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

eller 

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed 

omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4.  

 

Yderligere er der i LL § 2, stk. 2, redegjort for, hvad der skal forstås ved bestemmende 

indflydelse. Bestemmende indflydelse skal forstås ved både direkte og indirekte ejerskab: 

 Ved direkte ejerskab ejes 50% af aktiekapitalen eller mere. 

 Ved indirekte ejerskab rådes der over 50% af stemmerettighederne eller mere.  

 

I opgørelsen over, hvorvidt den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse, 

eller der udøves bestemmende indflydelse over den skattepligtige, skal aktier og 

stemmerettigheder af koncernforbundne selskaber, personlige aktionærer og deres 

nærtstående mv. inkluderes. 

 

 

Bestemmende indflydelse ved ejerskab: 

 

  

Figur 1 - Illustration af bestemmende indflydelse ved direkte ejerskab.  
Den Juridiske Vejledning 2021-1, C.D.11.1.2.2 
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Ved ovenstående eksempel har A bestemmende indflydelse over C grundet følgende: 
  

1. A ejer selvstændigt 5% af C 5% 
2. A ejer 70% af B, som ejer 70% af C. (70% x 70%)  49% 
 

 
 

 Samlet ejerskab 54% 
Figur 2 - Beregning af bestemmende indflydelse ved direkte ejerskab med udgangspunkt i figur 1.  
Egen tilvirkning 

Alle 3 selskaber er i ovenstående eksempel koncernforbundne og er omfattet af LL § 2. 

 

A’s ejerskab igennem B er indirekte, hvorfor der skal tages en forholdsmæssig andel af 

ejerskabet med i beregningen for, hvorvidt der er bestemmende indflydelse eller ej. 

 

Bestemmende indflydelse ved indirekte ejerskab: 

 

1. A har 15% stemmerettigheder i C  15% 
   

2. 
A har 55% af stemmerettighederne i B, som har 45% af 
stemmerettighederne i C 45% 

   
 Samlet stemmerettigheder 60% 

Figur 4 – Beregning af bestemmende indflydelse ved indirekte ejerskab med udgangspunkt i figur 4.3.1.3. 
Egen tilvirkning 

Alle tre selskaber er i ovenstående eksempel koncernforbundne. Dette skyldes, at A’s 

bestemmende indflydelse i B giver A stemmerettigheder herfra også. Således råder A over 

mere end 50% af stemmerettighederne.  

Figur 3 - Illustration af bestemmende indflydelse ved indirekte ejerskab.  
Den Juridiske Vejledning 2021-1, C.D.11.1.2.2 
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4.3.2 Skattekontrolloven § 39 

Oplysning og dokumentationspligten fremgik første gang, som nævnt ovenfor, af SKL § 3 

B. Denne fremgår nu af SKL § 39, hvoraf de samme regler om bevisbyrden er gældende – 

altså er det skattemyndighederne, der har bevisbyrden ved en eventuel korrektion. 

 

Det fremgår af SKL § 39 stk. 1., at skattepligtige, som er omfattet af SKL § 38 og SKL § 40, 

skal udarbejde en skriftlig dokumentation for, hvordan deres priser og vilkår er fastsat for 

de kontrollerede transaktioner. Den skriftlige dokumentationsart skal være således, at det 

kan danne grundlag for skattemyndighedernes vurdering af, hvorvidt de kontrollerede 

transaktioner har været på armslængde eller ej.  

 

Af stk. 2. fremgår det, at uvæsentlige transaktioner i en omfangs- og 

hyppighedsbetragtning ikke skal medtages i den skriftlige dokumentation. 

 

Jf. BEK nr. 1297 af 31/10/2018 § 3 skal uvæsentlige transaktioner kun angives i typer af 

transaktioner, som er vurderet uvæsentlige af den skattepligtige. Derfor skal der ikke 

udarbejdes nogen form for beskrivelser eller analyser af disse transaktioner. Herudover 

anses enkeltstående transaktioner af et beskedent omfang for at være uvæsentlige.  

 

Af stk. 3 skal den skriftlige dokumentation udarbejdes løbende, og den skal senest være 

færdiggjort på tidspunktet for indberetningen af oplysningsskemaet.  

Dokumentationen skal tillige sendes til skattemyndighederne inden for en 60 dages frist 

på anmodning fra skattemyndighederne.  

 

Af stk. 4. fremgår det, at databaseundersøgelser udelukkende kun skal udarbejdes ved 

anmodning fra skattemyndighedernes anmodning herom. Denne skal også fremsendes 

inden en 60 dages frist. 

 

4.3.3 Begrænset dokumentationspligt 

Jf. SKL § 39 skal skattepligtige, som er omfattet af SKL § 38 og § 40, stk. 1., udarbejde 

TP-dokumentation. I henhold til SKL § 40, stk. 1, så skal ”skattepligtige, der alene eller 

sammen med koncernforbundne virksomheder, jf. stk. 2, har under 250 beskæftigede og 
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enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 

250 mio. kr., skal alene udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation.”20 Herudover 

skal dokumentationen kun vedrøre transaktioner med koncernforbundne parter, som: 

 Er hjemmehørende i en fremmed stat, som ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) med Danmark og ej heller er medlem af EU 

eller EØS 

 Har fast driftssted i fremmed stat, som ikke har DBO med Danmark og ej heller er 

medlem af EU eller EØS 

 Er en udenlandsk enhed, som er hjemmehørende i en fremmedstat, hvor det faste 

driftssted er i Danmark 

 

Ved opgørelsen af den samlede balancesum og omsætning skal opgørelsen ske på 

konsolideret basis, hvorfor koncerninterne transaktioner skal elimineres herfra. 

 
 

År 1 År 2 År 3 
Antal ansatte 200 200 275 
Balancesum (mio. kr.) 130 100 130 
Omsætning (mio. kr.) 225 275 200 

 

Ved ovenstående eksempel har koncernen i:  

 

 År 1 opfyldt kravet om under 250 ansatte samt en årlig omsætning på under 250 

mio. kr., hvorfor koncernen i år 1 er omfattet af begrænset dokumentationspligt. 

 År 2 opfyldt kravet om under 250 ansatte, men har denne gang en omsætning som 

overskrider grænsen mens balancesummen er under 125 mio. kr. Dog er koncernen 

fritaget, som følge af at der kan veksles fra år til år mellem kravene for omsætning 

og balancesum.  

 År 3 overskredet kravene for begrænset dokumentationspligt, som følge af at 

koncernen har over 250 antal ansatte.  

  

 
20 SKL § 40, stk. 1 
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4.4 BEK nr. 1297 af 31/10/2018 

BEK nr. 1297 af 31/10/2018 (TP-dokumentationsbekendtgørelsen) er den seneste og 

gældende bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede 

transaktioner. Det er heri, dokumentationskravene i Danmark fremgår, som alle 

skattepligtige i Danmark skal efterleve, hvis der kræves udarbejdelse af transfer pricing-

dokumentation. Følgende afsnits paragrafhenvisninger om TP-dokumentationskravet i 

Danmark refererer til BEK nr. 1297 af 31/10/2018.  

 

TP-dokumentation består af to dele (§ 2 stk. 1): 

 

1. Fællesdokumentation for hele koncernen 

2. Landespecifik dokumentation for hver skattepligtig enhed i koncernen 

 

Denne TP-dokumentation skal på begæring fremsendes til skatteforvaltning inden 60 dage. 

Det vil sige, at hvis SKAT ønsker at se TP-dokumentationen for en koncern, så skal denne 

fremsendes inden for 60 dage. 

 

4.4.1 Fællesdokumentation jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsens § 4 

Koncerndiagram  

Fællesdokumentationen skal jf. § 4 stk. 1 indeholde et koncerndiagram der viser 

koncernens juridiske og organisatoriske struktur samt angivelse af de lande hvor de 

enkelte forbundne parter operer. Formålet med diagrammet er at give Skattestyrelsen et 

overblik over den juridiske og organisatoriske struktur i den koncern, som den 

dokumentationspligtige virksomhed er en del af, for derved bedre at kunne forstå og 

bedømme de kontrollerede transaktioner og forretningsmæssige aktiviteter i den 

dokumentationspligtige virksomhed.21 

 

Beskrivelse af koncernens forretningsmæssige aktiviteter 

Fællesdokumentationen skal jf. § 4, stk. 2 indeholde en beskrivelse af de 

forretningsmæssige aktiviteter, hvilket kan indledes med en kort historisk gennemgang af 

 
21 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.1.1 
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koncernens baggrund og etablering samt udviklingen i de forretningsmæssige aktiviteter 

igennem årene. Beskrivelsen skal give en forståelse for virksomhedens aktiviteter, og 

væsentligste ændringer igennem tiden. 

 

Herudover skal afsnittet indeholde følgende: 

 De væsentlige værdiskabende faktorer (drivers of business profit) i koncernen skal 

beskrives. Eksempler på sådanne værdiskabende faktorer, der skal beskrives under 

dette punkt i fællesdokumentationen, kan være: 

o Patenter, forskning, udvikling 

o Knowhow, viden, erfaring 

o Design, kvalitet 

o Goodwill, kunderelation, forretningsforbindelser 

o Brand, varemærke 

 

Herudover skal der i dokumentation redegøres for, hvorfor de udvalgte 

værdiskabende faktorer er vigtige i forbindelse med værdiskabelsen i koncernen. 

 

 En beskrivelse af virksomhedens værdikæde (supply chain) for de 5 største 

produkter og/eller services målt på omsætning samt alle øvrige produkter/services 

der udgør mere end 5% af koncernens konsoliderede omsætning. Forsyningskæden 

skal indeholde alle de involverede ressourcer fra koncernen der er med til at 

udvikle, producere, levere eller sælge produktet/ydelsen til slutkunden.  

 

 En liste med en kort beskrivelse af de væsentlige serviceaftaler mellem de 

forbundne parter i koncernen, bortset fra forsknings- og udviklingsserviceaftaler, 

samt en beskrivelse af de væsentlige ydelser, som hovedservicecentrene i 

koncernen varetager eller kan varetage og de anvendte transfer pricing-politikker 

for allokeringen af serviceomkostninger og fastsættelse af afregningspriserne for 

de koncerninterne serviceydelser. 

 

 Beskrivelse af de største geografiske markeder (målt på omsætning) 
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 Funktionsanalyse som beskriver de primære bidrag til koncernens samlede 

værdiskabelse samt de enkelte forbundne parters bidrag i henhold til væsentlige 

funktioner, risici og aktiver (FRA). Der skal oplyses om følgende jf. Den Juridiske 

Vejledning C.D.11.13.1.1.2:  

o Hvilke selskaber udfører de mest værdiskabende funktioner i koncernen 

o Hvilke selskaber ejer de mest værdifulde immaterielle aktiver 

o Hvilke selskaber ejer de mest værdifulde materielle aktiver 

o Hvilke selskaber ejer de største finansielle aktiver i koncernen 

o Hvilke selskaber kontrollerer de væsentligste risici i forhold til koncernens 

samlede værdiskabelse. 

 

Herudover skal FRA-analysen være konsistent med de øvrige beskrivelser af 

virksomhedens værdikæde 

 

 Beskrivelse af betydelige omstruktureringer, tilkøb og frasalg i indkomståret. 

Hvis der i løbet af indkomståret har været interne omstruktureringer, som har 

ændret på de væsentligste funktioner, risici og aktiver. Beskrivelsen kan f.eks. 

indeholde en redegørelse for baggrunden for omstruktureringen, erhvervelsen eller 

afståelsen. Herudover hvilke type aktiv eller aktivitet samt den tilhørende værdi 

har og hvordan det påvirker virksomhedens værdikæde.22 

 

Koncernens immaterielle aktiver 

For koncernens immaterielle aktiver, skal fællesdokumentationen indeholde følgende (§4 

stk. 3): 

 

 En generel beskrivelse af koncernens overordnede strategi for udvikling, ejerskab 

og udnyttelse af immaterielle aktiver, inklusive geografisk placering af koncernens 

primære forsknings- og udviklingsfaciliteter samt angivelse af, hvorfra disse 

aktiviteter ledes. Strategien er defineret af OECD, som har forkortet det til DEMPE, 

hvilket står for følgende: 

 
22 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.1.1 
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o Development - Udvikling 

o Enhancement - Forbedring 

o Maintenance - Vedligeholdelse 

o Protection - Beskyttelse 

o Exploitation – Udnytte 

 

 Liste over immaterielle aktiver der har betydning for transaktioner mellem 

forbundne parter og angivelse af hvilke enheder i koncernen, som ejer de 

immaterielle aktiver. Det skal i listen angives hvilke selskaber der er juridiske ejere 

af de immaterielle aktiver. 

 

 Liste over betydelige aftaler mellem forbundne parter vedrørende immaterielle 

aktiver herunder primære CCA-aftaler (Cost Contribution Arrangements) 

forsknings- og udviklingsserviceaftaler samt licens- og royaltyaftaler. 

 

 En generel beskrivelse af koncernens overordnede transfer pricing-politikker i 

forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter samt immaterielle aktiver. 

Beskrivelsen af TP-politikkerne skal forklare hvordan de koncernforbundne 

selskaber som udfører DEMPE, ejer de immaterielle aktiver, og kontrollerer risikoen 

forbundet med udførslen af DEMPE bliver aflønnet. 

 

 En generel beskrivelse af alle betydelige overførsler af rettigheder til immaterielle 

aktiver mellem de forbundne parter i løbet af indkomståret med tilhørende 

angivelse af hvilke enheder og lande, der er involveret i overførslerne, samt 

betalingerne i forbindelse hermed.23 

 

  

 
23 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.1.3 
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Koncernens finansiering  

For koncernens finansielle aktiviteter, skal fællesdokumentationen indeholde følgende 

(§4 stk. 4): 

 

 En generel beskrivelse af, hvordan koncernen er finansieret, inklusiv en beskrivelse 

af de mest centrale finansielle arrangementer med uafhængige långivere. 

Finansiering skal beskrives for både den interne og eksterne finansiering.  

 

 Identifikation af alle de forbundne parter, der har en central finansieringsfunktion 

i forhold til koncernen, herunder angivelse af de lande, under hvis lovgivning disse 

enheder er organiserede, samt stedet hvorfra enhederne ledes. 

 

 En generel beskrivelse af koncernens transfer pricing-politikker i forhold til de 

finansielle arrangementer mellem de forbundne parter.24 

 

Koncernens regnskabsmæssige og skattemæssige position 

For koncernens regnskabsmæssige og skattemæssige position, skal 

fællesdokumentationen indeholde følgende (§ 4 stk. 5): 

 

 Koncernens konsoliderede regnskab for året, hvis denne er udarbejdet samt anden 

øvrig relevant regnskabsmateriale. 

 En liste og kort beskrivelse af koncernens eksisterende unilaterale APA’er 

(Advanced Pricing Agreement), skatteaftaler og -afgørelser med fremadrettet 

virkning vedrørende fordelingen af indkomst mellem lande. 25 

 

Beskrivelsen skal jf. Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.1.5 indeholde 

oplysninger om: 

- de omfattede selskaber 

- skattemyndigheden hvormed aftalen er indgået 

 
24 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.1.4 
25 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.1.5 
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- den eller de omfattede transaktionstyper 

- transfer pricing-metode 

- aftalens tidsmæssige udstrækning 

 

4.4.2 Landespecifik dokumentation jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsens § 5 

 

§ 5, stk. 1 omfatter oplysninger om den skattepligtige, hvor oplysningerne er opdelt i 3 

underpunkter: 

1) En beskrivelse af den skattepligtiges ledelsesstruktur, et lokalt 

organisationsdiagram og en beskrivelse af de individer, som den lokale ledelse 

rapporterer til, samt angivelse af i hvilke lande, disse individer har deres 

sædvanlige kontoradresser. Der skal for dette punkt redegøres for hvordan 

virksomheden er struktureret på afdelingsniveau og hvordan de forskellige 

forretningsmæssige aktiviteter i virksomheden ledes. 

 

2) En detaljeret beskrivelse af virksomheden og den forretningsstrategi, der forfølges 

af den skattepligtige, samt angivelse af, om den skattepligtige har været involveret 

i eller været påvirket af omstruktureringer eller overførsler af immaterielle aktiver 

i indeværende indkomstår samt indkomståret umiddelbart forud for indeværende 

indkomstår, og en forklaring på, hvordan sådanne transaktioner har eller har haft 

indvirkning på den skattepligtige. 

 

Beskrivelsen skal jf. Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.2.1 være særlig 

fokuseret på de forhold, som kan have betydning for at forstå og vurdere de 

kontrollerede transaktioner og virksomhedens finansielle resultater. Beskrivelsen 

kan indeholde en historisk gennemgang af virksomhedens etablering og udvikling. 

Herudover kan beskrivelsen indeholde en beretning om udviklingen for 

indkomståret samt forventningerne til fremtiden for virksomheden.  

Herudover skal øvrige væsentlige begivenheder i virksomheden i indeværende og 

forudgående år beskrives, som kan have en betydning for forståelsen af 

virksomheden i forbindelse med sammenligningen af virksomheden til andre 

virksomheder og vurderingen af de kontrollerede transaktioner i forhold til 
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armslængdeprincippet. Hvis virksomheden har haft et afvigende eller usædvanligt 

indkomst år, så skal årsagerne herfor beskrives: 

 

 Hvilke forhold der er årsag til de afvigende eller usædvanlige finansielle 

resultater 

 Hvem der kontrollerer risikoen ved de identificerede forhold 

 Hvad indvirkningen af de identificerede forhold på virksomhedens resultater 

er 

 

For forretningsstrategien skal der redegøres for den forretningsstrategi, som 

virksomheden følger, da denne kan have en direkte effekt på afregningspriserne, 

hvorfor dette er et essentielt element til brug for vurderingen af om de 

kontrollerede transaktioner er på armslængde vilkår. Der skal blandt andet 

redegøres for baggrunden og hensigten med de strategiske beslutninger der er 

truffet. Hvis tiltagene har resulteret i mere afvigende eller usædvanlige resultater 

end forventet, så skal der i beskrivelsen også redegøres for,  

 Hvilke konkrete strategiske tiltag der er gennemført 

 Hvorfor det strategiske tiltag er gennemført 

 Hvem der kontrollerer risikoen ved det strategiske tiltag 

 Hvad indvirkningen har været ved flytningen eller ændringen på 

virksomhedens resultater 

 

3) Den skattepligtiges væsentligste konkurrenter. 

Der skal beskrives hvilket marked, som virksomheden befinder sig på og hvad de 

gældende forhold er på markedet. De væsentligste konkurrenter skal anføres samt 

de tilhørende markedsandele for de respektive konkurrenter og hvad 

virksomhedens egen positionering er i forhold til konkurrenterne.26 

 

Hvis der har været ændringer i de markedsmæssige forhold, som har resulteret i 

afvigende eller usædvanlige resultater, så skal der redegøres for,  

 
26Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.2.1 
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 Hvilke særlige markedsmæssige forhold der har været til stede 

 Hvem der kontrollerer risikoen ved disse markedsmæssige forhold 

 Hvad indvirkningen af de markedsmæssige forhold på virksomhedens 

resultater er  

 

§ 5, stk. 2 omfatter de kontrollerede transaktioner, hvortil der for hver kategori skal gives 

informationer om i alt 14 punkter. Punkterne er i det følgende skrevet i kursiv, hvortil der 

tilføjet uddybende redegørelser, hvor det måtte findes relevant: 

 

”En beskrivelse af de kontrollerede transaktioner (eksempelvis indkøb, produktion, salg, 

levering eller modtagelse af serviceydelser, lån, garantier, køb og salg af immaterielle 

aktiver, betaling af royalty m.v.) samt en beskrivelse af sammenhængen, hvori de 

kontrollerede transaktioner har fundet sted. 

 

Beløbsmæssig angivelse af de samlede interne betalinger for hver kategori af 

kontrollerede transaktioner som den skattepligtige er med i (eksempelvis betalinger for 

produkter, services, royalties, renter m.v.), specificeret på de skattejurisdiktioner, 

hvortil og -fra betalingerne har fundet sted. 

 

Identifikation af hver af de forbundne parter, som er involveret i hver kategori af 

kontrollerede transaktioner med den skattepligtige, samt en kort beskrivelse af 

relationen til hver af disse parter.”27 

 

§ 5, stk. 2, nr. 1-3 omfatter kravene til virksomhedens overordnede beskrivelse af dens 

kontrollerede transaktioner. Alle de kontrollerede transaktioner skal beskrives undtagen 

dem som var vurderet uvæsentlige. Formålet med disse beskrivelser er, at give et overblik 

over virksomhedens kontrollerede transaktioner, de involverede parter samt omfanget af 

transaktioner. Virksomheden skal identificere og redegøre alle dens kontrollerede 

transaktioner – også de kontrollerede transaktioner hvortil der ikke er tilknyttet nogen 

modydelse eller betaling. Hvis virksomheden overfører funktioner, risici eller aktiver til 

 
27 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 1-3 
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andre koncernforbundne selskaber uden nogen modregning, så skal dette også anføres i 

beskrivelsen. 

 

Den overordnede beskrivelse kan derfor opsummeres til følgende punkter: 

 Transaktionstype 

 Identifikation af de involverede parter 

 Angivelse af de produkter eller ydelser der leveres/overføres ved transaktionen 

 Angivelse af modydelse/betaling mv.28 

 

”Kopi af alle væsentlige kontrollerede aftaler, som den skattepligtige er med i.”29 

 

Den landespecifikke dokumentation skal vedlægges en kopi af alle væsentlige 

koncerninterne aftaler, som den skattepligtige er part i. Der er ikke tale om 

koncerninterne aftaler der er indgået i indkomståret, men de gældende aftaler for 

indkomståret. Herudover skal efterfølgende tillæg til aftaler vedlægges 

dokumentationen.30 

 

”En detaljeret sammenlignelighedsanalyse og funktionsanalyse af den skattepligtige samt 

de relevante forbundne parter i forhold til hver kategori af kontrollerede transaktioner, 

herunder en beskrivelse af alle ændringer i forhold til tidligere år.”31 

 

§ 5, stk. 2, nr. 5-14 vedrører selve sammenlignelighedskravet for virksomhederne.  

Der skal for hver kategori af kontrollerede transaktioner foretages en 

sammenlignelighedsanalyse, hvilket er et kerneelement i anvendelsen af 

armslængdeprincippet.32  

 

 

 
28 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.2.1 
29 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 4 
30 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.2.2 
31 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 5 
32 TPG 1.33 
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Sammenlignelighedsanalysen er opdelt i to dele: 

 

1. Identifikation af de forretningsmæssige eller økonomiske forbindelser 

mellem de tilknyttede virksomheder og de forhold og økonomisk relevante 

omstændigheder, der knytter sig til disse forhold, for at den kontrollerede 

transaktion er nøjagtigt afgrænset 

 

2. Sammenligning af de forretningsmæssige og økonomiske forhold af den 

kontrollerede transaktion så nøjagtigt afgrænset med de samme gældende 

forretningsmæssige og økonomiske forhold, som ved en sammenlignelig transaktion 

mellem to uafhængige parter33 

 

OECD har i afsnit 1.36 fastlagt fem relevante karakteristika og sammenlignelige faktorer, 

som bør identificeres i forbindelse med sammenlignelighedsanalysen for at kunne 

afgrænse transaktionen så nøjagtigt som muligt: 

 

 Realydelsens egenskaber 

 Funktionsanalyse 

 Kontraktvilkår 

 Økonomiske omstændigheder  

 Forretningsstrategier 

 

Der skal desuden oplyses om hvilke år sammenlignelighedsanalysen dækker. En 

armslængdetest skal helst være så samtidig som mulig, hvorfor valg af periode kan have 

en påvirkning på prissætningen af transaktionen. Ved en analyse der strækker sig over 

flere perioder, skal der derfor tages højde for f.eks. konjunktursvingninger. 

 

Realydelsens egenskaber 

Arten og kvaliteten af realydelsen ved transaktionen har en betydning for 

sammenligneligheden af transaktioner. Forskelligheder i realydelsens egenskaber har 

 
33 TPG 1.33 
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oftest en indvirkning i transaktionernes prisfastsættelse i et åbent marked. Derfor kan 

sammenligninger af disse egenskaber være nyttige til at afgrænse transaktionen til at 

bestemme sammenligneligheden af kontrollerede og ukontrollerede transaktioner. 

Ydermere kan prisforskelle skyldes andre forhold, som nødvendigvis ikke er forskelle i 

realydelsen. OECD lister eksempler herpå, som f.eks. leveringssikkerheden, 

transaktionsvolumen, indarbejdede immaterielle aktiver såsom varemærke. For 

transaktioner, hvor der er tale om immaterielle aktiver, kan transaktionens karakteristika 

defineres som bl.a. form af aktiv (f.eks. brugs- eller ejendomsret), arten af aktivet (f.eks. 

patent, varemærke eller know-how), varigheden og graden af beskyttelsen og de 

forventede fordele ved at anvende det immaterielle aktiv.34 

 

Funktionsanalyse 

Prisen på en transaktion mellem to uafhængige parter afspejler sig i form af funktioner, 

risici og aktiver (FRA). Analysen er derfor en vigtig del af sammenlignelighedsanalysen, da 

det er her der foretages en klar, detaljeret og konkret opdeling af de forskellige 

værdiskabende faktorer (funktioner, risici og aktiver) for de inkluderede parter i en 

transaktion. 

  

Funktioner 

Funktioner udført af parter i forbindelse med en transaktion skal beskrives. I beskrivelsen 

skal omfanget, karakteren af parternes funktioner og kompetencer beskrives. De 

relevante funktioner som skal beskrives i forbindelse med en kontrolleret transaktion, kan 

f.eks. være produktion, markedsføring, distribution, lagring, montage, emballering mv. 

Beskrivelsen af funktionerne skal vægtes således, at de funktioner som bidrager mest til 

værdiskabelsen skal beskrives mere udførligt end øvrige funktioner.35 

 

 
34 TPG 1.107 
35 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.2.2.3.3.2 
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Der skal desuden laves en beskrivelse af de funktioner som de omfattede parter evner at 

udføre, da dette kan have en indflydelse på alternativerne for parterne i en kontrolleret 

transaktion og dermed prisfastsættelsen af en kontrolleret transaktion.36 

 

Risici 

Størstedelen af OECD’s funktionsanalyse omhandler risici. Dette skal ses i lyset af, at det 

er vanskeligere at analysere risici forbundet med en kontrolleret transaktion.37 

Risiko er iboende i forretningsaktiviteter, som følge af at virksomheder påtager sig 

erhvervsmæssige aktiviteter, da de søger muligheder for at få overskud.  

Disse muligheder medfører samtidig også en vis usikkerhed i forbindelse med 

virksomhedernes forfølgelse af muligheder, i form af at de krævede ressourcer til at 

forfølge mulighederne enten vil være større end forventet eller ikke generere det 

forventede afkast. Identifikation af risici stilles derfor på lige fod med at identificere 

funktioner og aktiver.38  

 

Typer af risici som OECD nævner i TPG 1.72 er bl.a. strategisk og markedsmæssige risici, 

strukturelle risici, forretningsmæssige risici, økonomiske risici, transaktionelle risici samt 

risici forbundet med skader og ulykker.  

Ved beskrivelsen af en parts risiko ved en kontrolleret transaktion, så er det ikke en 

betingelse, at risikoen kan påvirkes men om hvordan transaktionen skal gennemføres. 

 

OECD har i TPG 1.60 i forbindelse med identifikationen af risici i kontrollerede 

transaktioner lavet en stepplan for, hvordan transaktioner kan afgrænses med hensyn til 

de risici der er iboende i en transaktion: 

 

1. Identifikation af væsentlige økonomiske risici med specificitet  

 

 
36 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.2.2.3.3.2 
37 TPG 1.55 
38 TPG 1.57 
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2. Fastsæt hvordan specifikke økonomisk væsentlige risici er påtaget kontraktligt  

 

3. Analyser virksomhedernes funktioner i forhold til risiko. Der skal fastsættes hvordan 

de indblandede parter opererer i forhold til kontrol og ledelse af de specifikke 

økonomisk væsentlige risici, og især hvilke parter der kontrollerer risici, er 

ansvarlig for risikominimering, hvilke parter der påvirkes af konsekvenserne for 

risicienes udfald og hvilke parter der har finansiel kapacitet til at påtage sig 

risikoen. 

 

4. Sammenholdelse af informationerne fra step 1-3 med parternes adfærd 

koncerninternt for at fastsætte om hvorvidt den kontraktlige påtagelse af risiko er 

i konsistent med parternes reelle adfærd. 

 

5. Hvis parten, som ifølge kontrakten påtager sig risikoen, ikke har kontrol eller den 

finansielle kapacitet til at bære den, skal risikoen allokeres til den part der udøver 

kontrol over risikoen, og har den finansielle kapacitet til at påtage sig risikoen.  

 

6. Den faktiske transaktion, sådan som den er blevet fastlagt gennem analysen af de 

økonomiske omstændigheder, relationen mellem parterne, parternes faktisk 

adfærd; udførte funktioner, anvendte aktiver og kontrol over risiko, skal herefter 

prisfastsættes under hensyntagen placeringen af risikoen. 

 

Aktiver 

De anvendte aktiver i forbindelse med en kontrolleret transaktion har tillige en betydning 

for sammenligneligheden heraf. Hvis der er investeret i kapitaltunge aktiver, så forventes 

det ligeledes et afkast tilsvarende højere som følge af den større kapital der er investeret. 

Afkastkravet er heller ikke det samme for alle aktiver, hvorfor der desuden også skal tages 

højde for aktivets art (driftsmidler, fast ejendom, immaterielle aktiver mv.) og 

karakteristika (alder, markedsværdi, beliggenhed, retlige beskyttelse mv.)39 

 

 
39 TPG 1.54 
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Kontraktvilkår 

En kontrolleret transaktion vil ofte være formaliseret i en skriftlig kontrakt med de 

omfattede parter af transaktionen. Transaktioner som er formaliseret af 

koncernforbundne parter, danner grundlag for fordelingen af funktioner, risiko og aktiver 

i forhold til de kontrollerede transaktioner, hvortil parternes hensigterne ved indgåelsen 

af aftalen fremgår. En kontrolleret transaktion der er formaliseret igennem en skriftlig 

kontrakt, danner udgangspunktet for analysen hvorfra den faktiske transaktion mellem de 

forbundne parter fastlægges.40  

 

En skriftlig kontrakt vil ikke indeholde alle de nødvendige informationer og oplysninger, 

som der er behov for ved fastlæggelse af den faktiske transaktion. Hertil er der behov for 

yderligere informationer i form af oplysninger om den kommercielle og finansielle 

forbindelse mellem de forbundne parter samt de øvrige fire sammenlignelighedsfaktorer.  

 

Økonomiske omstændigheder 

Armslængdepriser kan variere alt fra hvilket marked du befinder dig i, hvorfor 

sammenligneligheden af de kontrollerede transaktioner afhænger af om de økonomiske 

omstændigheder er sammenlignelige. OECD nævner bl.a. at prisen på en kontrolleret 

transaktion med samme ejendom kan være vidt forskellig afhængig af, hvilket marked 

transaktionen foretages på.41 TP-dokumentation skal derfor indeholde en beskrivelse af 

de økonomiske omstændigheder hvorpå den kontrollerede transaktion har fundet sted, 

hvilket f.eks. kunne være: 

 Den geografiske placering af markedet 

 Størrelsen på markedet 

 Intensiteten af konkurrencen på markedet 

 Forhandlingsposition mellem køber og sælger 

 Produkt-cyklusser 

 Risiko forbundet med substituerende produkter eller serviceydelser 

 Offentlig regulering på markedet 

 
40 TPG 1.42 
41 TPG 1.110 
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 Den generelle købekraft og omkostningsniveauet på markedet 

 Hvor i distributionskæden transaktionen finder sted, fx detail- eller engrosleddet 

 Markedsform 

 Samfundsøkonomiske konjunkturer 

 

Forretningsstrategier 

Forretningsstrategier kan påvirke prisfastsættelsen af transaktioner, eftersom denne kan 

benyttes i strategisk regi for at efterleve sine fastlagte strategier. Det kunne f.eks. være 

hvis man havde en aggressiv strategi om at hente nye kunder på et marked ved at sænke 

prisen. De strategiske tiltag skal identificeres og undersøges42, herunder 

 målet med det strategiske tiltag 

 hvordan målet søges nået 

 hvilke overvejelser, der er lagt til grund for de strategiske tiltag 

 hvorfor og hvordan de strategiske tiltag påvirker priser og avancer, herunder også 

hvor længe de strategiske tiltag vil påvirke priser og avancer. 

 

4.4.5 Transfer pricing-metoder 

Angående transfer pricing-metoder i transfer pricing-dokumentation, er følgende anført i 

bekendtgørelsen:  

”Angivelse af den mest egnede transfer pricing-metode i forhold til hver kategori af 

transaktioner og begrundelse for valget af metode. 

 

Når det i forhold til transfer pricing-metoden er relevant, skal det oplyses, hvilken af 

transaktionsparterne der er valgt som den testede part, og valget skal begrundes. 

 

En beskrivelse af de forudsætninger og antagelser der er lagt til grund ved anvendelse af 

transfer pricing-metoden.”43 

 

OECD anbefaler fem metoder i forbindelse med fastsættelsen af armslængdepriser: 

 
42 Den Juridiske Vejledning C.D.11.3.1.5 
43 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 6-8 
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1. CUP (Comparable Uncontrolled Price Method) 

2. RPM (Resale Price Method) 

3. Cost plus-metoden (Cost Plus Method) 

4. TNMM (Transactional Net Margin Method) 

5. Profit Split-metoden 

 

Comparable Uncontrolled Price Method (CUP) 

Grundlæggende går CUP-metoden ud på, at man sammenligner prisen der opkræves i en 

kontrolleret transaktion med den pris der opkræves i en ukontrolleret transaktion.  

Hvis der så er nogen forskel mellem prisen på den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen, så er der indikationer på at der er forretningsmæssige eller 

økonomiske forhold, som ikke er på armslængde, hvorfor prisen fra den ukontrollerede 

pris skal erstatte prisen i den kontrollerede transaktion.44 Hvis der derimod er forskelle 

mellem transaktionerne, som ikke er af væsentlig betydning for prisen eller det er muligt 

at justere for forskellighederne mellem referencetransaktionen og den kontrollerede 

transaktion, så vurderes referencetransaktionen for at være sammenlignelig.  

 

Resale Price Method (RPM) 

RPM-metoden tager udgangspunkt i den pris, som et produkt er solgt fra en forbunden 

part til en uafhængig part. Denne pris reduceres med en passende bruttoavance, hvilket 

repræsenterer beløbet som videresælgeren vil opnå til at dække driftsomkostninger set i 

lyset af de udførte funktioner, påtagede risici og anvendte aktiver samt opnået en 

passende profit. Det resterende beløb anses for at være armslængdeprisen for købet af 

varen fra den forbundne part. 45 Armslængdeprisen ved en kontrolleret transaktion findes 

derfor ved hjælp af bruttoavancen, da det er denne, som er et udtryk for hvad en 

uafhængig videreforhandler har tilbage ved videresalg af et produkt fratrukket sine 

omkostninger. Prisfastsættelsen skal derfor også ske på baggrund af selve 

bruttoavanceprocenten og ikke beløbet. 

 
44 TPG 2.14 
45 TPG 2.27 
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Cost plus-method 

Cost plus-metoden tager udgangspunkt i en leverandørs omkostninger, som er forårsaget 

af en vare, rettighed eller tjenesteydelse, som er leveret til en forbunden part i en 

kontrolleret transaktion. Hertil tillægges et mark-up, som reflekterer de udførte 

funktioner, påtagede risici og anvendte aktiver i forbindelse med den kontrollerede 

transaktion. Mark-up’en findes ved at sammenligne hvad en uafhængig part ville have fået 

for transaktionen i sammenlignelige omstændigheder. 

 

Transactional net margin method (TNMM) 

TNMM tager udgangspunkt i nettoresultatet som måles i forhold til en base (f.eks. 

omsætning, omkostninger eller aktiver), som der beregnes et nøgletal ud fra. Nøgletallet 

betegnes af OECD som Profit Level Indicators (PLI), hvortil der er angivet eksempler på 

forskellige PLI’er: 

 

 Nettoresultat i forhold til omsætning (overskudsgrad). 

 Nettoresultat i forhold til omkostninger (net kostplus-margin). 

 Nettoresultat i forhold til anvendte aktiver (afkastningsgrad). 

 

OECD opstiller tre principper i forhold til valg af nøgletal, da det er anført i TPG 2.82, at 

det skal være det mest korrekte PLI der skal anvendes: 

1. Nøgletallet skal reflektere selskabets værdiskabende bidrag til den kontrollerede 

tranaktion46 

2. Nævneren i nøgletallet skal ikke være påvirket af resultatet af kontrollerede 

transaktioner47 

3. Det skal være muligt at foretage en konsistent og sikker måling af nævneren for 

det testede selskab og de uafhængige selskaber48 

 

 
46 TPG 2.92 og 2.93 
47 TPG 2.94 
48 TPG 2.95 



42 

 

Prisen på den kontrollerede transaktion fastsættes således, at det beregnede PLI for den 

kontrollerede transaktion sammenholdes med PLI’er for sammenlignelige og uafhængige 

transaktioner. 

 

Profit split metoden 

Nettoresultatet for en kontrolleret transaktion skal ved profit split metoden fordeles 

således, at det svarer til den relative værdi af selskabernes bidrag til transaktionen.49 

Metoden anvendes især i transaktioner hvor begge parter bidrager med unikke og 

værdifulde immaterielle aktiver. Som følge af at begge parters bidrag til transaktionen er 

unikt, bliver det vanskeligt at finde sammenlignelige transaktioner til brug for 

armslængdetesten. Funktions- og risikoanalysen, hvor de forbundne parters relative 

bidrag til transaktionen analyseres i relation til funktioner, aktiver og risici udgør sammen 

med identificeringen og fastlæggelsen af den konkrete kontrollerede transaktion, 

fundamentet for anvendelsen af profit split-metoden.50 

 

Udvælgelsen af TP-metoden skal foretages således at man forsøger at få den mest 

passende metode. I forbindelse med metodeudvælgelsen skal man tage de forskellige 

fordele og ulemper for de respektive TP-metoder med i overvejelserne. Der skal blandt 

andet tages højde for: 

 Hensigtsmæssigheden af den metode, der overvejes i betragtning af arten af den 

kontrollerede transaktion, bestemt igennem en funktionsanalyse. 

 Tilgængeligheden af pålidelige oplysninger (især om sammenlignelige 

referencetransaktioner), der er nødvendige for at anvende den valgte metode og / 

eller andre metoder 

 Graden af sammenlignelighed mellem kontrollerede og referencetransaktioner, 

herunder pålideligheden af sammenlignelsesjusteringer, der kan være nødvendige 

for at eliminere væsentlige forskelle mellem dem.51 

 

 
49 Punkt 2.114 i Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method 
50 Den Juridiske Vejledning C.D.11.4.1.5 
51 TPG 2.2 
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En metode er ikke egnet til alle situationer og det er heller ikke nødvendigt at skulle 

bevise, at ikke-udvalgte TP-metoder ikke er egnede.52 

 

”Er der lavet en flerårig analyse, skal denne tilgang begrundes.”53 

I beskrivelsen for sammenlignelighedsanalysen skal der indeholdes en beskrivelse af hvilke 

år analysen dækker. Dette skyldes, at der kan være tidsmæssige forskelle i relation til 

oprindelse, indsamling samt udarbejdelse af informationer i forhold til de 

prisbestemmende faktorer samt tilgængelige data af sammenlignelige og ukontrollerede 

transaktioner.54 Det er derfor relevant at beskrive i forhold til prisudsving og andre 

tidsmæssige forskelle, som må have fundet sted i analyseperioden.   

 

En armslængdetest skal så vidt muligt foretages baggrund af oplysninger om 

referencetransaktioner, der er samtidige med den kontrollerede transaktion 

(contemporaneous uncontrolled transactions)55, da dette er de mest pålidelige 

oplysninger, som følge af at det viser hvordan uafhængige parter har handlet i samme 

økonomiske omstændigheder.  

 

”En liste og tilhørende beskrivelse af de udvalgte sammenlignelige transaktioner (interne 

og eksterne) samt information om de finansielle indikatorer for de uafhængige 

virksomheder, som er benyttet ved transfer pricing-analysen, herunder en beskrivelse af 

udsøgningsprocessen og kilden til den anvendte information.”56 

 

Beskrivelsen for udvælgelsesprocessen skal primært indeholde de eventuelle forskelle der 

måtte være mellem transaktionerne i henhold til de prisbestemmende faktorer. 

Er der lavet databaseundersøgelser i forbindelse med fastsættelsen af armslængdevilkår 

og priser for den kontrollerede transaktion, så skal denne beskrives.  

 
52 TPG 2.2 
53 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 9 
54 TPG 3.67 
55 TPG 3.68 
56 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 10 
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Jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsens § 7 stk. 3 skal databaseundersøgelsen indeholde 

følgende faser: 

1) Identifikation af transaktioner, der testes, og anvendt 

prisfastsættelsesmetode. 

2) Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder begrundelse for kvantitative 

og kvalitative udsøgningskriterier. 

3) Forklaring for brug af justeringer og interval. 

4) Dokumentationsmateriale fra databaser og anvendte data i øvrigt. 

  

”En redegørelse for eventuelle sammenlignelighedsjusteringer og for, om der er lavet 

justeringer til resultaterne hos den testede part, de sammenlignelige transaktioner eller 

begge.”57 

 

For at en transaktion kan være sammenlignelig kræves det, at der ikke er væsentlige 

forskelle sammenligneligheden mellem den kontrollerede transaktion og 

referencetransaktionen. Hvis der er sådanne forskelle, og disse kan opgøres nøjagtigt og 

dermed elimineres i sammenligningen, så bør sådanne justeringer foretages.58  

I en perfekt verden vil der ikke være behov for sammenlignelighedsjusteringer, da 

referencetransaktionerne er sammenlignelige. I praksis findes der dog sjældent 

sammenlignelige transaktioner, hvortil der ikke er behov for at justere for forskelle i 

sammenligneligheden. Justeringer skal laves på en konsistent måde for så vidt angår data 

der anvendes, i relation til de indkomstår justeringerne vedrører, og de virksomheder der 

indgår i undersøgelsen. 

 

”En redegørelse for, hvorfor det kan konkluderes, at de relevante transaktioner er 

prisfastsat i overensstemmelse med armslængde-princippet ved anvendelse af den valgte 

transfer pricing-metode.”59 

 

 
57 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 11 
58 TPG 3.47 
59 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 12 
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Transfer pricing er ikke en eksakt videnskab, hvorfor der vil være tilfælde hvor 

anvendelsen af den mest passende TP-metode giver en række armslængdepriser, som alle 

er relativt pålidelige og korrekte. Dette skyldes, at anvendelsen af armslængdeprincippet 

kun danner en approximation af de givne betingelser, der vil være foranstaltet af to 

uafhængige parter. Det kan også være, at de forskellige priser blot skyldes at uafhængige 

parter i sammenlignelige omstændigheder ikke tager den samme pris for en transaktion. 
60 

 

Resultatet af en sammenlignelighedsanalyse vil derfor ofte være et interval af priser eller 

avancer fra sammenlignelige transaktioner, hvor der mangler oplysninger om 

sammenlignelighedsgrundlaget i forhold til nogle af de fem sammenlignelighedsfaktorer. 

 

Prisen eller det resultat der er opnået ved de sammenlignelige transaktioner eller 

aktiviteter, er som udgangspunkt ikke afgørende for graden af sammenlignelighed. Men er 

der store afvigelser eller udsving i de priser eller resultater, der er opnået ved de 

sammenlignelige transaktioner, så kan det skyldes, at sammenlignelighedskravet for nogle 

af disse transaktioner ikke er tilstrækkeligt opfyldt. 

 

Årsagen til særligt afvigende priser og resultater skal i det omfang det er muligt afdækkes 

ved en nærmere undersøgelse. Og viser det sig, at afvigelsen skyldes manglende 

sammenlignelighed, må den pågældende transaktion justeres eller helt udgå.61 

 

”En oversigt med angivelse af de finansielle data eller regnskabsdata der er brugt ved 

anvendelsen af transfer pricing-metoden. 

 

En kopi af eksisterende unilaterale, bilaterale og multilaterale APA’er samt andre 

skatteaftaler og –afgørelser med fremadrettet virkning, som den skattepligtige ikke er 

 
60 TPG 3.55 
61 Den Juridiske Vejledning 2021-1 C.D.11.5.9 
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part i, men som er relevante i forhold til de kontrollerede transaktioner.”62 

 

De to sidste punkter for BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2 omhandler de data, som 

virksomheden har anvendt til beregningen af deres armslængdepris ved den pågældende 

transfer pricing-metode. 

 

Hvis selskabet skulle have aftaler liggende, som i forvejen danner grundlag for en 

fremadrettet armslængdepris, bør disse fremgå som kopi af transfer pricing-

dokumentation. 

 

4.5 Frist for udarbejdelse og indsendelse af TP-dokumentation 

For indkomstår påbegyndt inden den 1. januar 2021 gælder det, at fristen for indsendelsen 

af denne dokumentation er 60 dage efter skattestyrelsens anmodning om dokumentation. 

Dette skyldes at skattepligtige efter den tidligere gældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 

5, 2. pkt., skulle indgives på Skatteforvaltningens begæring.  

 

Der er ved lov nr. 1835 af 8. december 2020 foretaget en omskrivning og videreførelse af 

SKL § 3 B, stk. 5, 2. pkt. Baggrunden for lovændringen er, at der har været sager siden 

2017 som har omhandlet om hvorvidt TP-dokumentationen skulle udarbejdes løbende eller 

ej. Skatteministeriets praksis efter den dagældende skattekontrollov er blevet underkendt 

i SKM2019.136.HR. Det har været Skatteforvaltningens opfattelse, at indkomsten kunne 

ansættes skønsmæssigt såfremt TP-dokumentationen ikke forelå på 

selvangivelsestidspunktet. Det fremgår desuden af Højesterets dom, at 

skatteforvaltningen kan skønne, hvis en fyldestgørende transfer pricing-dokumentation 

ikke foreligger på ansættelsestidspunktet.63 

 

Derfor er der foretaget ændring af skattekontrolloven således, at transfer pricing 

dokumentationen skal jf. SKL § 39, stk. 3 udarbejdes løbende og indgives til 

skatteforvaltningen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Det 

 
62 BKG 2018-10-31 nr. 1297 § 5, stk. 2, pkt. 13-14 
63 SKM.2019.374.SKTST 
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vil sige, at fællesdokumentationen samt den landespecifikke dokumentation skal foreligge 

i en færdig form for de gældende indkomstår inden for den nævnte tidsfrist.  

 

4.6 Land for land-rapportering 

Multinationale koncerner som har en konsolideret omsætning på mere end 5,6 mia. kr. 

skal udarbejde en land for land-rapport, som skal indgives til skattestyrelsen. Lovgivningen 

herfor fremgår af SKL §§ 47 – 52. Formålet med rapporten er at give skattestyrelsen 

oplysninger til brug for deres vurdering af transfer pricing risici.   

Som nævnt under TPG Kap. V, så skal rapporten specificeres ud på de forskellige 

skattejurisdiktioner, som koncernen driver aktivitet i.  Der er af BEK nr. 1304 af 

14/11/2018 oplyst om, hvad der skal omfattes i land for land-rapporten. Som bilag til 

bekendtgørelsen er der tabel 1 og 2, som sikrer at de lovpligtige indberettes:

 
Figur 5 - Tabel 1 for land-for-land rapporteringen – fra BEK nr. 1304 af 14/11/2018 
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Figur 6 - Tabel 2 for land-for-land rapporteringen – fra BEK nr. 1304 af 14/11/2018 

 

5. Konsekvenser ved manglende eller mangelfuld transfer pricing-

dokumentation 

I skattekontrollovens kapitel 8 har skatteforvaltningen fået beføjelser til at udstede 

bøder, skattetillæg og foretage skatteansættelser af den skattepligtiges indkomst, hvis 

ikke de skattepligtige efterlever oplysning- og dokumentationspligten.  

 

5.1 Tvangsbøder 

I SKL § 72, stk. 1. fremgår det, at skatteforvaltningen kan pålægge den skattepligtige 

daglige tvangsbøder, hvis ikke transfer pricing-dokumentationen er indsendt rettidigt. 

Tvangsbøderne skal fastsættes som daglige bøder indtil pålægget om at udlevere 

oplysninger efterkommes. Fastsættelse af bødestørrelsen følger de almindelige regler om 

proportionalitetsprincippet i relation til daglige tvangsbøder. Derfor må bødestørrelsen 

ikke stå i misforhold til undladelsen.  
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Efter praksis skal tvangsbøder mindst være 1.000 kr. dagligt, hvortil der kun beregnes én 

daglig tvangsbøde uanset antallet af forhold. Tvangsbøder gives for hver kalenderdag, 

svarende til syv dage om ugen. Daglige tvangsbøder er ikke en strafsanktion, men et 

middel til at søge at gennemtvinge en handlepligt.64 

 

5.2 Skattetillæg 

Hvis en skattepligtig ikke rettidigt har indgivet skatteforvaltningen oplysninger, så 

pålægges den skattepligtige jf. SKL § 73, at betale 200 kr., for hver dag oplysningsfristen 

overskrides. Skattetillægget kan dog maksimalt udgøre 5.000 kr. i alt. Beløbsstørrelsen er 

af uvæsentlig karakter for multinationale koncerner, som er underlagt 

dokumentationskrav i forhold til deres kontrollerede transaktioner. 

 

5.3 Sanktioner 

Det er jf. SKL § 84, stk. 5 desuden strafbart at undlade rettidigt at indgive den skriftlige 

dokumentation vedrørende kontrollerede transaktioner, som der er pligt til at udarbejde 

efter § 39, og land for land-rapport, jf. §§ 48, 49 og 51, eller at indhente revisorerklæring 

efter § 43. 

 

Der kan desuden pålægges bødestraf hvis der overhovedet ikke foreligger en 

dokumentation, eller hvis den er så mangelfuld, at den helt må tilsidesættes. 65  

 

SKL § 84, nr. 5 er en videreførelse af den tidligere gældende SKL § 17, stk. 3, hvortil 

bødeberegningen herfra også er videreført. Det vil sige, at bøden udgør et fast beløb på 

250.000 kr. med eventuelt tillæg på 10 pct. af den ansættelsesændring som vil fremgå.  

Således vil en bøde af en indkomstkorrektion på 50 mio. kr. svarer til 5,25 mio. kr.  

Grundbeløbet nedsættes til 125.000 kr., hvis der senere fremsendes dokumentation af 

den fornødne dokumentation. Hvis virksomheden har indsendt transfer pricing-

 
64 Den Juridiske Vejledning 2021-1 A.C.2.1.4.2 
65 Jens Wittendorf, Transfer pricing (2020), s. 639 
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dokumentation rettidigt, men ikke supplerer dokumentationen på Skattestyrelens 

anmodning, så finder kan denne bødeudmåling også finde sted.66  

 

5.4 Skønsmæssig ansættelse af kontrollerede transaktioner 

Har den skattepligtige ikke udarbejdet transfer pricing-dokumentation rettidigt, kan 

Skatteforvaltningen jf. § SKL 46 efter udløbet af oplysningsfristen foretage en 

skønsmæssig ansættelse af de kontrollerede transaktioner efter LL § 2, stk. 1 

(armslængdeprincippet). Dokumentationen anses kun for at være udarbejdet rettidigt, 

hvis den er udarbejdet og indgivet senest 60 dage efter fristen for oplysningsskemaet. 

 

Hvis transfer pricing-dokumentationen ikke er udarbejdet eller mangelfuld, kan 

Skattestyrelsen foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomsten.  

Transfer pricing-dokumentation anses for at være mangelfuld, hvis den ikke giver 

skattemyndighederne et tilstrækkelig grundlag for vurdering af, hvorvidt 

armslængdeprincippet er overholdt eller ej.67 

 

Den skønsmæssige ansættelse skal foretages, således den er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet jf. LL § 2 og på bedst mulige grundlag for ansættelsen af 

indkomsten. Korrektionen af den skattepligtige indkomst skal af Skattestyrelsen være 

begrundet, således der er redegjort for de forhold, der er tillagt af betydning ved den 

skønsmæssige ansættelse samt den metode, der er anvendt til at beregne priserne jf. FVL 

§ 24.68 

 

Priskorrektion 

Hvis Skatteforvaltningen mener, at der er kontrollerede transaktioner, som ikke efterlever 

armslængdeprincippet foretages der en priskorrektion, som kan opdeles i en primær og 

korresponderende korrektion. 

 

 
66 Noter til § SKL 84 jf. Karnov - 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000861520?t=karnov#L20171535_P84. 
67 SKM2019.136.HR 
68 Den Juridiske Vejledning C.D.11.13.1.3.3 
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Den primære korrektion er den korrektion, som foretages hos skatteyderen, således den 

er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, og vil indebære en 

indkomstforhøjelse, hvilket svarer til en korrektion hos den skatteyder, som f.eks. har 

solgt en vare for en lavere pris end armslængdeprisen - eller omvendt - købt en vare for 

en højere pris end armslængdeprisen.  

 

Den korresponderende korrektion er den korrektion, som foretages af den 

kontraherende stat, som skal modsvare den indkomstforhøjelse der har været i et 

forbundet foretagende i en anden kontraherende stat. En korresponderende korrektion vil 

indebære en indkomstnedsættelse, således der undgås international økonomisk 

dobbeltbeskatning.69  

 

De to ovennævnte korrektioner er den skattemæssige behandling af transaktionerne, som 

om de var foretaget på armslængdevilkår. De underliggende transaktioner og 

pengestrømme vil dog fortsat være uændrede, hvorfor der skal ske en overførsel af midler 

fra den ene forbundne part til den anden. Denne korrektion er betegnet som den 

sekundære korrektion, hvor man justerer for det forhold, at der ikke er sket betaling i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet.70 

 

5.5 Den gensidige aftaleprocedure 

Hvis en skattepligtig mener, at der i overenskomststaterne er foretaget en beskatning som 

er i strid med overenskomsten, så kan den skattepligtige bringe sagen for den kompetente 

myndighed i kildestaten. Den gensidige aftaleprocedure, også kaldet Mutual Agreement 

Procedure (MAP) finder anvendelse på enhver form for uberettiget beskatning efter en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. Danmark har pr. den 20. marts 2021 indgået 

overenskomster med dobbeltbeskatningsoverenskomster med i alt 165 lande.71 

 

 

 
69 Jens Wittendorf, Transfer pricing (2020), s. 58 
70 Den Juridiske Vejledning C.D.11.16 
71www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster 
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Der forekommer to former for dobbeltbeskatning: 

 Den juridiske: Når to eller flere lande beskatter en person af den samme indkomst. 

 Den økonomiske: Når samme indkomst beskattes hos to forskellige skattesubjekter 

Indenfor transfer pricing gælder den økonomiske dobbeltbeskatning, som forekommer når 

samme indkomst beskattes hos forskellige selskaber. 

 

Hvis stat A foretager en priskorrektion, således den skattepligtiges indkomst forhøjes, skal 

der ikke foretages en automatisk regulering af indkomsten i stat B for at hæve 

dobbeltbeskatningen. Det er kun, hvis stat B er enig i, at priskorrektionen afspejler, 

hvordan to uafhængige parter vil have handlet, at der skal foretages en passende 

regulering.72 Hvis stat B vælger ikke at foretage den passende regulering, kan den 

gensidige aftaleprocedure indledes, da økonomisk dobbeltbeskatning er i strid med artikel 

9, stk. 2 i modeloverenskomsten.73 Den skattepligtige kan anmode den kompetente 

myndighed i en af de kontraherende stater om at indlede gensidige forhandlinger med den 

kompetente myndighed i det andet land. Den skattepligtige skal dokumentere, at der er 

truffet foranstaltninger af skattemyndighederne i det ene eller begge lande, som vil 

resultere i en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med DBO'ens bestemmelser. 

Hvis der ikke foreligger skatteansættelser vedrørende den pågældende indkomst, skal den 

skattepligtige sandsynliggøre, at der er en begrundet risiko for, at han vil blive udsat for 

dobbeltbeskatning. 

 

I Danmark er det Skattestyrelsens Store Selskaber - Kompetent Myndighed, der skal 

indgives anmodning til om indledning af den gensidige aftaleprocedure. 

 

Anmodningen skal indgives inden for 3 år fra den første meddelelse om den foranstaltning, 

som giver anledning til en beskatning. 74 

 

 
72 Den Juridiske Vejledning C.F.8.2.2.9.2 
73 Jens Wittendorf, Transfer pricing (2020), s. 669 
74 Den Juridiske Vejledning 2021-1, C.F.8.2.2.25.2 
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Når den kompetente myndighed har accepteret anmodningen om den gensidige 

aftaleprocedure, kontakter myndigheden den kompetente myndighed, uden om 

diplomatiske kanaler, i det andet land for at finde en løsning på den skattepligtiges sag. 

De kompetente myndigheder er forpligtet til at forhandle med hinanden og til at bestræbe 

sig på i videst muligt omfang at nå en aftale, men de er ikke forpligtet til at nå et resultat. 

I praksis kommer myndighederne i de fleste tilfælde frem til en løsning, som er acceptabel 

for alle parter, hvorefter den korresponderende korrektion foretages.75 

 

5.6 Forhåndsprisaftaler 

En forhåndsprisaftale (Advance Pricing Agreement – APA) er en forhåndsaftale mellem to 

eller flere kompetente myndigheder om en bestemt koncerns kontrollerede transaktioner.  

I aftalen bestemmes kriterier og principper for de interne afregningspriser for en konkret 

virksomheds koncerninterne samhandel mellem de pågældende lande.76 På den måde 

sikrer virksomheden sig, at der ikke sker efterfølgende korrektioner og transfer pricing-

revision for de gældende transaktioner eller dobbeltbeskatning.77 

 

Måden, hvorpå en virksomhed kan etablere en APA, er ved at tage kontakt til de 

involverede kompetente myndigheder, hvor der afholdes et pre-filing møde. Herefter 

indsendes der en ansøgning til de involverede kompetente myndigheder. Ansøgningen 

indeholder detaljer og oplysninger om virksomhedens transfer pricing setup, som de 

kompetente myndigheder efterfølgende gennemgår. Myndighederne vender ofte tilbage 

med spørgsmål eller beder om yderligere materiale for at vurderer setuppet. Efter 

tilstrækkelig belysning på sagen danner myndighederne sig en holdning på skrift, som 

betegnes position papers. Disse udtrykker skattemyndighedernes forhandlingsposition, 

som udveksles med den kompetente myndighed i APA’en – uden virksomhedens deltagelse 

i forhandlingerne.  

 

 
75 Den Juridiske Vejledning 2021-1, C.F.8.2.2.25.3 
76 Den Juridiske Vejledning 2021-1, C.D.11.15.3.1 
77 Den Juridiske Vejledning 2021-1, C.D.11.15.3.2 
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Når de kompetente myndigheder når til enighed om afregningspriserne for pågældende 

kontrollerede transaktioner, skrives disse ned i en formel og skriftlig aftale, som 

underskrives af de kompetente myndigheder78, når virksomheden tilkendegiver at den er 

enig i udkastet.79 APA’en er herefter gældende over en flerårig periode, men under 

afgørende forudsætninger (critical assumptions), som er opsat i APA’en, og som er 

afgørende for, at APA’en er gældende. Hertil skal virksomheden orientere 

skattemyndighederne, hvis der er nogen af de anførte forudsætninger, som ikke 

overholdes. Afhængigt af effekten for de forudsætninger, som ikke længere overholdes, 

skal de kompetente myndigheder nå til enighed om en ny APA. Oftest er et af vilkårene i 

en APA, at der årligt vedlægges en kortfattet og specificeret erklæring på, at de anførte 

forudsætninger i APA’en fortsat overholdes.80.81 

 

6. Transfer pricing-sager i Danmark 

I det følgende kapitel vil tre retssager indenfor transfer pricing gennemgås med henblik 

på dommenes betydning for transfer pricing-praksis i Danmark samt for dansk skatteret 

i forhold til transfer pricing-dokumentationen. Der vil derfor heller ikke lægges vægt på 

det materielle i retssagerne, hvorfor dette kun vil redegøres for, i et mindre omfang. 

Citationer i  

 

Sagerne vil blive gennemgået i kronologisk rækkefølge som er følgende: 

 

1. Microsoft – afgørelsesdato: 31-01-2019 

2. Adecco – afgørelsesdato: 25-06-2020 

3. Ecco – afgørelsesdato: 02-07-2020 

 

 
78 Den Juridiske Vejledning C.D.11.15.3.3 
79 Den Juridiske Vejledning C.D.11.15.3.7 
80 Den Juridiske Vejledning C.D.11.15.3.8 
81 Den Juridiske Vejledning C.D.11.15.3.8 
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6.1 Microsoft - SKM2019.136.HR 

Sagen med Microsoft kommer af at Skattestyrelsen ikke mente at honoreringen af det 

danske Microsoft-selskabs (herefter nævnt ”MSDK”) markedsføringsaktiviteter ifølge den 

koncerninterne aftale med det irske Microsoft-selskab (herefter nævnt ”MIOL”) opfyldte 

armslængdeprincippet for perioden 2004 – 2007.  

 

Skattestyrelsen forhøjede MSDK’s skattepligtige indkomst, da man mente at der ved 

opgørelsen af kommissionsberegningen jf. den koncerninterne aftale ikke var medregnet 

det fulde salg af OEM-licenser til danske slutbrugere, da solgte OEM-licenser som var 

præinstalleret i computerne hos de multinationale PC-producenter til netop danske 

slutbrugere, ikke indgik i kommisionsberegningen.  

 

6.1.1 SKATS anbringender 

SKATs havde to anbringender for en forhøjelse af MSDK’s indkomst: 

1. Overholdelsen af armslængdeprincippet 

2. TP-dokumentationen 

 

Af hensyn til opgavens omfang og afgrænsning vil der ikke redegøres yderligere vedrørende 

det materielle i sagen ad. 1. 

 

For TP-dokumentationen har SKATs argumentation været, at selskabet senest samtidig 

med selvangivelsen skal have udarbejdet den lovpligtige TP-dokumentation, hvilket MSDK 

ikke havde opfyldt. SKAT anser derfor, at den manglende rettidighed af TP-

dokumentationen, giver SKAT adgang til at foretage skønsmæssig ansættelse. SKAT 

mente, at SKL § 3 B, stk. 5 indeholdt et krav om, at TP-dokumentation bør udarbejdes 

løbende og bør kunne udleveres til SKAT umiddelbart efter indleveringen af 

selvangivelsen. Hvis ikke dette var overholdt, kunne SKAT foretage en skønsmæssig 

skatteansættelse jf. SKL § 3 B, stk. 8. SKAT har desuden lagt vægt på, at der i 

forarbejderne til lovgivningen fremgår, at TP-dokumentationen skal foreligge senest 

samtidig med selvangivelsen. 
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Således har SKAT fortolket, at TP-dokumentation kun anses for at være rettidig, hvis 

denne foreligger senest samtidig med selvangivelsen, da SKATs fortolkning har været, at  

fordi den skattepligtige kan blive mødt om kravet om indsendelse af TP-dokumentation, 

så bør TP-dokumentationen foreligge på selvangivelsestidspunktet.  

 

Herudover mente SKAT, at TP-dokumentationen har været mangelfuld i en sådan grad, at 

de ikke har været i stand til at vurdere, hvorvidt armslængdeprincippet overholdes, da 

centrale dele af sammenlignelighedsanalysen har lidt af væsentlige mangler. 

 

Østre Landsret har tolket lovgivningen i tråd med SKAT i forhold til 

samtidighedsprincippet, dog mente de ikke, at der kunne foretages en skønsmæssig 

skatteansættelse, som følge af at der ikke var rykket for TP-dokumentationen eller varslet 

med tvangsbøder eller bødepålæg. 

 

Herudover fandt ØLR ikke MSDK’s TP-dokumentation for at være utilstrækkelig i et sådant 

omfang, som kunne medføre at skatteansættelsen kunne foretages skønsmæssigt. 

 

6.1.2 SKATs anbringende angående transfer pricing-dokumentation 

Ved SKATs anbringender for Højesteret, var SKAT uenig i ØLR’s dom angående de 

yderligere betingelser som ØLR opstillede for SKAT, før der kunne foretages en 

skønsmæssig skatteansættelse:  

 

”Microsoft Danmarks transfer pricing-dokumentation forelå ikke på 

selvangivelsestidspunktet og er derfor udarbejdet for sent. Retsvirkningen af en for sent 

udarbejdet eller mangelfuld transfer pricing-dokumentation er, at skattemyndighederne 

kan foretage skatteansættelsen skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 8 

(tidligere stk. 5), jf. § 5, stk. 3. Der er ikke grundlag for, som landsretten har gjort, at 

opstille yderligere betingelser om, at skattemyndighederne skal have rykket for 

dokumentationen, varslet tvangsbøder eller udstedt bødeforelæg, før skatteansættelsen 

kan fastsættes skønsmæssigt.”82 

 
82 SKM2019.136.HR 
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Vedrørende TP-dokumentationens mangler, fastholdt SKAT at dokumentationen var så 

mangelfuld, at skattemyndighederne ikke var i stand til at vurderer om hvorvidt 

transaktionerne var i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

6.1.3 Microsofts anbringende angående transfer pricing-dokumentation 

I forhold til om hvorvidt TP-dokumentationen var udarbejdet for sent, har selskabet 

klargjort at TP-dokumentationen var udarbejdet løbende samt indleveret til TP-

dokumentationen til skat inden for 60-dages fristen: 

 

”Microsoft Danmark har overholdt de tidsmæssige krav til udarbejdelse af transfer 

pricing-dokumentation, idet MDA-aftalen regulerede, hvordan selskabets honorering 

skulle udmåles, idet der er enighed mellem parterne om, at honorarbestemmelsen er på 

armslængdevilkår, og idet der var udarbejdet halvårlige beregninger i henhold til MDA-

aftalens artikel 6.2. Microsoft Danmark har overholdt den 60-dages frist for indlevering 

af dokumentation, der i medfør af § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 

var gældende for indkomståret 2007.”83 

 

I forhold til TP-dokumentationens mangelfuldhed har selskabet lagt vægt på, at SKAT ikke 

har haft indsigelser overfor kvaliteten af TP-dokumentationen. Herudover mente 

selskabet ikke, at SKAT kunne foretage en skønsmæssig skatteansættelse, hvis ikke den 

supplerende dokumentation har været mangelfuld hvortil der forelå kvalificeret 

dokumentationsnød:  

 

”SKAT havde ingen indsigelser over for kvaliteten af Microsoft Danmarks transfer pricing-

dokumentation, da SKAT traf afgørelse i sagen (…) Det bestrides, at Microsoft Danmarks 

transfer pricing-dokumentation er mangelfuld. Det følger i øvrigt af forarbejderne til 

skattekontrollovens § 3 B, at selv hvis dette var tilfældet, ville SKAT ikke uden videre 

kunne fastsætte skatteansættelsen skønsmæssigt. I tilfælde, hvor SKAT mener, at den 

modtagne dokumentation er mangelfuld, er SKAT forpligtet til at rette henvendelse til 

skatteyderen, og først herefter kan SKAT, hvis dokumentationen fortsat er mangelfuld, 

 
83 SKM2019.136.HR 
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være nødsaget til at skønne. Der skal således foreligge kvalificeret dokumentationsnød, 

før SKAT kan fastsætte skatteansættelsen skønsmæssigt. En sådan dokumentationsnød 

har ikke foreligget.” 

 

6.1.4 Højesterets dom 

I Højesterets dom blev der lagt vægt på, at SKAT argumenterede for, at selskabets 

indkomst kunne skønsmæssigt ansættes i medfør af SKL § 3 B, stk. 8, fordi selskabet ikke 

har godtgjort for at TP-dokumentationen forelå på selvangivelsestidspunktet, og fordi TP-

dokumentationen ikke var fyldestgørende.  

 

Højesteret fandt ikke i ordlyden af SKL § 3 B, stk. 8 eller i bestemmelsens forarbejder, 

holdepunkter som understøtter en forståelse af det er et andet tidspunkt end 

ansættelsestidspunktet, som er afgørende for om hvorvidt der kan foretages en 

skønsmæssig skatteansættelse eller ej. Herudover fandt Højesteret heller ikke TP-

dokumentationen mangelfuld i et sådant omfang, at den kunne sidestilles med manglende 

dokumentation.  

 

6.1.5 Dommens betydning for praksis i relation til TP-dokumentation 

Med dommen har Højesteret fastslået, at SKAT ikke kan foretage en skønsmæssig 

skatteansættelse ud fra den hidtige praksis om, at indkomsten kunne ansættes 

skønsmæssigt i medfør af den dagældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 8, jf. § 5, stk. 3, 

såfremt transfer pricing-dokumentationen for de enkelte indkomstår i sin helhed ikke 

forelå på selvangivelsestidspunktet. 

 

Højesteret har dermed underkendt SKATs praksis samt fastslået, at der ikke er hjemmel 

til at foretage en skønsmæssigskatteansættelse alene på grund af transfer pricing-

dokumentationen i sin helhed ikke foreligger på selvangivelsestidspunktet.  

 

Ydermere har Højesteret klargjort, at en transfer pricing-dokumentation der i så 

væsentligt omfang er så mangelfuld, således at skattemyndighederne ikke har 
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tilstrækkeligt grundlag for at vurderer om armslængdeprincippet er overholdt, må 

sidestilles med manglende dokumentation.84 

 

Skattekontrolloven har som følge af dommen ændret på skattekontrolloven ved lov nr. 

1535 af 19. december 2017, hvor fristen for transfer pricing dokumentationen er 

præciseret. Loven træder jf. SKL § 90 i kraft den 1. januar 2019, og herefter er 

skatteforvaltningens praksis lovhjemlet.  

 

6.2 Adecco - SKM2020.303.HR 

Adecco er en af verdens største vikar- og bemandingsvirksomheder. Adecco A/S er det 

danske selskab for koncernen, som igennem licensaftaler og franchiseaftaler har adgang 

til Adecco-varemærket. Selskabet har siden 1997 betalt 1,5% af sin omsætning i royalties, 

hvilket blev reguleret i 2006 til 2% af omsætningen for selskabets industrisegment og 4% 

af omsætningen for selskabets professionelle segment.  

 

Skattestyrelsen foretog en skønsmæssig ansættelse af royaltysatsen, som følge af 

Skattestyrelsens afgørelse af 29. januar 2013 blev nedsat til 0%. 

 

6.2.1 SKAT og landsskatterettens afgørelse 

Skats begrundelse for deres afgørelse for nedsættelsen var følgende: 

1. Royaltybetalingerne fra Adecco A/S til Adecco SA for retten til at anvende 

varemærket Adecco, know-how og det internationale netværk er ikke i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet jf. LL § 2, stk. 1, som følge af at 

SKAT mente at er tale om et misforhold mellem betalingen og værdien af 

modydelsen i licenstagerens virksomhed. 

2. Transfer pricing-dokumentationen har lidt af så væsentlige mangler, at 

Skattestyrelsen ikke har haft tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere om 

hvorvidt prisfastsættelsen af royaltybetalingerne overholder 

armslængdeprincippet. Skattestyrelsen har derfor mulighed for en skønsmæssig 

skatteansættelse jf. SKL § 3 B, stk. 9, og SKL § 5, stk. 3. 

 
84 STY2019.19-0108852 
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Af hensyn til opgavens omfang og afgrænsning vil der ikke redegøres yderligere vedrørende 

det materielle i sagen ad. 1. 

 

Landsskatteretten gav, i deres afgørelse af 10. november 2017, Skattestyrelsen medhold 

i deres afgørelse om mangelfuld transfer pricing-dokumentation: 

 

”Landsskatteretten finder, at SKAT har været berettiget til at foretage en skønsmæssig 

ansættelse efter dagældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 8 (nu stk. 9), idet selskabets 

TP-dokumentation for de relevante indkomstår har væsentlige mangler. 

Landsskatteretten lægger herved vægt på, at de franchise-aftaler mellem uafhængige 

parter, der danner grundlag for selskabets sammenlignelighedsanalyse af royaltysatsen i 

licensaftalen, udgør så væsensforskelligt et aftalegrundlag i forhold til den licensaftale, 

som er indgået mellem selskabet og Adecco SA, at sammenlignelighedsanalysen ikke kan 

danne grundlag for vurderingen af om prisfastsættelsen har været i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet.”85 

 

6.2.2 Adeccos anbringende angående transfer pricing-dokumentation 

Ved landsretten har selskabet procederet, at Skattestyrelsens skønsmæssig 

skatteansættelse er uberettiget i henhold til Højesterets dom ved SKM2019.136.HR, hvor 

det som nævnt ovenfor, blev klarlagt, at transfer pricing-dokumentationen skal være 

mangelfuld i et sådant omfang, således at skattemyndighederne ikke har tilstrækkeligt 

grundlag for at vurderer om armslængdeprincippet er overholdt, før transfer pricing-

dokumentationen kan sidestilles med manglende dokumentation:  

 

”Selskabet har herved navnlig henvist til, at det med Højesterets dom i UfR 2019.1446 er 

fastslået, at det i henhold til skattekontrollovens § 3 B, stk. 8, jf. § 5, stk. 3, er en 

betingelse for, at SKAT kan foretage en skønsmæssig ansættelse af selskabets 

royaltybetaling, at skatteyderen enten slet ikke har udarbejdet en transfer pricing-

dokumentation, eller at denne dokumentation på ansættelsestidspunktet er så 

 
85 SKM2020.303.HR 
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mangelfuld, at forholdet må sidestilles med manglende dokumentation. Disse betingelser 

er ikke opfyldt, da selskabet i de omtvistede skatteår har udarbejdet og indleveret 

transfer pricing-dokumentation, der opfylder kravene i den dagældende TP-

dokumentationsbekendtgørelse. 

 

De mangler, Skatteministeriet har gjort gældende, bestrides, og det gøres gældende, at 

eventuelle mangler ikke kan føre til, at betingelserne for at udøve et skatteskøn, er 

opfyldt. (…) Selskabet bestrider endvidere, at den fremlagte transfer pricing-

dokumentation ikke forholder sig til selskabets funktioner, aktiver og risici, idet kravene 

til en funktions- og risikoanalyse i TP-dokumentationsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, nr. 2, 

er opfyldt ved det anførte i afsnittene »Functional analysis«, der levede op til 

skattemyndighedernes daværende vejledning. Denne blev endvidere uddybet på mødet 

med SKAT den 20. marts 2012 forud for ansættelsen og fremgik i øvrigt af 

royaltyaftalerne, der var vedlagt som bilag til selskabets transfer pricing-

dokumentation.”86 

 

6.2.3 Skatteministeriets anbringende angående transfer pricing-dokumentation 

SKAT lagt vægt på, at det er selskabet, som har bevisbyrden for, at det af SKAT udøvede 

skøn, er foretaget på et forkert eller mangelfuldt grundlag: 

 

”Landsskatteretten og SKAT har været berettiget til skønsmæssigt at ansætte 

royaltysatsen, da der ikke er handlet på armslængdevilkår, og da selskabets transfer 

pricing-dokumentation lider af alvorlige mangler. Også som følge heraf har Adecco 

bevisbyrden for, at skønnet er udøvet på et forkert eller mangelfuldt grundlag.” 

 

Som argumentation for SKATs skønsmæssig skatteansættelse, har SKAT henvist til, at 

transfer pricing-dokumentationen ikke forholder sig til det danske selskabs funktioner, 

risici og aktiver. Herudover har SKAT henvist til, at selskabet erkender at konklusionen i 

transfer pricing-dokumentationen om, at en royaltybetaling på 4 % for det professionelle 

segment, ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Endvidere har SKAT lagt 

 
86 SKM2020.303.HR 
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vægt på, at der mangler omtale om en transaktion, hvor det danske selskab har 

markedsført Adecco-varemærket i moderselskabets interesse. 

 

6.2.4 Landsrettens dom 

Landsretten gav også SKAT medhold, hvor sagen først og fremmest gik på om hvorvidt 

royaltyudgiften var fradragsberettiget, og derefter på transfer pricing-dokumentationens 

tilstrækkelighed.  

 

Landsretten lagde vægt på, at selskabet ikke havde løftet bevisbyrden for at 

royaltyudgifterne kunne anses for at være fradragsberettiget samt at transfer pricing-

dokumentationen tog udgangspunkt i standardmateriale, med enkelte passager 

vedrørende danske selskab, hvortil der ikke er taget højde for nationale forholde i forhold 

til at selskabet er beliggende i Danmark. 

 

 

6.2.5 Højesterets dom 

Højesteret fandt imidlertid, at royaltybetalinger var fradragsberettigede, som følge af at 

benyttelsen af varemærke, adgang til knowhow og henvisninger af kunder fra 

internationalt netværk har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen og dermed 

anses for at være fradragsberettiget.  

 

Højesteret anså heller ikke transfer pricing-dokumentationen var mangelfuld i et sådant 

omfang, at den ikke gav SKAT et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere om hvorvidt 

armslængdeprincippet var overholdt, hvilket blev slået fast i Microsoft-dommen. 

 

Højesteret slog derfor fast, at SKAT ikke kan foretage skønsmæssige skatteansættelser, 

bare fordi de er uenige i transfer pricing-dokumentationen, og uden nærmere at kunne 

påvise betydningen af de nævnte mangler og utilstrækkeligheder af transfer pricing-

dokumentationen. Således har Højesteret slået fast, at det er SKAT der har bevisbyrden 

for at deres udøvede skøn er det rigtige. 
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6.2.6 Dommens betydning for praksis i relation til TP-dokumentation 

Dommens udfald forventes at have stor betydning for verserende og kommende transfer 

pricing-sager, som følge af at Adecco-dommen sammen med Microsoft-dommen 

understreger at skattemyndighederne må udvise større tilbageholdenhed med brug af 

skønsmæssige skatteansættelser, hvilket hidtil har været skattemyndighedernes 

udgangspunkt i transfer pricing-sager. Ydermere har dommen betydning for at en 

manglende omtale af transaktioner, ikke i sig selv, giver Skattemyndighederne hjemmel 

til at foretage korrektioner i den skattepligtige indkomst uden at godtgøre eller 

sandsynliggøre for korrektionen.87  

 

6.3 Ecco - SKM2020.397.VLR 

ECCO SKO A/S (”ECCO”) er en dansk sko producent, som er gået hen og blevet en stor 

global aktør inden for produktion og salg af sko indenfor segmentet ”Brown shoes”. Det 

danske moderselskab, ECCO, er det ledelsesmæssige og administrative led i koncernen. 

ECCO forestår også køb af skoene fra forbundne produktionsselskaberne samt uafhængige 

producenter, som selskabet sørger for at videresælge til forbundne salgsselskaber samt 

uafhængige distributører.  

 

Skat fandt i forbindelse med deres transfer pricing-revision, at ECCO ikke havde handlet i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet, for så vidt angår indkøb af sko fra 

produktionsselskaberne samt videresalg af sko til salgsselskaberne.  

 

Selskabet havde i første omgang udarbejdet transfer pricing-dokumentation, som 

efterfølgende blev suppleret yderligere dokumentation som følge af SKATs agterskrivelse, 

hvilket imødekom spørgsmål og kritikpunkter rejst af SKAT.  

 

6.3.2 SKAT og Landsskatterettens afgørelse 

SKAT har anført, at de har hjemmel til at foretage skønsmæssig skatteansættelse som 

følge af følgende forhold: 

 
87 RR.10.2020.60, Kasper Toftemark, Casper Guldhammer Jensen, Arne Møllin Ottosen: Adeccodommen: "Om fradrag 

for driftsomkostninger og transfer pricing" 
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1. Selskabet har ikke overholdt armslængdeprincippet, da selskabet tjener mindre ved 

intern samhandel end ved ekstern, hvilket fremgår af selskabets egen transfer 

pricing-dokumentation. 

2. TP-dokumentationen var baseret på en modificeret videresalgsmetode, som var 

overvejende koncernintern, hvorfor analysen ikke er baseret på uafhængige 

transaktioner. SKAT mener derfor, at de ikke har været i stand til at efterprøve 

den kontrollerede transaktion. 

 

SKAT har som følge heraf ikke forholdt sig til den af selskabet beskrevne metode. har 

derfor ikke været i stand til at vurdere, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet og dermed ikke er fyldestgørende. Herudover har SKAT 

undladt at inddrage den supplerende dokumentation i afgørelsesgrundlaget, med 

henvisning til, at den ikke forelå på selvangivelsestidspunktet.88 

  

Landsskatteretten gav SKAT medhold i, at transfer pricing-dokumentationen ikke opfyldte 

det generelle egnethedskrav, da LSR fandt 

 at der ikke forelå nogen opgørelse over fordeling af de enkelte transaktionstyper 

for de kontrollerede transaktioner og de enkelte involverede selskaber, 

 at sammenligningsanalysen baserede sig på en dækningsbidragsmodel, som bygger 

på videresalget til distributører og dermed ikke uafhængige parter, 

 at der ikke er klargjort, at de funktioner og risici forbundne produktionsselskaber 

opererer, klar adskiller sig fra de selskaber som er anvendt i 

sammenlignelighedsanalysen, 

 at der er uklarheder i sammenlignelighedsmetoden, da materialet fra 2005 

beskriver en anvendelse af CUP-metoden, mens TNMM-metoden anvendes i det nye 

materiale for 2011, som er fremsendt senere. 

 

 
88 RR.11.2020.72 Lasse Esbjerg Christensen, Jef Nymand Hounsgaard, Philippa Amalie Preskou Rudolph: SKM2020.397.VLR - Vestre 

Landsrets dom i ecco-sagen 
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6.3.3 Vestre Landsrets dom 

Landsretten tog i sin analyse om SKATs skønsadgang stilling ECCOs transfer pricing-

dokumentation, hvor der ved vurderingen blev lagt vægt på, at selskabet havde 

udarbejdet to transfer pricing-dokumentationer, som begge forelå på 

ansættelsestidspunktet. 

 

Vestre Landsret fandt, at der af den samlede transfer pricing-dokumentation fremgår, 

hvordan den faktiske prisfastsættelse er foretaget i forhold til både koncerninterne og 

koncerneksterne transaktioner produktionsselskaber, og at begge sæt af transfer pricing-

dokumentationerne indeholdt sammenlignelighedsanalyser; en dækningsgradsanalyse og 

en analyse på baggrund af TNMM-metoden, som SKAT havde anvendt. Landsretten fandt 

derfor, at der forelå et tilstrækkeligt grundlag for SKATs vurdering af om 

armslængdeprincippet var overholdt, hvorfor Landsretten ikke anså transfer pricing 

dokumentationen for at være mangelfuld i et sådant omfang, at den kunne sidestilles med 

manglende dokumentation.   

 

6.3.4 Dommens betydning for praksis i relation til TP-dokumentation 

ECCO-dommen er den tredje dom, som nu har underkendt skattemyndighedernes praksis 

i forhold til skattemyndighedernes prøvelse af transfer pricing-dokumentationen. 

Dommen understøtter afgørelserne fra Adecco og Microsoft om, at ansættelsestidspunktet 

er afgørende for en vurdering af en transfer pricing-dokumentations tilstrækkelighed. 

Vestre Landsret lagde nemlig vægt på begge transfer pricing-dokumentationer ved deres 

konklusion om tilstrækkelighed, og den supplerende dokumentation kom ikke ECCO til 

skade, selvom denne indeholdt en anden sammenligningsmetode end den oprindelige 

dokumentation. 

 

Dommen underbygger, at der ligger en tung bevisbyrde hos skattemyndighederne, hvis 

skattemyndighederne baserer deres berettigelse til skønsmæssig skatteansættelse på 

tilstrækkeligheden af TP-dokumentationen.  Afgørelsen forstærker retspraksissen for, at 

en tilsidesættelse af den indsendte TP-dokumentation skal ske på det grundlag, at TP-

dokumentationen lider af kvalificerede mangler, og ikke i de situationer hvor 

virksomhederne har været umage og bestræbt sig på at efterleve dokumentationskravene. 
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Herudover bekræfter landsretten klart, at TP-dokumentation som er udarbejdet som 

modsvar på en TP-revision bør inddrages ved prøvelsen.89   

 

7. Konklusion 

Som nævnt i problemformuleringen, så har denne opgave til formål og undersøge transfer 

pricing i medfør af dansk lovgivning samt de tilhørende retssager, som har dannet praksis 

for området inden for dansk skatteret. 

 

Transfer pricing er et højaktuelt emne, som kun vil blive mere relevant i takt med 

globaliseringen af verdenen. Dette skyldes at lande transfer pricing omfatter allokeringen 

af skatteprovenuet for en multinational koncern, som er etableret i flere lande. For at 

sikre en retfærdig skatteallokering, som tilgodeser alle parter, har man i OECD indført 

armslængdeprincippet, som er kerneelementet i transfer pricing. Armslængdeprincippet 

er udtryk for et benchmark, som koncerninterne transaktioner måles op imod, for at 

undersøge, hvorvidt de koncerninterne transaktioner er foretaget på markedsmæssige 

vilkår eller ej. Princippet er indført i OECD’s modeloverenskomst artikel 9, og for Danmark 

at se, lovfæstet i Ligningslovens § 2. Transfer pricing er ingen eksakt viden, og det samme 

gælder armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet er en approximation af 

armslængdeprisen ud fra nogen givne betingelser. Virksomheder skal således udarbejde 

en transfer pricing-dokumentation, som beskriver de betingelser, som virksomhederne har 

gjort gældende for deres prisfastsættelse af de koncerninterne transaktioner.  

De givne betingelser for en armslængdepris, som virksomheder handler ud fra, skal 

dokumenteres således, at skattemyndighederne for de lande hvor koncernen er 

beliggende, kan efterprøve betingelserne og komme frem til samme resultat i form af en 

pris.  

 

Transfer pricing-dokumentationen skal jf. dansk skatteret være samtidig, rettidig og 

opfylde det generelle egnethedskrav, hvilket fremgår af skattekontrollovens kapitel 4. 

 
89 RR.11.2020.72 Lasse Esbjerg Christensen, Jef Nymand Hounsgaard, Philippa Amalie Preskou Rudolph: SKM2020.397.VLR - Vestre 

Landsrets dom i ecco-sagen 
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En dokumentation der ikke opfylder kravene kan derfor give skattemyndighederne en 

skønsadgang i forhold til den af virksomhederne fastsatte pris.  

 

Ved en eventuel indkomstforhøjelse, pålægges virksomhederne en bøde, som udgør et 

grundbeløb på 250.000 kr. samt 10% af indkomstforhøjelsen.  

 

Microsoft-dommen, Adecco-dommen og ECCO-dommen har lagt fundamentet for 

retspraksis inden for transfer pricing og især indenfor transfer pricing-dokumentation.  

Alle tre domme er væsentlige afgørelser, som været i gang over en årrække, og som må 

antages, at have været ressourcekrævende for både skattemyndighederne og 

virksomhederne. Dommene givet en nærmere afklaring på spørgsmålet om 

ansættelsestidspunktet samt tilstrækkeligheden af transfer pricing-dokumentationen, 

hvor dommene har klargjort, at den daværende skattekontrollov ikke gav hjemmel til en 

skønsmæssig ansættelse, hvis TP-dokumentationen forelå på ansættelsestidspunktet. 

Herudover fastlagde dommene også en praksis, om at transfer pricing-dokumentationen 

skal lide af kvalificerede mangler før, den af skattemyndighederne kan sidestilles med 

manglende dokumentation. Herudover er det desuden klargjort, at Skattestyrelsen bør 

medtage efterfølgende udarbejdet materiale i deres skøn, hvilket indikerer at domstolene 

er indstillede på at finde det ”mest korrekte” resultat fremfor formelle og 

bevisbyrdemæssige forhold. 

 

Dommenes udfald giver dog udtryk for en praksis, hvor Skattestyrelsen alt andet end lige, 

bør være mere tilbageholden med skønsmæssige ansættelser, som tager udgangspunkt i 

tilsidesættelse af virksomheders transfer pricing-dokumentation, grundet 

utilstrækkelighed, hvor selskaber har gjort sig umage i at efterleve 

dokumentationskravene. Fokus for transfer pricing-sager bør være det materielle i 

sagerne og ikke formaliteter i forhold til dokumentationen.  

 

Der af skatteministeriet reageret på dommenes afgørelser, ved at indfører lov nr. 1535 af 

19. december 2017, som sikrer skattemyndighederne lovhjemmel til skønsmæssig 

skatteansættelse, hvis ikke TP-dokumentationen foreligger senest samtidig med 

selvangivelsen. Herudover er der ved lov nr. 1835 af 8. december 2020 indført 
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indsendelsespligt for transfer pricing-dokumentationen, som nu skal indgives senest 60 

dage efter fristen for oplysningsskemaet, hvorefter at Skattestyrelsen kan foretage 

skønsmæssige skatteansættelser, hvis ikke en transfer pricing-dokumentation foreligger. 

 

Lovene skal ses i lyset af den bevisbyrde, som skattemyndighederne har ved skønsmæssige 

skatteansættelser, hvilket skatteministeriet ønsker at lempe, som følge af de tabte 

retssager. Lovændringen giver således skattestyrelsen hjemmel til at foretage 

skønsmæssig skatteansættelse udelukkende på baggrund af formalia. Lovændringerne 

taler for, at skattemyndighederne ikke er færdige med at foretage skønsmæssige 

skatteansættelser på baggrund af formalia, hvilket kan syntes at være en ukonstruktiv og 

hensynsløs tilgang til dommenes afgørelser, og ikke mindst virksomheders administrative 

byrder. 
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