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Abstract 

The purpose of this master thesis is to analyze and assess whether OECD Transfer Pricing Guidelines 
for Multinational Enterprises and Tax administrations from 2017 (TPG 2017) in cooperation with 
OECD Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic (TPG Covid-19) is 
sufficient guidance for the Danish multinational enterprises regarding their transfer pricing analysis 
under the influence of the Covid-19 pandemic in the years 2020 and 2021.  
 
The main focus in the master thesis is on the challenges the Covid-19 pandemic has on the 
comparability analysis, intangible assets and intra-group restructuring regarding transfer pricing.  
 
The TPG Covid-19 Guidance contains four subjects, where the master thesis main focus will be on 
chapters 1-3. The TPG Covid-19 guidance addresses the overall tendencies which are problematic 
during the Covid-19 pandemic and offers some general recommendations to the MNEs in regard to 
their comparability analysis.   
 
The master thesis analyzes and discusses how the comparability analysis is affected by the Covid-19 
pandemic and concludes that no comparable uncontrolled transactions are available. The TPG Covid-
19 guidance regarding this matter, focuses on flexibility in year-end adjustments, however, this goes 
beyond what is allowed under the Danish legislation.  
 
The intangible assets may be affected by the Covid-19 pandemic, whether these are positively or 
negatively affected depends on the industry. It is in particular the assessment of the commercial use 
and valuation that the Covid-19 pandemic has affected. To assess this, the MNEs are advised to use 
all currently available data of the impact.  
 
During the Covid-19 pandemic more internal contracts may have been revised, which can result in a 
restructuring. The TPG Covid-19 guidance advises the MNEs to carefully consider the commercial 
reasoning for restructurings and emphasize the skepticism of Tax administrations if the commercial 
reasoning is solely based on the Covid-19 pandemic and not supported by further transfer pricing 
documentation. Furthermore, it is concluded that a temporary shift in the effective place of 
management, does not result in a restructuring.  
 
Based on the master thesis theoretical chapters the main points are discussed in a fictive business 
case, containing a restructuring including the transfer of intangibles. It exemplifies how the MNEs 
are affected by the Covid-19 pandemic and the impact this has on their remunerations at arm’s length 
principle.  
 
The master thesis concludes that the Danish multinational enterprises are in need of additional Covid-
19 transfer pricing guidance to ensure that they comply with the arm’s length principle in connection 
with the intangible assets and intra-group restructurings.  
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Kapitel 1 Introduktion 

1.1 Indledning 

Transfer pricing er et emne inden for skatteretten der er begyndt at fylde mere i de senere år. Transfer 

pricing er fastsættelsen af priser og vilkår for transaktioner mellem koncernforbundne selskaber. Dette 

udgør en central problematik i den internationale skatteret, da det har indflydelse på allokeringen af 

skattegrundlaget i multinationale koncerner mellem landene. I takt med globaliseringen tillægges transfer 

pricing en større betydning.  

 

I begyndelsen af 2020 blev verden ramt af en pandemi, der ikke før er set i nyere tid. Lande verden over 

har i et forsøg på at inddæmme smittespredningen indført en række restriktioner, der har mindsket aktivitet 

i samfundet. Tvungen nedlukning af butikker, udgangsforbud og opfordring til at blive hjemme mest 

mulig har påvirket erhvervslivet i væsentlig grad.1  

 

Covid-19 pandemien har ændret markedsforholdene i 2020 og 2021 i forhold til de tidligere år og kan 

ikke sammenlignes med tidligere kriseår. Markedsforholdene påvirkes fortsat af uvisheden om, hvornår 

regeringerne lemper restriktionerne, således markederne kan bevæge sig i retning af normale 

markedstilstande. Denne uvished skaber usikkerhed om den økonomiske situation fremadrettet, og 

erhvervslivet er udfordret i forhold til, hvordan de skal tilpasse sig markedsforholdene og hvilke 

forventninger de har til fremtiden.  

 

Indenfor transfer pricing benyttes armslængdeprincippet til at regulere, hvordan kontrollerede 

transaktioner skal prisfastsættes mellem koncernselskaber. Armslængdepriser vurderes ud fra uafhængige 

referencetransaktioner, der hovedsageligt findes mellem uafhængige sammenlignelige selskaber under 

sammenlignelige økonomiske forhold. Som følge af Covid-19 pandemien er de økonomiske forhold i 

2020 og 2021 unikke og adskiller sig fra tidligere år. Det er derfor en udfordring for de multinationale 

koncerner at foretage deres transfer pricing analyse og fastsætte priser på armslængdevilkår for 2020 og 

2021. Hvis de multinationale koncerner ikke har prisfastsat deres kontrollerede transaktioner på 

armslængdevilkår, kan de risikere at få en indkomstforhøjelse og bøder af de relevante 

skattemyndigheder. Det er derfor vigtigt, at de danske multinationale koncerner har fyldestgørende 

vejledning til, hvordan de sikre overholdelse af armslængdeprincippet. I normale år benyttes OECD 

 
1 Statsministeriet: Pressemøde om coronavirus d. 11. marts 2020 
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Transfer Pricing Guidelines 20172 til at vejlede koncerner i, hvordan de skal foretage deres 

prisfastsættelse, så de overholder armslængdeprincippet og grundet de særlige økonomiske 

omstændigheder, der foreligger under Covid-19 pandemien, har OECD udkommet med yderligere 

vejledning i form af OECD Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic3. 

Det vil i afhandlingen undersøges, hvorvidt disse to vejledninger i samspil med hinanden er tilstrækkelige 

til at vejlede de danske multinationale koncerner ved deres transfer pricing analyse, så de kan overholde 

armslængdeprincippet.  

1.2 Problemformulering 

Denne afhandling har til formål at vejlede de danske multinationale koncerner til forståelsen af de 

ekstraordinære transfer pricing udfordringer, som er afledt af Covid-19 pandemien, og hvordan de danske 

multinationale koncerner skal behandle deres transfer pricing i forhold til TPG 2017 i samspil med TPG 

Covid-19 vejledningen.  

 

På baggrund af ovenstående har det medført følgende problemformulering:  

“Hvilke transfer pricing udfordringer giver Covid-19 pandemien, hvordan skal de danske 

moderselskaber anvende TPG Covid-19 vejledningen og hvordan er samspillet med de 

eksisterende TPG 2017?”  

1.2.1 Underspørgsmål  

For at belyse ovenstående problemformulering, vil følgende underspørgsmål opstilles og besvares i de 

relevante kapitler, som vil danne grundlag for den endelig konklusion.  

 

Afhandlingen har følgende underspørgsmål:  

- Hvordan påvirker Covid-19 pandemien de danske multinationale koncerner og hvilken 

indflydelse har dette på deres transfer pricing i 2020 og 2021? 

- Hvilke udfordringer forårsager Covid-19 pandemien i forhold til armslængdeprincippet og 

sammenlignelighedsanalysen? Og er samspillet mellem TPG 2017 kapitel 1 og 3 og TPG Covid-

19 vejledningen tilstrækkeligt til at vejlede de danske multinationale koncerner?  

 
2 Herefter TPG 2017 
3 Herefter TPG Covid-19 vejledningen 
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- Hvilke transfer pricing udfordringer har Covid-19 pandemien medført i forhold til immaterielle 

aktiver? Og afhjælper TPG Covid-19 vejledningen i samspil med TPG 2017 kapitel 6 disse 

udfordringer?  

- Hvilke transfer pricing udfordringer i forhold til koncerninterne omstruktureringer har Covid-19 

pandemien forårsaget? Og er der tilstrækkelig vejledning ud fra samspillet mellem TPG Covid-

19 vejledningen og TPG 2017 kapitel 9? 

- For at vurdere hvordan Covid-19 pandemien påvirker en dansk multinational koncern, opstilles 

en egenkonstrueret virksomhedscase til at belyse transfer pricing udfordringerne under Covid-19 

pandemien, der er gennemgået i de teoretiske kapitler.  

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen behandler, hvordan et dansk moderselskab i en multinational koncern skal forholde sig til 

de gældende transfer pricing regler samt det nye initiativ fra OECD i form af TPG Covid-19 vejledningen. 

Afhandlingen afgrænses til de danske regler om transfer pricing i ligningslovens4 § 2, samt 

dokumentationspligten i Skattekontrolloven5 §§ 38-42 og dertilhørende fortolkningsbidrag, hvorfor der 

ses bort fra udenlandske skatteretlige forhold og regler. Derudover vil afhandlingens fokusområde være 

behandling af TPG 2017 kapitel 1, kapitel 3, kapitel 6 og kapitel 9 samt TPG Covid-19 vejledningens 

kapitel 1-3.  

 

Afhandlingens hovedfokus er behandling af armslængdeprincippet, sammenlignelighedsanalysen, 

immaterielle aktiver og omstruktureringer i lyset af Covid-19 pandemien. APA’er vil ikke blive behandlet 

i dette speciale, for at undgå at afhandlingen bliver for bred og dettes anses for at ligge uden for 

afhandlingens fokusområde.  

 

Der vil i afhandlingen benyttes en egenkonstrueret virksomhedscase til at vise anvendelsen af den 

teoretiske viden og analyserne, som er gennemgået i afhandlingen. Virksomhedscasen vil tage 

udgangspunkt i et dansk moderselskab og dens to udenlandske datterselskaber, hvor alle 

koncernselskabernes selskabsform svarer til et dansk A/S eller ApS. Afhandlingen afgrænses fra at 

behandle andre selskabsformer og andre selskabsretlige forhold som transparente selskaber, faste 

driftssteder, samt fysiske personer mv. Virksomhedscasen skal belyse, hvordan de kontrollerede 

 
4 Herefter LL 
5 Herefter SKL 
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transaktioner i koncernen skal behandles og hvorledes de påvirkes af Covid-19 pandemien i 2020 og 2021. 

Oplysningerne som anvendes i virksomhedscasen, har afsæt i virkeligheden, men casen er fiktiv. 

 

Afslutningsvis, vil der ses bort fra forhold og materiale udgivet efter 2. april 2021, som derfor ikke vil 

blive benyttet i denne afhandling.  

1.4 Metode 

For at kunne besvare afhandlingens underspørgsmål og problemformulering, vil der blive benyttet den 

juridiske metode. Formålet med denne afhandling er at udlede gældende ret på transfer pricing området, 

hvorfor der vil blive benyttet den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode bruges til at 

systematisere, beskrive og fortolke gældende ret - de lega lata -, som i nærværende afhandling omfatter 

de danske transfer pricing regler i henhold til TPG 2017 og TPG Covid-19 vejledningen.6 Ved analysen 

af gældende ret vil de danske transfer pricing regler, TPG 2017 og TPG Covid-19 vejledningen blive 

analyseret i lyset af Covid-19 pandemien og dennes påvirkning af anvendelsen af gældende regler. Dette 

vil lede til en diskussion af hvorvidt retsstillingen er hensigtsmæssig, og egnet til at løse de udfordringer 

Covid-19 pandemien har medført, for de danske multinationale koncerner.  

 

Den retsdogmatiske analyse anvendes kun til at komme frem til gældende ret og belyse hvorledes dette 

skal fortolkes. Der vil også benyttes retspolitiske betragtninger til at vurdere, hvorvidt denne retstilstand 

er tilstrækkelig, i forhold til de udfordringer Covid-19 pandemien har medført, på transfer pricing området 

for de danske multinationale koncerner. En retspolitisk analyse vil forsøge at komme med forslag til, 

hvordan reglerne på et givent område bør være.7 I denne afhandling vil således benyttes retspolitiske 

betragtninger, i det omfang det findes, at gældende ret ikke kan løse, de udfordringer Covid-19 pandemien 

har medført for de danske multinationale koncerners overholdelse af transfer pricing reglerne.  

 

I den juridiske metode er det vigtigt at holde retsdogmatik og retspolitik adskilt. Årsagen er, at det vil 

være forkert at komme med retspolitiske betragtninger, der fremstår som værende gældende ret.8 Det vil 

blive tydeliggjort, hvornår der i afhandlingen analyseres gældende ret og hvornår der diskuteres 

retspolitiske betragtninger, som ikke er udledt af retskilder.  

 

 
6 Tvarnø & Nielsen, s. 29 
7 Tvarnø & Nielsen, s. 30 
8 Tvarnø & Nielsen, s. 381-382 
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Reglerne om transfer pricing og armslængdeprincippet findes i LL § 2 og SKL §§ 38-42 og indgår som 

retskilde i form af regulering. Reglerne er en lovfæstelse af OECD’s modeloverenskomst artikel 9 om 

transfer pricing.9 Hertil vil der benyttes TPG 2017 som tillægges selvstændig retskildeværdi som primært 

fortolkningsbidrag, da denne udgør en integreret del af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst 

artikel 9. De danske regler om armslængdeprincippet skal fortolkes konformt med TPG 2017.10  

 

Der vil blive benyttet sekundær litteratur i form af juridiske artikler, vejledninger samt konsensuspapir i 

form af TPG Covid-19 vejledningen. Disse vil benyttes dels som fortolkningsbidrag og som bidrag til 

diskussionen af gældende rets hensigtsmæssighed.  

 

Ved lovfortolkning benyttes der som udgangspunkt ordlydsfortolkning, til at udlede den gældende 

retstilstand. Ved en ordlydsfortolkning tages der udgangspunkt i reguleringens tekst, og formålet er at 

finde ordenes juridiske mening.11 Det er væsentligt at være opmærksom på, at OECD’s 

modeloverenskomst artikel 9 er udarbejdet på engelsk og herefter er en dansk oversættelse implementeret 

i dansk ret. Da de danske transfer pricing regler tager udgangspunkt i OECD’s modeloverenskomst, skal 

der tillægges størst fortolkningsværdi til originalsproget. Udover en objektiv ordlydsfortolkning vil der 

gøres brug af en subjektiv fortolkning af lovforarbejder og dertilhørende vejledninger i form af TPG 2017 

samt konsensuspapiret TPG Covid-19 vejledningen. Ved uoverensstemmelser skal ordlyden tillægges 

størst fortolkningsværdi.  Ved at benytte både en objektiv ordlydsfortolkning og en subjektiv fortolkning, 

bidrager det til en mere dybdegående analyse af gældende ret, ved at inddrage den tiltænkte virkning og 

benyttelse af de lovfæstede regler.  

1.5 Kildekritik 

Med udgangspunkt i vores metodevalg skal der i forhold til den retsdogmatiske metode indhentes og 

systematiseres alle relevante retskilder. De relevante retskilder, som afhandlingen anvender, er TPG 2017, 

LL, SKL, og Den juridiske vejledning 2021-1. Hovedsageligt vil TPG 2017 og TPG Covid-19 

vejledningen anvendes, hvoraf TPG 2017 har en høj retskildeværdi. TPG 2017 og TPG Covid-19 

vejledningen er udarbejdet for at vejlede skattemyndighederne og koncernselskaberne med afviklingen af 

transfer pricing problematikker. I det TPG 2017 og TPG Covid-19 vejledningen er udarbejdet i tilslutning 

fra de 137 OECD-medlemslande, findes kravene til pålidelighed og validitet er opfyldt.  

 

 
9 L 101 af 2. juni 1998 
10 Den juridiske vejledning 2020-1 C.D.11.2.1.1  
11 Tvarnø & Nielsen, s. 220 
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Sekundære kilder i form af artikler anvendes til at belyse problemstillingen og Covid-19 pandemiens 

påvirkning gennem afhandlingen. De sekundære kilder kan være påvirket af forfatterens egne holdninger, 

hvorfor disse er udvalgt ud fra en kildekritisk tilgang. Der benyttes artikler fra de fire største revisionshuse, 

som vurderes at have omfangsrig viden på transfer pricing området, hvorfor disse vurderes ligeledes at 

opfylde kravene til pålidelighed og validitet.  

 

Der foreligger ikke afgørelser eller anden retspraksis på området, da koncernselskabernes transfer pricing 

dokumentation under Covid-19 pandemien, er uafprøvet på afhandlingens udarbejdelses tidspunkt, 

hvorfor der kun benyttes de udstedte vejledninger og konsensuspapir, samt artikler. 

1.6 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen består af otte kapitler, hvoraf kapitel 1 skaber rammen for afhandlingen med indledning, 

problemformulering, afgrænsning og metode. Kapitel 2-5 søger at besvare afhandlingens underspørgsmål 

med fokus på transfer pricing udfordringer ved armslængdeprincippet, sammenlignelighedsanalysen, 

immaterielle aktiver og koncerninterne omstruktureringer. I kapitel 6 benyttes en egenkonstrueret 

virksomhedscase til at belyse de problematikker som er analyseret i afhandlingens teoretiske kapitler. 

Disse kapitler danner grundlag for besvarelsen af problemformuleringen. Kapitel 7 er afhandlingens 

konklusion og afslutningsvist indeholder kapitel 8 en perspektivering.  
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Figur 1.1: Afhandlingens struktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 2 Covid-19 pandemiens påvirkning på de danske multinationale koncerner i 2020 og 2021 

og de særlige transfer pricing udfordringer dette medfører 

Formålet med dette kapitel er at undersøge, hvilke påvirkninger Covid-19 pandemien har haft på de 

danske multinationale koncerner. Dette vil undersøges med baggrund i Covid-19 pandemiens udvikling i 

verden, de økonomiske konsekvenser og påvirkningen i det danske samfund. Derudover vil det 

undersøges hvilke udfordringer Covid-19 pandemien har medført for de danske multinationale koncerners 

transfer pricing i 2020 og 2021.  

2.1 Covid-19 pandemiens påvirkning af verden og økonomien i 2020 og 2021 

I 2020 stod verden over for nye udfordringer i form af en global pandemi. Den globale pandemi begyndte 

med et lokalt udbrud i Wuhan, Kina, og spredt sig derefter hurtigt til andre dele af verden. Denne udvikling 

medførte Covid-19 pandemien som i 2020 og 2021 har medført restriktioner og nedlukninger af lande i 

hele verden.  

 

Covid-19 er en ny variant af coronavirus, som smitter gennem væskedråber fra nys, hoste og håndkontakt. 

Covid-19 er sammenlignet med de almindelige influenza-typer langt mere smitsom og har større risiko 

for et værre sygdomsforløb. Disse to faktorer er årsagen til at smitteudviklingen bliver fulgt nøje af 

landenes regeringer, da større udbrud vil forårsage stor belastning på samfundet og sygehusvæsenet. Da 

smitten fortsat spredte sig hurtigt, resulterede det i at verdensorganisationen WHO i marts 2020 erklærede 

en global pandemi, som følge af de stigende smittetal på verdensplan.12  

 

Den eksponentielt voksende pandemi medførte, at flere lande indførte Covid-19 restriktioner og 

nedlukninger. Dette betød, at landene lukkede grænserne for at minimere smittespredningen, hvorfor 

transport både til lands, til vands og i luften blev midlertidigt sat ud af drift for ikke forretningsmæssige 

aktiviteter. Restriktioner der bliver indført i udlandet, som eksempelvis udgangsforbud og nedlukninger, 

påvirker de danske multinationale koncerner i det omfang de har koncernselskaber beliggende i de lande. 

Hvis en dansk multinational koncern har et datterselskab i udlandet, som er påvirket af restriktioner og 

nedlukninger, kan dette have indflydelse på koncernens indtjeningen og derigennem residualoverskuddet 

hos det danske moderselskab.  

 
12 Sundhedsstyrelsen: Covid-19 og Sådan smitter ny Coronavirus, Opdateret 31. marts 2021 
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I Danmark har koncernselskaberne i 2020 og 2021 været udfordret af den danske regerings Covid-19 

restriktioner, retningslinjer og opfordring til at udvise samfundssind, hvilket har resulteret i hele eller 

delvise nedlukninger af forretningsaktiviteten i visse brancher, som illustreret i nedenstående figur.  

 

Figur 2.1: Indvirkning af den danske regerings restriktioner på forskellige typer selskabers forretningsdrivelse 

i 2020 og 2021 

 

Kilde: Egen virkning 

 

Ovenstående figur illustrerer, at visse brancher har været hårdere ramt af Covid-19 restriktionerne end 

andre. Eksempelvis de liberale erhverv, som frisører, har været tvunget til at lukke deres butikker og derfor 

ikke har kunnet opretholde deres primære indtægtskilde. Hvorimod brancher som driver onlinehandel, 

såsom Amazon.com Inc. (Incorporation) har kunne fortsætte driften og samtidige øge deres omsætning, 

på baggrund af, at konkurrenter i form af fysiske butikker har været nedlukket.  

 

Ud over de konkrete Covid-19 restriktioner, som har påtvunget visse brancher at lukke ned, har regeringen 

ligeledes kommet med anbefalinger i forhold til befolkningens adfærd i 2020 og 2021. Disse har blandt 

andet indeholdt anbefalinger om ikke at foretage rejser uden for Danmark og Europa. Det er ligeledes i 

perioder blevet frarådet at rejse på tværs af landet. Disse anbefalinger har til formål at holde smitten nede 

i Danmark, således at der ikke bringes nye varianter med hjem fra udlandet, samt at lokale smitteudbrud 
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ikke spredes til resten af landet. Dette har haft en økonomisk konsekvens for rejsebranchen, herunder 

Københavns Lufthavn som i 2020 har haft et underskud på 638 mio. kr. mod et overskud i 2019 på ca. 1 

mia. kr., og har været nødsaget til at fyre omkring 800 ud af 2.600 fuldtidsstillinger.13 

Konsekvenserne af Covid-19 pandemien, forårsagede at de danske multinationale koncerner måtte 

tilpasse sine budgetter, forretningsstrategier, risikovurderinger, kontraktvilkår og økonomiske forhold. 

Tilpasningen af budgetter sker på baggrund af, at den realiserede aktivitet og indtjeningsmuligheder enten 

har været større eller mindre, end det var forventet ved den oprindelige budgettering, som derfor ikke 

længere kan anses som værende retvisende. De danske multinationale koncerner skal overveje, i hvilken 

grad der skal laves year-end adjustments af low-risk koncernselskaber, i forhold til den resultatfordeling 

der har været foretaget.  

Som reaktion på erhvervslivets udfordringer i forhold til minimeret omsætning og fortsat faste 

omkostninger, udstedte regeringen hjælpepakker på flere områder, for at forebygge de økonomiske 

konsekvenser som Covid-19 restriktionerne medførte. Hjælpepakkerne bestod blandt andet af 

lønkompensation, udskudt betaling af moms, kompensation for tabt omsætning og faste omkostninger. 

Hjælpepakkerne har bevirket, at de danske multinationale koncerner har kunnet dække en større del af 

deres faste omkostninger, og dermed potentielt har undgået insolvens i visse af koncernselskaberne, som 

har været hårdere ramt af Covid-19 restriktionerne.  

Det er ikke kun de danske multinationale koncerner, som er påvirket af Covid-19 pandemien, også 

medarbejderne og forbrugerne har været ramt af Covid-19 restriktionerne. Overordnede er der sket en 

stigning i antallet af ledige i perioden marts 2020 til marts 2021 på ca. 36.00014 og antallet af medarbejdere 

der arbejder hjemmefra er steget fra 70.000 før Covid-19 pandemien til 460.000 under Covid-19 

pandemien15. Stigningen i antallet af ledige, har for nogle skabt usikkerhed om deres fremtidige 

økonomiske situation og ændret deres forbrugeradfærd. Derudover har anbefalinger fra regeringen også 

en indvirkning på forbrugernes købsmønstre. Regeringen har blandt andet anbefalet, at danskerne undgår 

den offentlige transport16 især i myldretiden, og har opfordret til at benytte online handel i højere grad17. 

 
13 Berlingske: Københavns Lufthavn får underskud på over 600 millioner, udgivet 26. marts 2021 og Copenhagen 
Airports, Group Annual Report 2020  
14 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: 36.000 flere er arbejdsløse end før coronakrisens udbrud, udgivet 13. marts 2021 
15 Dansk Industri: 90.000 flere vil arbejde hjemme efter coronakrisen, udgivet januar 2021 
16 Transportministeriet: Regeringen opfordrer rejsende i den kollektive trafik til så vidt muligt ikke at rejse i 
myldretiden, udgivet 10. marts 2020 
17 Erhvervsministeriet: Regeringen med opfordring til danskerne og virksomheder inden større handelsdage, udgivet 
11. november 2020 og Finans: Anbefaling til danskerne om onlinehandel mærkes straks i fysiske butikker, udgivet 10. 
december 2020 
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For DSB og Rejsekortet har dette resulteret i, at de har haft færre rejsende i 2020 end i 2019.18 Selskaber 

som LEGO og Matas har øget deres omsætning ved at ændre deres fokusområde fra det fysiske salg til 

onlinehandel, hvilket har medført, at de har vækstet i 2020. Ændringen i forbrugeradfærden har derfor 

både haft positive og negative konsekvenser for de danske multinationale koncerner afhængigt af, hvilken 

branchen de befinder sig i.  

 

Den største usikkerhed for koncernselskaberne i forhold til fremtiden er uvisheden om, hvordan Covid-

19 pandemien vil udvikle sig. Omfanget af regeringens Covid-19 restriktioner afhænger af smittetrykket, 

der ses i de forskellige dele af landet. Ved lavt smittetryk er der mulighed for at lempe restriktionerne og 

åbne Danmark op, hvilket vil normalisere forretningslivet i de fleste brancher, hvorimod et stigende 

smittetryk medfører flere restriktioner og øget risiko for lokale nedlukninger. Den danske regering har i 

størstedelen af 2020 opereret med et forsigtighedsprincip, hvor de hellere ville lave en hårdere nedlukning, 

end at risikere en ukontrolleret smittespredning. I starten af 2021 er denne strategi gradvist ændret fra 

forsigtighedsprincippet til en kalkuleret risiko. Dette begrundes i ønsket om en hurtigere genåbning fra 

oppositionen, erhvervslivet, samt flere demonstrationer fra befolkningen, som har lagt pres på regeringen 

for at få en klar genåbningsplan. Oppositionen, erhvervslivet og befolkningen vil have en klar indikation 

af hvornår og hvordan samfundet kan genåbnes og samfundet normaliseres. Muligheden for en genåbning 

påvirkes af Covid-19 mutationer, som er mere smitsomme og kan medføre et værre sygdomsforløb. 

Derudover påvirkes genåbningen af udviklingen af smitten i Danmarks nabolande, som tyder på en 3. 

bølge, denne kan ligeledes ramme Danmark, hvis restriktionerne lempes for meget og for hurtigt. En stor 

del af usikkerheden for de danske multinationale koncerner er derfor uvisheden om, hvornår 

restriktionerne kan lempes og den almindelige drift kan genoptages.  

 

Danmark begyndte i slutningen af 2020 at vaccinere befolkningen og ifølge vaccinationsplanen forventes 

alle over 15 år at være tilbudt og færdig vaccineret inden ultimo juli i 2021.19 I takt med at danskerne 

bliver vaccineret vil det være muligt at åbne op for flere dele af samfundet, da smittetrykket vil falde som 

følge af vaccinationerne. I Danmark er vaccinationen frivillig, hvorfor genåbningen er afhængig af, at 

befolkningen tager imod tilbuddet om vaccinen. En af de godkendte vacciner er i Danmark blevet sat på 

pause,20 og der er en negativ holdning til denne blandt befolkningen. Dette kan bevirke, at et større antal 

 
18 DSB: Resultat før skat udgjorde i 2020 et underskud på 104 mio. kr., udgivet 11. februar 2021 
19 Sundhedsstyrelsen: Vaccinationskalender, udgivet 29. marts 2021 
20 Sundhedsstyrelsen: Vaccination med COVID-19 vaccine fra AstraZeneca sættes på pause indtil videre, udgivet 11. 
marts 2021 
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af den danske befolkning fravælger vaccinationen i frygt for at modtage AstraZeneca vaccinen, da der i 

Danmark ikke er frit valg om, hvilken vaccine man ønsker at modtage.  

 

En del af genåbningsplanen for Danmark er et coronapas, som skal muliggøre, at de danske multinationale 

koncerner kan åbne fysiske butikker for kunder med et gyldigt coronapas. Coronapas omfatter, at man har 

en negativ test indenfor de sidste 72 timer, har overstået infektionen eller er færdig vaccineret.21 Dette vil 

særligt påvirke de liberale erhverv, f.eks. frisører, massører, tatovører, køreskoler mv. og 

restaurationsbranchen, som har været hårdest ramt af restriktionerne og nedlukningerne.    

 

Covid-19 pandemien har påvirket verdensøkonomien, hvilket har og vil have betydning for de danske 

multinationale koncerner i de kommende år, fordi markedsforholdene og de økonomiske omstændigheder 

har ændret sig. Udsigten til en stabilisering og tilbagevendende drift, hos de danske multinationale 

koncerner, er stadig påvirket af uvisheden om, hvordan Covid-19 pandemiens vil udvikle sig i 2021.  

2.2 Transfer Pricing udfordringer som følge af Covid-19 pandemien i 2020 og 2021 

Transfer pricing omhandler transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, og disse transaktioner skal 

ske til priser og vilkår, som uafhængige selskaber ville aftale. De ændrede markedsvilkår i 2020 og 2021 

påvirker vurderingen af, hvilke priser uafhængige selskaber ville have aftalt, hvilket udgør en udfordring 

for de danske multinationale koncerners transfer pricing analyse og resultatfordelingen i koncernen.  

 

OECD har erkendt det presserende behov for supplerende vejledning og har som reaktion på de unikke 

problemstillinger, i henhold til transfer pricing under Covid-19 pandemien, udarbejdet TPG Covid-19 

vejledningen. Denne blev publiceret 18. december 2020, således at koncernselskaberne kunne anvende 

TPG Covid-19 vejledningen til year-end adjustments i indkomståret 2020 for at opnå en korrekt 

resultatfordeling.  

 

 

 

 

 

 

 
21 Statsministeriet: Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, udgivet 22. marts 2021 
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Figur 2.2: Tidslinje for de danske transfer pricing regler under påvirkning af covid-10 pandemien i 2020 og 

2021 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

TPG Covid-19 vejledningen er et konsensuspapir med anbefalinger, som de 137 OECD-medlemslande 

har nået til enighed om, for at hjælpe både skatteydernes rapportering i påvirkede år og 

skattemyndighedernes mulighed for at evaluere skatteyderens transfer pricing dokumentation. TPG 

Covid-19 vejledningen er derfor hverken en udvidelse eller ændring af TPG 2017.22 

 

TPG Covid-19 vejledningen fokuserer på fire områder: sammenlignelighedsanalysen, tabsfordelingen og 

fordeling af Covid-19 specifikke omkostninger, statsstøtteprogrammer og APA.23  

 

De danske skattemyndigheder kan i 2021/2022 kontrollere resultatfordelingen for indkomståret 2020 hos 

de danske multinationale koncerner, med udgangspunkt i samspillet mellem TPG 2017 og TPG Covid-19 

vejledningen. Hvis Skattemyndighederne er uenige i prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner i 

2020 og 2021, vil de danske multinationale koncerner have en risiko for, at skattemyndighederne foretager 

en indkomstforhøjelse.   

 

TPG Covid-19 vejledningen anbefaler at koncernselskaberne i indkomstårene 2020 og 2021 anvender al 

intern dokumentation, som kan dokumentere påvirkningen af priser og vilkår under Covid-19 pandemien.  

For indkomståret 2020 har Big Four24 givet deres vurdering af, hvilke problemstillinger Covid-19 

pandemien vil forårsage i forbindelse med transfer pricing hos koncernselskaberne. De udtalelser som Big 

Four er kommet med i løbet af indkomståret 2020, er analyseret og opsummeret i nedenstående skema:   

 
22 TPG Covid-19 vejledningen abstract 
23 TPG Covid-19 vejledningen kapitel 1, 2, 3 og 4 
24 PwC, KPMG, Deloitte og EY 
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Figur 2.3: Analyse og opsummering af Big Four vurdering af de særlige transfer pricing udfordringer Covid-

19 pandemien har medført i 2020 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Kapitel 3 Covid-19 påvirkninger af armslængdeprincippet og sammenlignelighedsanalysen, samt 

vurdering af tilstrækkeligheden af TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen for 2020 

og 2021 

Dette kapitel har til formål at vurdere om TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen, er 

tilstrækkelig til at vejlede de danske multinationale koncerner med deres transfer pricing, så de kan 

overholde armslængdeprincippet og undgå indkomstforhøjelser. De danske multinationale koncerner er 

påvirket af uforudsete og ændrede markedsforhold, som følge af Covid-19 pandemien, hvorfor de har 

behov for retningslinjer om transfer pricing til at dokumentere, at resultatfordelingen i koncernen er på 

armslængdevilkår. Såfremt skattemyndighederne er uenige i resultatfordelingen, risikerer de danske 

multinationale koncerner en transfer pricing revision, som kan resultere i en indkomstforhøjelse.  

 

Armslængdeprincippet omhandler transaktioner mellem koncernselskaber, som skal foregå på 

markedsvilkår. I transaktioner mellem to eller flere uafhængige selskaber, vil markedskræfterne og 

modstridende interesser have stor indflydelse på, hvordan varer og ydelser prisfastsættes,25 hvorimod 

transaktioner foretaget mellem to koncernselskaber ikke påvirkes af dette. I henhold til transfer pricing 

reglerne skal koncernselskaber prisfastsætte, som havde transaktionen været foretaget mellem to 

uafhængige selskaber, hvor priserne er på markedsvilkår. Armslængdeprincippet er en del af OECD 

modeloverenskomst artikel 9, og er stadfæstet i dansk ret i LL § 2, som skal fortolkes konformt med 

OECD modeloverenskomst artikel 9 og tilhørende TPG 2017.  

3.1 Armslængdeprincippet og sammenlignelighedsanalysen under Covid-19 pandemien  

Ved armslængdeprincippet behandles hvert koncernselskab som uafhængige selskaber og fokus er 

udelukkende på selve transaktionen. Dette kaldes the separate entity approach, hvor hvert koncernselskab 

skal agere ud fra en profitoptimerende position.26 Kontrollerede transaktioner skal dermed foregå på 

armslængdepriser og -vilkår med henblik på at undgå, at koncernselskaber anvender kontrollerede 

transaktioner til at foretage en uretmæssig resultatfordeling.  

 

En central del af armslængdeprincippet er sammenlignelighedsanalysen. For at foretage en 

prisfastsættelse på markedsvilkår, vil koncernselskaberne skulle finde uafhængige referencetransaktioner, 

 
25 TPG 2017 pkt. 1.2 
26 TPG 2017 pkt. 1.6 
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som kan understøtte, at den kontrollerede transaktion er sket på armslængdevilkår.27 Analysen kan opdeles 

i 2 centrale punkter:28 

 

1. Identifikation af kommercielle og finansielle forhold mellem virksomhederne og de relevante 

økonomiske faktorer.  

2. Sammenligningen af de relevante betingelser og økonomiske faktorer med sammenlignelige 

transaktioner mellem uafhængige parter. 

 

De relevante økonomiske faktorer er i 2020 og 2021 påvirket både positivt og negativt af Covid-19 

pandemien, hvorfor det er relevant at vurdere de betingelser og økonomiske forhold som er på 

transaktionstidspunktet. Covid-19 pandemien har medført større ændringer i de danske multinationale 

koncerners resultater, hvor udfordringen består af at finde markedsdata i 2020 og 2021, som er anvendeligt 

på transaktionstidspunktet.  

 

Når koncernselskaberne skal finde uafhængige referencetransaktioner, er det væsentligt at identificere 

om, der foreligger en decentral struktur eller en centraliseret principalstruktur. Kendetegnet ved en 

decentral struktur er, at der er flere koncernselskaber, som bærer risiko, varetager betydelige funktioner 

og ejer immaterielle aktiver. Derimod er der ved principalstrukturen, ét koncernselskab der har den 

centrale beslutningstagerfunktion, og funktioner, aktiver og risici er centraliseret hos principalen.  

 

I indeværende kapitel vil der tages udgangspunkt i en principalstruktur, som er illustreret i figur 3.1. I 

figuren ses et dansk principalselskab med to datterselskaber i form af en low-risk distributør i Sverige og 

en low-risk kontraktproducent i Italien. Der er af TPG 2017 og TPG Covid-19 vejledningen ikke en klar 

definition på et low-risk koncernselskab, og det er derfor forskelligt, i hvilken grad low-risk 

koncernselskaber bærer risiko. Den svenske distributør udfører rutinemæssige salgsaktiviteter og påtager 

sig ikke væsentlig risiko eller har ejerskab over betydelige immaterielle aktiver.  Den italienske 

kontraktproducent udfører ligeledes rutinemæssige funktioner efter aftale med principalen, påtager sig 

ikke væsentlige risiko og ejer ikke betydelige immaterielle aktiver. Den danske principal har den centrale 

beslutningskompetence, udfører de vigtigste funktioner, er den primære bærer af risici og ejerskabet af 

immaterielle aktiver er centraliseret hos principalen. Low-risk distributøren i Sverige og low-risk 

 
27 TPG 2017 pkt. 1.6 
28 TPG 2017 pkt. 1.33 
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kontraktproducenten i Italien aflønnes med en rutineaflønning med udgangspunkt i TNMM, således 

resultatfordelingen medfører at principalen i Danmark modtager residualoverskuddet eller -underskuddet.  

 

Figur 3.1: Illustration af principalstrukturen i en multinational koncern 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.2 Covid-19 pandemiens påvirkning af de fem sammenlignelighedsfaktorer  

Det er nødvendigt, at de danske multinationale koncerner analyserer de enkelte koncernselskaber og de 

omkringliggende omstændigheder, for at identificere de relevante betingelser og økonomiske forhold 

vedrørende den kontrollerede transaktion. Dette udføres for at præcist afgrænse den kontrollerede 

transaktion.29 De faktorer, som påvirker sammenligneligheden, er overordnet de fem, som er illustreret i 

figur 3.2. De fem faktorer anses for at have den største påvirkning på værdien og er dermed 

prisbestemmende for den kontrollerede transaktion.  

 

 

 

 

 

 
29 TPG 2017 pkt. 1.35 
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Figur 3.2: Sammenlignelighedsfaktorerne i forhold til referencetransaktionen  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 201730  

 

Med fokus på de særlige Covid-19 udfordringer skal den kontrollerede transaktion afgrænses, for at kunne 

finde brugbare uafhængige referencetransaktioner. Covid-19 pandemien har en påvirkning på alle fem 

sammenlignelighedsfaktorer, hvilket skyldes, at markedsforholdene har ændret sig på eksempelvis de 

geografiske markeder, i efterspørgslen, produktionsmulighederne og selskabernes finansielle kapacitet.  

3.2.1 - Kontraktvilkår under Covid-19 pandemien  

Kontraktvilkår er med til at danne grundlaget for omstændighederne ved den kontrollerede transaktion. 

Interne kontrakter indeholder koncernselskabernes hensigt på aftaletidspunktet og specificerer, hvorledes 

koncernselskaberne fordeler ansvar, rettigheder, forpligtelser og risici. Det er dog vigtigt, at de danske 

multinationale koncerner er opmærksomme på, at det er substansen af aftalen, der tillægges størst 

betydning. I den interne aftale skal der være overensstemmelse mellem kontraktens indhold og 

koncernselskabernes faktiske adfærd, såfremt der er afvigelser, er det transaktionens faktiske substans, 

som skal anerkendes og ikke kontraktens indhold.31 Den interne aftale benyttes ved identifikationen af 

uafhængige referencetransaktioner. Hvis der ikke findes uafhængige referencetransaktioner, skal den 

kontrollerede transaktion dog fortsat anerkendes, såfremt den er økonomisk og forretningsmæssig rationel 

for begge koncernselskaber. Transaktionen skal dermed stille begge koncernselskaber bedre, end hvis 

transaktionen ikke blev gennemført.  

 
30 TPG 2017 pkt. 1.36 
31 TPG 2017 pkt. 1.45 
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Ifølge armslængdeprincippet vil to uafhængige selskaber som udgangspunkt overholde kontrakter og ikke 

tillade efterfølgende ændringer, medmindre det er i begge selskabers interesse.32 Covid-19 pandemien har 

medført unikke økonomiske forhold, hvorfor TPG Covid-19 vejledningen henviser til, at nogle 

uafhængige selskaber vil genforhandle aftalevilkår, hvis det er i begge uafhængige selskabers interesse.33  

 

En principal med low-risk koncernselskaber skal være opmærksom på uafhængige selskabers håndtering 

af lignende kontrakter under Covid-19 pandemien. Såfremt en principal og et low-risk koncernselskab 

ændrer kontraktsvilkårene i en intern aftale, skal en sådan ændring foretages på armslængdevilkår. 

Relevante kontraktændringer i 2020 og 2021 vil være ændring af betalingsvilkår, allokering af 

omkostninger, samt muligheden for udnyttelse af force majeure klausuler.   

 

Covid-19 pandemien har forårsaget at flere low-risk koncernselskaber har fået likviditetsproblemer, dette 

kan medføre en interesse i at opnå henstand for betaling af kontrakter på kortere sigt, for at undgå 

insolvens. Det vil ligeledes være i principalens interesse, at sikre overlevelsen af low-risk 

koncernselskaberne, for at opretholde den fremtidige indtjening og aktivitet. TPG Covid-19 vejledningen 

lægger vægt på, at der kan opstå en situation, som konsekvens af Covid-19 pandemiens unikke 

økonomiske forhold i 2020 og 2021, hvor kontrakter helt eller delvist genforhandles mellem uafhængige 

selskaber.34 De særlige omstændigheder som Covid-19 pandemien har medført, kan bevirke, at det er i 

uafhængige selskabers interesse at foretage kontraktændringer i forhold til eksempelvis betalings- og 

leveringsvilkår. Hvis en uafhængig distributør har likviditetsproblemer på grund af Covid-19 pandemiens 

påvirkning og risikere insolvens, kan der opstå en situation, hvor et uafhængigt selskab har interesse i at 

give henstand. Det uafhængige selskabs interesse afhænger af, hvorvidt distributørens insolvens påvirker 

selskabets fremtidige indtjening.  

 

En anden udfordring Covid-19 pandemien har medført hos de danske multinationale koncerner er, 

hvorvidt force majeure klausuler35 kan anvendes på koncerninterne kontrakter. En force majeure klausul 

kan påberåbes ved begivenheder uden for selskabernes kontrol, som kan vanskeliggøre eller gøre det 

umuligt at overholde kontraktens forpligtelser.  Under Covid-19 pandemien har der været restriktioner, 

som for nogle selskaber har forårsaget, at produktionen har været hindret, og en producent som følge heraf 

 
32 TPG 2017 pkt. 1.46 
33 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 42 
34 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 43-44 
35 En ekstraordinær situation, som kontraktparterne ikke kan kontrollere eller forudse, som umuliggør overholdelse af 
kontrakten.  
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ikke har kunnet overholde sine kontraktlige forpligtelser. TPG Covid-19 vejledningen og TPG 2017 tager 

ikke stilling til, hvorvidt Covid-19 pandemien kan udgøre en force majeure. Dog henleder TPG Covid-19 

vejledningen til, at force majeure klausulen kan påberåbes for en kontrakt, såfremt det er i 

overensstemmelse med de civilretlige regler hos den relevante jurisdiktion.36 

 

I kontrakter mellem uafhængige selskaber vil der ofte findes en force majeure klausul, for at sikre parterne 

mod uforudsete hændelser, såsom i 2020 og 2021, hvor der har været nationale og lokale nedlukninger, 

som har forhindret produktionen og dermed levering i henhold til indgåede aftaler. Der vil ikke 

nødvendigvis være indskrevet en force majeure klausul i kontrakter mellem koncernselskaber, da der 

indirekte ikke foreligger modstridende interesser og samarbejdsvilligheden er sikret. Ved kontrakter, som 

er underlagt dansk ret, har selskaberne mulighed for at holde sig ansvarsfri, selvom de ikke har indskrevet 

en konkret force majeure klausul i aftalen jf. købelovens § 24, hvis Covid-19 pandemien har forhindret 

eller umuliggjort overholdelsen af kontrakten.   

 

TPG Covid-19 vejledningen pointerer, at sandsynligheden for at påberåbe sig force majeure afhænger af 

længden på perioden, hvor et koncernselskab er forhindret i at overholde kontrakten.37 Såfremt low-risk 

koncernselskabet er forhindret i at producere varer i en kort periode, er det mindre sandsynligt at force 

majeure kan påberåbes, hvorimod en hindring i en længere periode øger sandsynligheden.38 I en 

principalstruktur er markedsrisikoen centraliseret hos principalen og dermed er udgangspunktet, at 

omkostningerne allokeres til principalen.  

 

TPG 2017 fastlægger, at der kan foretages kontraktmæssige ændringer, men at det væsentligste er, 

hvorvidt uafhængige selskaber ville have indgået disse kontraktændringer. Ifølge TPG Covid-19 

vejledningen vil der i 2020 og 2021 i højere grad være fokus på de økonomiske omstændigheder, såsom 

manglende likviditet og restriktionernes indflydelse i forhold til hvilke kontraktændringer, som vil blive 

foretaget. Dette vil medføre at kontraktændringer, at især ændringer i betalings- og leveringsvilkår i 2020 

og 2021, kan anses for at være på armslængdevilkår, fordi Covid-19 pandemien har medført, at 

uafhængige selskaber helt eller delvist har genforhandlet kontrakter.  

De danske multinationale koncerner skal kunne dokumentere, at kontraktændringer er foretaget på 

armslængdevilkår. Såfremt der foretages kontraktændringer på baggrund af Covid-19 pandemiens 

 
36 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 55-59 
37 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 58 
38 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 57 



25 

påvirkning, skal de danske multinationale koncerner være påpasselige, da der fortsat er strenge krav til 

dokumentationen. Hvis dokumentationsbyrden over for skattemyndighederne ikke løftes, vil 

kontraktændringerne ikke anses for at være sket på armslængdevilkår.39  

Samspillet mellem TPG 2017 og TPG Covid-19 vejledningen vurderes delvist at være tilstrækkelig til at 

afhjælpe udfordringer i forhold til kontraktændringer foretaget under Covid-19 pandemien. Ved vurdering 

af, om kontraktændringer og påberåbelse af force majeure vil anerkendes, ud fra det tidsmæssige 

perspektiv, findes dette ikke at være løst af TPG 2017 og TPG Covid-19 vejledningen. Det anbefales, at 

de danske multinationale koncerner i deres transfer pricing dokumentation, fastlægger hvad der anses for 

kort eller lang periode i den relevante branche, som dermed understøtter at deres kontraktændringer er 

foretaget på armslængdevilkår.  

3.2.2 Produktets egenskaber under Covid-19 pandemien 

I produktets egenskaber ses der på selve objektet for transaktionen, som enten kan bestå af varer, 

serviceydelser eller immaterielle aktiver. Ved afgrænsningen af den kontrollerede transaktion, skal de 

danske multinationale koncerner analysere produktets egenskaber. De prisbestemmende egenskaber for 

hvert produkt afhænger af typen af produkt, som den kontrollerede transaktion omhandler.40 De danske 

multinationale koncerner skal i 2020 og 2021 vurderer, hvorvidt Covid-19 pandemien har påvirket 

produktionen, salget og udviklingen for de enkelte produkttyper. Udfordringerne for de danske 

multinationale koncerner er, hvorvidt Covid-19 pandemiens påvirkninger også har påvirket de 

prisbestemmende egenskaber og derigennem sammenligneligheden med tidligere uafhængige 

referencetransaktioner. De prisbestemmende egenskaber for hver produkttype er illustreret i figur 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 46 
40 TPG 2017 pkt. 1.107 
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Figur 3.3: De relevante prisbestemmende egenskaber for hver produkttype under påvirkning af Covid-19 

pandemien 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 201741 

 

Der er som udgangspunkt et højt krav til sammenligneligheden af produktets egenskaber, men det 

afhænger af, hvilken transfer pricing metode de danske multinationale koncerner benytter. Der er forskel 

på kravet af sammenlignelighed for transaktioner, hvor der benyttes CUP-metoden og TNMM, da CUP-

metoden har et krav om høj sammenlignelighed af produktets egenskaber sammenlignet med TNMM. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at såfremt koncernselskabet anvender TNMM, at 

sammenligneligheden af produktets egenskaber ikke fortsat er en vigtig faktor.42 

 

Under Covid-19 pandemien har selskaber som Bog & Idé haft nedsat indtjening som følge af regeringens 

anbefalingerne og restriktioner. Restriktionerne har medført, at et selskab som Bog & Idé har været lukket 

af flere omgange, og anbefalingerne fra regeringen har været at købe online. Dette har medført en stigning 

i omsætningen hos online abonnementstjenester såsom selskaberne Mofibo og Ereolen, der har opnået en 

stigning på op mod 50 procent.43 Det vil dog ikke være sammenligneligt at sammenligne Bog & Idé med 

 
41 TPG 2017 pkt. 1.107 
42 TPG 2017 pkt. 1.108 
43 Politikken: De vigtigste bøger køber vi til reolen: Erotik, krimi og romantik fortærer vi digitalt, udgivet 14. januar 
2021 
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Mofibo og Ereolen, da der er tale om henholdsvis fysiske og digitale bøger, hvor produktets egenskaber 

og Covid-19 pandemien har påvirket selskaberne forskelligt.  

 

For de danske multinationale koncerner er det relevant at finde produkter, som er sammenlignelige og er 

påvirket i samme grad af Covid-19 pandemien. De danske multinationale koncerner, skal undersøge i 

hvilken grad Covid-19 pandemien har påvirket deres produkters egenskaber og dermed 

sammenligneligheden med tidligere sammenlignelige produkter før Covid-19 pandemien.  

 

Figur 3.4: Sammenligneligheden af produktets egenskaber før og under Covid-19 pandemien ved 

rådgivningsydelser 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående figur illustreres en rådgivningsydelse, som før Covid-19 pandemien blev afholdt fysisk, 

men på grund af Covid-19 restriktioner i 2020 og 2021 er afholdt online i nogle geografiske områder. 

Udfordringerne er herefter, om serviceydelsens egenskaber er ændret i så væsentlig grad, at de ikke 

længere kan sammenlignes med tidligere uafhængige referencetransaktioner. Ved vurderingen af 

rådgivningsydelser skal det hermed vurderes, om ændringen fra fysisk afholdelse til online vil have en 

effekt på værdien af ydelsen, hvilket afhænger af en konkret vurdering.  
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3.2.3 Økonomiske forhold under Covid-19 pandemien  

De økonomiske forhold er den tredje sammenlignelighedsfaktor, som påvirker prisfastsættelsen af den 

kontrollerede transaktion. De danske multinationale koncerner skal i deres transfer pricing analyse for 

2020 og 2021 identificere de relevante karakteristika for de markeder, hvor den kontrollerede transaktion 

foretages. TPG 2017 pointerer, at der er adskillige faktorer, som påvirker de økonomiske forhold,44 hertil 

er der udvalgt ni overordnede faktorer, som Covid-19 pandemien har haft størst indvirkning på. Covid-19 

restriktioner og nedlukninger har påvirket markedsforholdene og den økonomiske situation i hele verden, 

hvilket har påvirket de danske multinationale koncerner. Som illustreret i figur 3.5, har Covid-19 

pandemien haft indflydelse på alle områder af de økonomiske forhold, dog i større eller mindre grad. 

Omfanget af påvirkningen er markeret med størrelsen på Covid-19 symbolet.  

 

Figur 3.5: Økonomisk relevante faktorer og Covid-19 pandemiens påvirkning heraf   

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 201745  

 

Til at vurdere Covid-19 pandemiens effekt på de økonomiske forhold for den kontrollerede transaktion, 

omtaler TPG Covid-19 vejledningen 10 samtidige informationsforhold, der kan benyttes.46 De 10 

 
44 TPG 2017 pkt. 1.110  
45 TPG 2017 pkt. 1.110 
46 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 11 
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informationsforhold omfatter både interne og eksterne forhold for koncernselskaberne, og der vil i 

afhandlingen blive anbefalet begge typer informationsforhold, for at belyse den individuelle effekt for de 

danske multinationale koncerner, samt belyse de generelle tendenser i det økonomiske marked. Der 

anbefales de danske multinationale koncerner 5 af de 10 informationsforhold, ud fra hvilke der vurderes 

at give den største indsigt i de økonomisk forhold for den kontrollerede transaktion.  

 

I forhold til påvirkningen af de statslige restriktioner og andre omkostninger anbefales det, at de danske 

multinationale koncerner benytter TPG Covid-19 vejledningens nr. 447 og nr. 548, hvorved de skal vurdere 

hvilke hjælpepakker, der er modtaget og kvantificerer effekten af denne, derudover skal de vurdere i 

hvilken grad restriktionerne udstedt af regeringen, påvirker priser og udførelsen af funktioner vedrørende 

de kontrollerede transaktioner. 

 

Derudover vil det anbefales at benytte nr. 149 og nr. 950, samt nr. 751 til at belyse den tidsmæssige periode 

samt udbud og efterspørgsel. Her anbefales de danske multinationale koncerner at analysere udviklingen 

i salgsvolumen i forhold til tidligere år og vurdere i, hvilket omfang udviklingen er påvirket af Covid-19 

pandemien. Ligeledes skal de sammenholde deres interne budgetter for 2020 med de realiserede resultater 

for at se i, hvilken grad deres forventninger er blevet indfriet eller afveget. Sidst anbefales det de danske 

multinationale koncerner også at inddrage makroøkonomisk information, for at belyse Covid-19 

pandemiens generelle effekt både på det landespecifikke marked, samt information om udviklingen for 

den konkrete branche, som den kontrollerede transaktion tilhører. Dette gøres ved at inddrage BNP, 

arbejdsløshedsprocenter og brancheorganisationers økonomiske analyser. En vurdering af dette, kan 

understøtte den kontrollerede transaktion under Covid-19 pandemien i forbindelse med 

sammenlignelighedsanalysen.  

 

 
47 “The extent to which government assistance has been received and, if so, quantifying the effect and identifying the 
type of the assistance and its accounting treatment” - TPG Covid-19 vejledning pkt. 11.  
48 “Details regarding government interventions that have affected the pricing and performance of controlled 
transactions” - TPG Covid-19 vejledning pkt. 11.  
49 “An analysis of how sales volumes have changed during COVID-19, including whether the change is due to the use 
of other sales channels, and specifically compared to sales generated in pre-COVID years” - TPG Covid-19 
vejledningen pkt. 11. 
50 A comparison of internal budgeted/forecasted data relating to sales, costs and profitability, compared to actual 
results - TPG Covid-19 vejledning pkt. 11.  
51 Macroeconomic information like country specific GDP data or industry indicators from central banks, government 
agencies, industry or trade associations to the extent useful in understanding the context of the controlled transaction - 
TPG Covid-19 vejledning pkt. 11.  
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Den geografiske placering har som udgangspunkt stor betydning, da de otte øvrige økonomiske faktorer 

også kan være påvirket afhængigt af det geografiske marked. De danske multinationale koncerner skal 

forsøge at identificere uafhængige referencetransaktioner fra samme geografiske marked. Såfremt det ikke 

er muligt for de danske multinationale koncerner at identificere uafhængige referencetransaktioner fra 

samme geografiske marked, skal de foretage en grundig analyse, hvori det vurderes, om forskellene i en 

uafhængig referencetransaktion pålideligt kan justeres herfor.  

 

Det fremgår af TPG Covid-19 vejledningen, at regeringspolitik skal anses for at være en betingelse på det 

lokale marked.52 Dette vil under Covid-19 pandemien inkludere hjælpepakker og Covid-19 restriktioner 

de forskellige lande har været underlagt i 2020 og 2021. Da omfanget af Covid-19 pandemien har været 

forskellig, har de medfølgende restriktioner og hjælpepakker ligeledes været forskellige afhængigt af den 

geografiske placering. Det anbefales derfor, at de danske multinationale koncerner benytter uafhængige 

referencetransaktioner fra det samme geografiske marked, som den kontrollerede transaktion er foretaget 

på. Det skal understreges, at der også er lokale forskelle i det geografiske marked. I Danmark har der 

været restriktioner i form af nedlukninger af enkelte kommuner, hvorved to selskaber på forskellige sider 

af en kommunegrænse, har haft forskellige vilkår for driften af deres forretning. Covid-19 restriktionerne 

har forårsaget længerevarende nedlukninger af storcentre, som har påvirket forretningerne beliggende i 

storcenteret i højere grad, sammenlignet med forretningerne der udøver erhverv på gågaderne.  

 

Sandsynligheden for at finde uafhængige referencetransaktioner på det specifikke afgrænsede geografisk 

marked, vurderes at være begrænset. De danske multinationale koncerner skal derfor vurdere, hvorvidt 

forskellene i de økonomiske forhold udgør en fordel og om dette har ført til en stigning i indtjening eller 

lavere omkostninger, samt vurdere i hvilket omfang fordelene tilgår koncernselskaberne, kunderne eller 

leverandørerne. Sidst skal det vurderes, hvordan uafhængige selskaber ville allokere fordelene herfra.53  

3.2.4 Forretningsstrategier under Covid-19 pandemien  

Den fjerde sammenlignelighedsfaktor, som påvirker prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion, er 

den valgte forretningsstrategi. Forretningsstrategien har stor indflydelse på prisfastsættelsen hos de danske 

multinationale koncerner, eksempelvis vil prisfastsættelse være anderledes afhængigt af, om 

koncernselskabet skal indtage et nyt marked eller, om de skal fastholde deres eksisterende markedsandel.  

 
52 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 70 
53 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 70-72 
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De danske multinationale koncerner skal være opmærksom på, at markedssituationen er væsentligt ændret 

under Covid-19 pandemien, hvilket også medfører, at flere af de danske multinationale koncerner har 

måtte gentænke deres strategier. 

Under Covid-19 pandemien har nogle produktionsselskaber oplevet en ændring af efterspørgsel på deres 

produkter, og har derfor omlagt deres produktion som konsekvens af regeringens nedlukninger og 

restriktioner. Der er eksempelvis produktionsselskaber, der har omlagt deres produktion af gin, whiskey 

og rom til håndsprit, da nedlukningerne af restauranter og barer har påvirket deres omsætning i væsentlig 

grad. Denne ændring af forretningsstrategi har medført, at de skal anvende nye uafhængige 

referencetransaktioner end tidligere ved produktionen af gin, whiskey og rom.54   

 

Figur 3.6: Ændring af forretningsstrategi under Covid-19 pandemien, og påvirkning af sammenlignelige 

reference transaktioner 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.5 Funktionsanalysen under Covid-19 pandemien  

Den femte sammenlignelighedsfaktorer er funktionsanalysen. Her skal koncernselskaberne identificere, 

hvilke selskaber i transaktionen der udøver hvilke funktioner, aktiver og risici. For at kunne udføre 

funktionsanalysen skal koncernens organisation og struktur klarlægges for at forstå, hvor der skabes 

 
54 TV2 Øst: Gods sætter gin på pause og omlægger produktionen til håndsprit for at redde skindet, udgivet 4. april 
2020 
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værdi. Der lægges således mere vægt på de værdiskabende funktioner, aktiver og risici, end blot omfanget 

af disse som et koncernselskab varetager.55 Funktionsanalysen er især vigtigt ved allokering af overskud 

på armslængdevilkår. Fordelingen skal afspejle, hvad hvert enkelt koncernselskab bidrager med og skal 

kompenseres tilsvarende. 

I funktionsanalysen identificeres funktioner, aktiver og risiko, samt hvilke koncernselskaber der har 

kontrol over de enkelte. Dette foretages gennem en 6-trins risikoanalyse der klarlægger, hvordan risiko 

allokeres i den kontrollerede transaktion og afsluttes med prisfastsættelse af transaktionen.56 Covid-19 

pandemien kan have påvirket FAR-profilen hos koncernselskaberne i de tilfælde, hvor koncerninterne 

kontrakter er blevet genforhandlet eller der er sket en omstrukturering, hvorfor det skal vurderes, om der 

er sket en ændring af FAR-profilen.  

Figur 3.7: Risikoanalysens 6 trin under Covid-19 pandemien 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.5.1 Trin 1 identificering af økonomisk væsentlige risici 

I TPG 2017 er risiko defineret som “sandsynligheden for, at resultatet af en transaktion eller aktivitet 

afviger fra det forventede resultat”57. I en transaktion belønnes uafhængige selskaber på baggrund af den 

risiko de påtager sig. Det er derfor væsentligt i koncerninterne transaktioner at identificere, hvilken risiko 

 
55 TPG 2017 pkt. 1.51 
56 TPG 2017 pkt. 1.56 - 1.58 
57 Den juridiske vejledning 2021-1 C.D.11.3.1.2.2.1 
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som hvert koncernselskab påtager sig i forbindelse med den kontrollerede transaktion. Risiko har en stor 

påvirkning på prisfastsættelse og er en vigtig faktor i funktionsanalysen. Årsagen er, at risiko udgør en 

usikkerhed for koncernselskaberne, som kræver et større forventet afkast, jo højere risiko der påtages.  

Identifikationen af risiko udgør en udfordring for koncernselskaberne og omfatter både interne og eksterne 

risici.58 Af TPG 2017 fremgår en ikke udtømmende liste på fem overordnede risici, som er illustreret i 

figur 3.8. 

 

Figur 3.8: De 5 risikotyper påvirket af Covid-19 pandemien 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 201759  

 

Covid-19 pandemien i 2020 og 2021 har skabt en vis usikkerhed om fremtiden hos koncernselskaberne. 

Usikkerheden om hvornår samfundet og markedsforholdene kommer til at have karakter af de normale 

markedsforhold er uvist, da Covid-19 pandemien endnu ikke er overstået og der fortsat er mulighed for at 

blive ramt af en tredje bølge. For koncernselskaberne er det derfor væsentligt at identificere risikoen samt 

dokumenterer, hvorvidt risikofordelingen har ændret sig under Covid-19 pandemien.  

 

Covid-19 pandemien udgør en ekstern risiko, som koncernselskaberne ikke kan kontrollere, denne 

vurderes derfor at udgøre en hazard risiko. Effekten af Covid-19 pandemien vil også have en påvirkning 

 
58 TPG 2017 pkt. 1.72 
59 TPG 2017 pkt. 1.72 
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på de øvrige risici, da pandemien har medført store ændringer i hele samfundet og dermed ikke kun det 

enkelte koncernselskab. TPG Covid-19 vejledningen anerkender, at Covid-19 pandemien påvirker både 

strategisk- eller markedsrisiko, infrastruktur- eller operationel risiko, samt den finansielle risiko.60 

Derudover fremgår det af TPG Covid-19 vejledningen, at den eksterne hændelse i form af Covid-19 

pandemien, som udgangspunkt ikke påvirker selve fordelingen af risiko i koncernen for 2020 og 2021. I 

en principalstruktur, træffer principalen de væsentlige beslutninger, mens low-risk koncernselskaberne 

følger de retningslinjer principalen fastlægger, hvilket ikke ændres grundet Covid-19 pandemien. 

Udgangspunktet er at principalen bærer den primære markedsrisiko og low-risk koncernselskaberne 

aflønnes efter den tilbageværende risiko, som de påtager sig. 

 

Resultatfordeling i årene før Covid-19 pandemien vil afspejle, at principalen påtager sig størstedelen af 

risikoen og modtager residualoverskuddet efter aflønning af low-risk koncernselskaberne. I de indkomstår 

hvor der koncernen oplever større tab, vil det også være principalen der bærer omkostningerne herfor, 

som illustreret i figur 3.9, ‘Principal har det primære tab’. Det fremgår af TPG Covid-19 vejledningen at 

low-risk koncernselskaber kan pådrage tab, men som udgangspunkt kun i kortere perioder, og kun i det 

omfang de bærer risikoen herfor.61 Hvis der ændres i FAR-profilen således, at low-risk 

koncernselskaberne påtager en større del af risikoen og dermed større del af tabet, skal de danske 

multinationale koncerner være opmærksom på, at dette skal understøttes af en grundig analyse, og alle 

fakta i forhold til omstændighederne skal dokumenteres for at underbygge dispositionen. Såfremt low-

risk koncernselskaberne skal bære en større del af tabet understreges det, at ændringen kan anses som en 

omstrukturering.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 7 
61 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 39 
62 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 39-41 
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Figur 3.9: Resultatfordeling i koncernen ved 1) normal år, og 2) Principal har det primære tab  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.5.2 Trin 2 Kontraktlig påtagelse af risiko  

Ved enhver kontrolleret transaktion, skal koncernselskaberne have indgået en kontrakt, hvori der tages 

stilling til allokering af risiko for transaktionen, som ligger til grund for den efterfølgende fordeling af 

henholdsvis tab eller gevinst. Den koncerninterne kontrakt skal udarbejdes ex ante63, således kontrakten 

indeholder en risiko, da en ex post64 udarbejdelse ikke vil tage højde for en risiko, da denne allerede vil 

være realiseret.65 Det er vigtigt, at den kontraktuelle allokering af risiko afspejler den faktiske påtagelse 

af risiko mellem koncernselskaber.  

 

Covid-19 pandemien i 2020 og 2021 har skabt unikke forhold, som har medført at uafhængige selskaber 

i nogle situationer vil forsøge at genforhandle allerede eksisterende kontrakter.66 Den økonomiske 

situation under Covid-19 pandemien har medført, at det kan være i begge selskabers interesse at 

genforhandle forpligtelser og betalingsvilkår, for at sikre finansiel overlevelse.67  

 

TPG Covid-19 vejledningen anbefaler koncernselskaberne at overveje, hvorvidt deres interne kontrakter 

skal genforhandles i overensstemmelse med, hvad uafhængige selskaber ville gøre. Hvis de danske 

 
63 Ex ante er betragtning foretaget før en begivenhed finder sted.  
64 Ex post er modsat ex ante betragtninger der foretages efter en begivenhed har fundet sted.  
65 TPG 2017 pkt. 1.77-1.78 
66 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 42 
67 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 43 
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multinationale koncerner genforhandler interne kontrakter, skal det ske på armslængdevilkår og en større 

ændring kan medføre en koncernintern omstrukturering  

 

En ændring af en koncernintern kontrakt skal behandles med forsigtighed og understøttes af grundig 

dokumentation, som redegør for at ændringen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

3.2.5.3 Trin 3 Analyse af parternes funktioner i forhold til risiko  

De danske multinationale koncerner skal vurdere, hvilke funktioner koncernselskaberne varetager i 

koncernen i forhold til de væsentlige risici. Derudover skal det identificeres hvilke koncernselskaber der 

har kontrol over risiko, styring af risiko og har finansiel kapacitet til at bære risiko.68  

 

Covid-19 pandemien kan have haft stor påvirkning på koncernselskabernes finansielle kapacitet, 

forårsaget af ændring i omsætning. Det er forskelligt, i hvilket omfang de enkelte brancher er påvirket af 

Covid-19 pandemien. Eksempelvis er koncernselskaber indenfor oplevelsesøkonomien hårdt ramt i 2020 

og 2021, hvor turisme, kulturoplevelser og andre underholdningsydelser har været påvirket af 

rejserestriktioner og nedlukninger. Den manglende omsætning har påvirket koncernselskabernes 

pengestrømme og de er blevet hårdt ramt på likviditeten. Den lavere omsætning har medført, at nogle 

koncernselskaber har foretaget gældskonvertering, aktieudvidelse, optaget lån eller modtaget 

hjælpepakker for at styrke den finansielle kapacitet til at bære risiko. Denne udfordring på likviditet i 

nogle koncernselskaber kan resultere i, at et koncernselskab ikke længere har den finansielle kapacitet til 

at bære risikoen, hvilket kan ændre i FAR-profilen. De danske multinationale koncerner skal 

dokumentere, hvad de har foretaget for at sikre den finansielle kapacitet i 2020 og 2021 under Covid-19 

pandemien.  

3.2.5.4 Trin 4 Tolkning af oplysninger fra trin 1-3 

De danske multinationale koncerner skal i risikoanalysens trin 4 undersøge om der er overensstemmelse 

mellem trin 1-3. Det er væsentligt at klarlægge, om koncernselskabernes risikofordeling i henhold til 

kontrakten svarer til den reelle risikofordeling.69  

 

Såfremt der er overensstemmelse, mellem kontraktens risikofordeling og den reelle risikofordeling i 

forhold til funktioner, kan de danske multinationale koncerner foretage prisfastsættelsen af transaktionen 

i risikoanalysens trin 6. 

 
68 TPG 2017 pkt. 1.82 
69 TPG 2017 pkt. 1.86 
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I tilfælde af at kontraktens risikofordeling ikke stemmer overens med den reelle risikofordeling, skal det 

vurderes, hvorvidt transaktionen kan anerkendes. Er en transaktion ikke kommercielt rationel, 

eksempelvis ved at der laves transaktioner for at flytte indkomst til koncernselskaber uden 

forretningsmæssig aktivitet i lavskattelande, bliver transaktionen ikke anerkendt af skattemyndighederne, 

fordi det undergraver beskatningsgrundlaget i skattejurisdiktionen. Er der derimod en forretningsmæssig 

begrundelse for transaktionen, skal den anerkendes, men der skal foretages year-end adjustments i form 

af reallokering af risikoen under trin 5.70  

 

I forhold til indkomstårene 2020 og 2021, kan der være opstået udfordringer, ved at mange kontrakter er 

indgået inden de danske multinationale koncerner fik kendskab til Covid-19 pandemien og de 

medfølgende restriktioner. Restriktionerne kan have medført en ændring i koncernselskabernes adfærd, 

ved at visse funktioner ikke har kunnet udføres. De danske multinationale koncerner anbefales derfor at 

have foretaget kontraktændringer i takt med at de bliver påvirket af Covid-19 pandemien.  

3.2.5.5 Trin 5 Allokering af risici  

Såfremt de danske multinationale koncerner i trin 4 konstaterer, at risikoen ikke er i overensstemmelse 

med kontrakten, da skal de foretage en allokering af risici i trin 5. Risikoen skal uagtet kontrakten tildeles 

det koncernselskab, som har kontrol over risikoen og har den finansielle kapacitet til at bære risikoen, 

dette skal ske i overensstemmelse med, hvordan uafhængige selskaber ville have fordelt denne.71  

 

På baggrund af Covid-19 pandemien, forventes det at der for de danske multinationale koncerner kan 

opstå situationer, hvor der ikke er overensstemmelse mellem den faktiske udførsel af funktioner, aktiver 

og risici og kontraktens opdeling. Under Covid-19 pandemien kan der være opstået ekstraordinære 

omkostninger, hvor der i kontrakten ikke er taget højde for hvem der skal bærer risikoen. Dette kan være 

omkostninger til personligt beskyttelsesudstyr, ændring af arbejdsområder, IT-infrastruktur og etablering 

af hjemmearbejdspladser.72  

 

TPG Covid-19 vejledningen anbefaler koncernselskaberne til at vurdere, hvorvidt omkostninger som har 

været afholdt under Covid-19 pandemien, skal klassificeres som en tilbagevendende driftsomkostning 

eller ekstraordinære engangsomkostninger. Hvis det er en tilbagevendende driftsomkostning, vil risikoen 

 
70 TPG 2017 pkt. 1.88 
71 TPG 2017 pkt. 1.98 - 1.99 
72 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 47 
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i en centraliseret principalstruktur tilfalde principalen. Hvorimod er det en ekstraordinær 

engangsomkostning skal denne allokeres til de koncernselskaber der bærer risikoen relateret hertil.73 Hvis 

et low-risk koncernselskab eksempelvis har truffet en beslutning om at etablere midlertidige 

hjemmearbejdspladser, vil det således være low-risk koncernselskabet, der skal bære risikoen og den 

ekstraordinære omkostning hertil.  

 

Ved modtagelse af hjælpepakker i koncernselskaber, kan dette medføre at tabet, som følge af udlevelsen 

af en risiko, bliver mindre. TPG Covid-19 vejledningen fastlægger dog, at selvom konsekvensen for 

risikoen ændres, vil dette ikke påvirke selve allokeringen af risikoen.74 Der skal således ikke foretages en 

reallokering af risiko, udelukkende på baggrund af modtagelse af hjælpepakker i et koncernselskab.  

 

Såfremt Covid-19 pandemien vurderes at have forårsaget en ændring af den reelle risikofordeling i en 

kontrolleret transaktion, skal der ske en overførsel af omkostninger og indtægter i forhold til fordelingen 

af den risiko, som hvert koncernselskab reelt har haft i den kontrollerede transaktion. En sådan ændring 

skal foretages i forbindelse med year-end adjustments inden selvangivelsestidspunktet. De danske 

multinationale koncerner skal kunne underbygge, at risikoallokering konkret er ændret som følge af 

Covid-19 pandemien, og den derfor var retvisende inden. En ændring kan hos skattemyndighederne 

signalere at koncernen ønsker at flytte tab og omkostninger på baggrund Covid-19 pandemien.  

 

TPG Covid-19 vejledningen anbefaler, at skattemyndighederne tillader anvendelsen af outcome testing 

tilgangen, således de danske multinationale koncerner, får muligheden for at tilpasse armslængdeprisen i 

forbindelse med offentliggørelsen af relevant data om eksterne uafhængige referencetransaktioner fra 

indkomståret 2020.75 TPG Covid-19 vejledningens fleksibilitet i forhold til outcome testing, går længere 

end tilladt i dansk ret. Det er i Danmark tilladt at lave year-end adjustments indtil 

selvangivelsestidspunktet og ikke i senere års transfer pricing dokumentation.76 Hvis der efter 

selvangivelsestidspunktet skal ændres i opgørelsen for 2020, skal der rettes direkte henvendelse til 

skattemyndigheder for at få dette ændret. Hvis de danske multinationale koncerner foretager justeringerne 

for indkomståret 2020, i selvangivelsen for indkomståret 2021, hvor den sammenlignelige data foreligger, 

vil dette bevirke at selvangivelserne for begge år er ukorrekte.  

 
73 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 47-49 
74 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 80-81 
75 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 22 og 30 
76 SKL § 39, stk. 3 
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3.2.5.6 Trin 6 Prisfastsættelse af den fastlagte transaktion  

De danske multinationale koncerner skal i risikoanalysens trin 6 prisfastsætte den relevante kontrollerede 

transaktion med udgangspunkt i risikoanalysens trin 1-5. Fordelingen af resultatet foretages ud fra FAR-

profilen, og selve prisfastsættelsen sker på baggrund af den valgte transfer pricing metode. For at kunne 

prisfastsætte den kontrollerede transaktion, skal der anvendes enten interne eller eksterne uafhængige 

referencetransaktioner for at dokumenterer, at prisfastsættelsen af den kontrollerede transaktion sker til 

armslængdepriser.  

 

Udfordringen i 2020 og 2021 består af de ændrede markedsforholdene som Covid-19 pandemien har 

medført, som påvirker sammenligneligheden mellem transaktioner foretaget før og under Covid-19 

pandemien. Koncernselskaberne skal ved prisfastsættelse af den kontrollerede transaktion som 

udgangspunkt lave en benchmark analyse, som en del af deres transfer pricing dokumentation. I en 

benchmark analyse identificeres uafhængige referencetransaktioner, som angiver et indtjeningsinterval, 

hvor low-risk koncernselskaber typisk aflønnes med udgangspunkt i median. TPG Covid-19 vejledningen 

pointerer, at den tilgængelige data fra årene før Covid-19 pandemien, ikke nødvendigvis giver et 

retvisende benchmark for årene 2020 og 2021.77 Når de danske multinationale koncerner benytter data fra 

årene 2016-2018, skal de derfor være opmærksomme på, at disse oplysninger ikke afspejler transaktioner 

som er påvirket af Covid-19 pandemien og skal dermed justeres, såfremt de ønskes anvendt til 

prisfastsættelsen af en kontrolleret transaktion i 2020 eller 2021. Markedsdata for uafhængige selskaber 

vedrørende indkomståret 2020 bliver først tilgængelig efter selvangivelsestidspunktet i 2021, hvorfor det 

ikke er muligt at anvende disse som uafhængige referencetransaktioner.   

 

Når de danske multinationale koncerner i 2020 og 2021 skal foretage deres benchmark analyse, er det 

væsentligt at vurdere om Covid-19 pandemien har medført et fald eller en stigning i omsætningen. Hvis 

de danske multinationale koncerner ikke foretager justeringer i forhold til de ændrede markedsforhold, er 

der en risiko for, at resultatfordelingen ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. For low-

risk koncernselskaberne i de danske multinationale koncerner, var udgangspunktet medianen ved 

indtjeningsintervallet før Covid-19 pandemiens påvirkning. Såfremt Covid-19 pandemien har påvirket 

omsætningen negativt, kan low-risk koncernselskaberne placere sig under medianen for 

indtjeningsintervallet for 2016-2018. Omvendt hvis Covid-19 pandemien har haft en positiv effekt på 

omsætningen, skal det vurderes om indtjeningsintervallet skal justeres opad.78  

 
77 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 19 
78 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 21 
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Figur 3.10: Indtjeningsintervallet for uafhængige referencetransaktioner i 2016-2018 er højere end 

indtjeningsintervallet for 2018-2020, da Covid-19 pandemien har stor negativ effekt i 2020  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det er illustreret i figur 3.10, vil medianen for low-risk koncernselskaberne, hvis omsætning har været 

negativt påvirket i 2020, ligge nærmere 1. kvartil i den tilgængelige data for 2016-2018. De danske 

multinationale koncerner, skal derfor vurdere i hvor høj grad deres omsætning har været påvirket, hvilket 

gøres med udgangspunkt i analysen af de økonomiske forhold. Analysen af de økonomiske forhold vil 

underbygge, hvorvidt de danske multinationale koncerner skal placere sig tættere på 1. kvartil eller helt 

ved 0%, hvis de slet ikke har haft nogen omsætning.  

3.2.5.6.1 Identificering af uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner og udfordringer 

forbundet med Covid-19 pandemien 

Til brug for benchmark analysen skal de danske multinationale koncerner lave en undersøgelse af eksterne 

uafhængige referencetransaktioner. Kendetegnet ved disse transaktioner er, at de er foretaget mellem 

uafhængige selskaber og dermed er prissat på markedsvilkår.  

 

Under normale forhold vil koncerner ofte genbruge store dele af deres transfer pricing analyse fra tidligere 

år, med få justeringer for at tilpasse den til det pågældende indkomstår. Såfremt de danske multinationale 

koncerner genbruger deres tidligere transfer pricing analyser, er det ikke en forudsætning, at dette i 2020 

og 2021 vil give et retvisende sammenlignelighedsgrundlag, grundet de unikke økonomiske forhold. Der 

har været store geografiske forskelle, som kan medvirke til at selskaber der før Covid-19 fandtes at være 

sammenlignelige, ikke vil være det i 2020 og 2021.79 Det anbefales, at de danske multinationale koncerner 

revurderer deres eksisterende sammenlignelighedsgrundlag, laver nye benchmark analyser, samt 

 
79 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 31 
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eventuelt udvider søgekriterierne i det omfang det er muligt. Ved at udvide søgekriterierne, vil de danske 

multinationale koncerner kunne identificere flere uafhængige selskaber til at udarbejde deres 

indtjeningsinterval. Dette vil være en fordel i indkomstår, hvor uafhængige referencetransaktioner med 

en høj grad af sammenlignelighed, vil være besværlige at identificere grundet påvirkningen af Covid-19 

pandemien. Koncernselskaberne skal dog ikke fravige de faktorer, der vurderes at have den største 

betydning for prisfastsættelsen.80  

 

De danske multinationale koncerner har kun data tilgængelig vedrørende eksterne uafhængige 

referencetransaktioner for indkomstårene 2018 og tidligere. Dette betyder, at de tilgængelige data som 

kan identificeres, ikke har været påvirket af Covid-19 pandemiens konsekvenser og er som udgangspunkt 

ikke er sammenlignelige. TPG Covid-19 vejledningen pointerer, at det ville være kritisk, såfremt 

koncernselskaberne udelukkende anvendte uafhængige referencetransaktioner fra andre kriseår, såsom 

finanskrisen 2008/2009.81 Finanskrisen er ikke sammenlignelig med Covid-19 pandemien, da Covid-19 

pandemien er en sundhedskrise og finanskrisen opstod på det finansielle marked. De har derfor påvirket 

økonomien og det geografiske marked, på forskellige måder. Finanskrisen var heller ikke påvirket af 

restriktioner, nedlukninger eller hjælpepakker i samme omfang.  

 

Uafhængige eksterne referencetransaktioner har under Covid-19 pandemien været påvirket af de ændrede 

markedsforhold, som blandt andet har forårsaget ændringer i udbud og efterspørgsel. Ændring i udbud og 

efterspørgsel samt restriktioner har medført, at nogle koncernselskaber har haft et underskud i 2020, da 

de har været i tvungen nedlukning af eksempelvis salg eller produktion. TPG Covid-19 vejledningen 

anbefaler, at uafhængige eksterne referencetransaktioner, hvor selskaberne har haft et underskud, 

medtages i benchmark analysen, forudsat at de har samme FAR-profil og været påvirket i samme omfang 

af Covid-19 pandemien.82 Denne anbefaling fra TPG Covid-19 vejledningen kan dog ikke anvendes af de 

danske multinationale koncerner for indkomståret 2020, da denne data ikke er tilgængelig før 2021/2022, 

og derfor vil kræve outcome testing. I Danmark er outcome testing som udgangspunkt ikke tilladt, men 

kan foretages ved anmodning om genoptagelse af de pågældende indkomstår.  

 

For de danske multinationale koncerner afhjælper TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen 

ikke udfordringen ved at finde uafhængige referencetransaktioner. Idet outcome testen ikke er tilladt i 

Danmark, er de danske multinationale koncerner tvunget til at anvende uafhængige referencetransaktioner 

 
80 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 32 
81 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 25 
82 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 33  
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fra 2016-2018, hvori det i videst muligt omfang må justere for forskellene. Justeringerne anbefales at 

foretages på baggrund af analysen af de økonomiske forhold og al tilgængelig branche data som kan 

understøtte dette. Såfremt det ikke er muligt, må de danske multinationale koncerner anmode 

skattemyndighederne om genoptagelse af indkomståret for at tilpasse deres transfer pricing. De danske 

multinationale koncerner bør presse de danske skattemyndigheder for midlertidig tilladelse af outcome 

testing i Covid-19 påvirkede indkomstår.  

3.2.5.6.2 Valg af transfer pricing metode og eventuel PLI under Covid-19 pandemien i 2020 og 2021  

De danske multinationale koncerner skal på baggrund af den datatilgængelighed, der er for de 

kontrollerede transaktioner i 2020 og 2021, anvende den mest egnede transfer pricing metode. OECD 

TPG 2017, oplister 5 metoder, der under normale omstændigheder anbefales at anvendes. 

 

Figur: 3.11: De forskellige transfer pricing metoder OECD anbefaler koncernselskaberne at anvende 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra DJV83 

 

Metoderne er henholdsvis transaktions- og profitbaseret, og kravet om sammenlignelighed er forskellig i 

metoderne. TPG Covid-19 vejledningen anbefaler, at koncernselskaberne i indkomståret 2020 og 2021 

anvender mere end en metode til at vurderer armslængdeprisen.84 For indkomståret 2020 og 2021 vil den 

bedst egnede transfer pricing metode for en centraliseret principal struktur med low-risk selskaber være 

TNMM. Eksempelvis vil der benyttes TNMM ved et low-risk salgsselskab, da der er begrænset 

 
83 Den juridiske vejledning 2021-1 C.D.11.4 
84 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 24  
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datatilgængelighed til brugen af videresalgsmetoden (RPM) i forhold til bruttoavancer og indregning af 

hjælpepakker. Den manglende datatilgængelighed fører til at kravet om sammenlignelighed ved de 

transaktionsbaserede metoder ikke kan opfyldes og TNMM må anses som den bedst egnede metode under 

Covid-19 pandemien.  

3.2.5.6.3 Sammenlignelighedsjusteringer under Covid-19  

Sammenlignelighedsjusteringer anvendes til at isolere effekten af en identificeret forskel og eliminerer 

indvirkningen heraf ved sammenligningen af priser samt vilkår for den kontrollerede transaktion og 

uafhængige referencetransaktioner.85 Disse justeringer kan være af konkurrenceforhold, produktets 

egenskaber, betalingsvilkår, volumen, regnskabsstandarder, funktioner, aktiver og risiko. 

Sammenlignelighedsjusteringernes formål er, at den kontrollerede transaktion skal leve op til kravet om 

sammenlignelighed med de uafhængige referencetransaktioner.  

 

Som det i tidligere afsnit er lagt til grund, er tilgængeligheden af data for uafhængige 

referencetransaktioner i indkomståret 2020 og 2021 begrænset. Dette øger behovet for at foretage 

sammenlignelighedsjusteringer, for at tilpasse den kontrollerede transaktion eller de uafhængige 

referencetransaktioner således, at de opfylder kravet om sammenlignelighed. TPG Covid-19 vejledningen 

opfordrer koncernselskaberne til at dokumentere enhver økonomisk påvirkning Covid-19 pandemien har 

forårsaget,86 og hermed forsøge at justere for disse påvirkninger i forbindelse med de uafhængige 

referencetransaktioner fra 2016-2018. 

 

Covid-19 pandemien har for nogle af koncernselskaberne medført ekstraordinære omkostninger. Ifølge 

TPG Covid-19 vejledningen, skal de ekstraordinære omkostninger som udgangspunkt ikke skal medtages 

i nettoresultatet, medmindre disse er direkte henførbare til den kontrollerede transaktion. Hvorvidt de 

ekstraordinære omkostninger skal medtages og tillægges avance, når de er direkte henførbare, afhænger 

af, hvem der skal bære omkostningen.87  

 

 

 

 

 

 
85 Den juridiske vejledning 2021-1 C.D.11.5.8 
86 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 21 
87 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 52-53 
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Figur 3.12: Beslutningstræ til brug for Covid-19 ekstraordinære omkostninger 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG Covid-19 vejledningen88  

 

Det vil sige, at de danske multinationale koncerner skal vurdere, om de ekstraordinære omkostninger, som 

de har haft under Covid-19 pandemien, direkte har påvirket den kontrollerede transaktion og i så fald, 

hvem der bærer risikoen herfor. I langt de fleste tilfælde vil de danske multinationale koncerner skulle 

foretage en sammenlignelighedsjustering, i form af ikke at medtage de ekstraordinære omkostninger i 

nettoresultatet og dermed ikke tillægge avance på omkostningerne. Undtagelsesvis, hvis det vurderes at 

være en tilbagevendende omkostning for koncernselskabet, skal der ikke foretages en 

sammenlignelighedsjustering.   

 

I tilfælde af forskelle i regnskabsklassifikationen af de ekstraordinære omkostninger, som enten 

driftsomkostning eller øvrige omkostninger mellem den kontrollerede transaktion og de uafhængige 

referencetransaktioner, skal der justeres for effekten af dette. De danske multinationale koncerner skal 

tage højde for, om de ekstraordinære omkostninger i de uafhængige referencetransaktioner, indgår i 

opgørelsen af bruttofortjenesten, da dette kan have en effekt på den PLI, som anvendes ved TNMM.89 I 

 
88 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 53 
89 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 54 
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forhold til TPG Covid-19 vejledningens anbefaling om justeringer til regnskabsstandarder, kræver dette, 

at de danske multinationale koncerner har regnskaberne tilgængelige for de indkomstår, der er påvirket af 

Covid-19 pandemien. Dette vurderes derfor ikke at kunne benyttes i selvangivelsen for indkomståret 

2020, da de danske multinationale koncerner hovedsageligt har data tilgængeligt for indkomstårene 2016-

2018.  

 

Som afledt konsekvens af Covid-19 pandemien og regeringernes restriktioner, er der udstedt hjælpepakker 

til koncernselskaberne, som har været negativt påvirket på blandt andet omsætningen. Ifølge TPG Covid-

19 vejledningen kan hjælpepakkerne have haft betydning på den kommercielle eller finansielle 

prisfastsættelse af transaktioner. Dette betyder, at såfremt de danske multinationale koncerner har 

modtaget hjælpepakker, skal de i videst muligt omfang forsøge at udvælge uafhængige 

referencetransaktioner, som er påvirket ensartet af hjælpepakker.90 Uagtet TPG Covid-19 vejledningens 

anbefaling om at udvælge uafhængige referencetransaktioner, som er påvirket af hjælpepakkerne, er dette 

ikke muligt for de danske multinationale koncerner, på baggrund af den manglende datatilgængelighed. 

Det er derfor nødvendigt at foretage sammenlignelighedsjusteringer i forhold til hjælpepakkernes effekt i 

samspil med analysen af de økonomiske forhold for den kontrollerede transaktion og de udvalgte 

uafhængige referencetransaktioner.   

 

TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen afhjælper ikke udfordringerne med, hvordan de 

danske multinationale koncerner skal foretage sammenlignelighedsjusteringer for kontrollerede 

transaktioner og uafhængige referencetransaktioner under Covid-19 pandemien. De danske 

multinationale koncerner bør foretage sammenlignelighedsjusteringer på de uafhængige 

referencetransaktioner fra 2016-2018 ud fra deres analyse af de økonomiske forhold, med udgangspunkt 

i hjælpepakkerne og de ekstraordinære omkostningers påvirkning.  

3.3 Regeringens Covid-19 restriktioner og Covid-19 hjælpepakker  

Ud over de fem sammenlignelighedsfaktorer indeholder TPG 2017 en sektion angående indflydelsen af 

staters politik og indgriben. Regeringspolitik og restriktioner er forskelligt fra land til land og vil udgøre 

en påvirkning af det geografiske marked. De politiske beslutninger har derigennem indflydelse på 

prisfastsættelsen og skal derfor fastlægges, så det kan justeres for i sammenligningen med uafhængige 

referencetransaktioner.91 Det fremgår ligeledes, at det er vigtigt at fastsætte, hvilket stadie af 

 
90 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 82-86 
91 TPG 2017 pkt. 1.132 
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prisfastsættelsen den enkelte regerings politik påvirker.92 For de danske multinationale koncerner skal det 

fastlægges, om de ekstraordinære omkostninger og hjælpepakkernes effekt pålægges slutprisen for 

forbrugeren eller bæres af koncernselskabet. Det vil sige, at de skal fastlægge, hvem der i sidste ende 

modtager fordelen af hjælpepakkerne eller hvem der bærer omkostningerne ved regeringens restriktioner. 

 

Hvor TPG 2017 fokusere mest på priskontrol og betalingsblokader,93 er der under Covid-19 pandemien, 

set indgriben i form af tvungne nedlukninger, medfulgt af hjælpepakker. Hvorvidt hjælpepakker skal 

anses for et relevant økonomisk forhold, bliver omtalt i TPG Covid-19 vejledningen. Det præciseres at 

den økonomiske relevans afhænger af typen af hjælpepakke, eksempelvis kan lønkompensation have 

direkte indflydelse på prisfastsættelse af en transaktion, og vil i det tilfælde være en relevant økonomisk 

faktorer. Derudover fremhæves det at andre hjælpepakker94 kun har en indirekte indflydelse på 

prisfastsættelsen og vil derfor ikke være en økonomisk relevant faktorer.95 De danske multinationale 

koncerner skal være opmærksom på, hvordan eksempelvis modtaget lønkompensation har påvirket deres 

koncerninterne transaktioner. Hvis der er modtaget lønkompensation, kan det påvirke nettoresultatet ved, 

at koncernselskabet har haft færre administrationsomkostninger. Når de skal finde uafhængige 

referencetransaktioner, skal de danske multinationale koncerner derfor være opmærksom på, at deres 

nettoresultat er påvirket af de modtagne hjælpepakker, men også hvilke hjælpepakker de sammenlignelige 

uafhængige selskaber har modtaget og hvordan dette har påvirket deres resultat. Det vil være ud fra en 

grundig analyse og afgrænsning af den konkrete transaktion, at det skal vurderes, om en hjælpepakke er 

en prisbestemmende faktor.  

 

Der fremgår ikke en generel vurdering af effekten af en hjælpepakke TPG Covid-19 vejledningen i forhold 

til kontrollerede transaktioner. Det er derfor vigtigt, at de danske multinationale koncerner løbende 

dokumentere, hvilke hjælpepakker de modtager og i hvilket omfang det har påvirket deres prisfastsættelse, 

i forbindelse med deres transfer pricing dokumentation.  

3.4 Koncernsynergier under Covid-19 pandemien og påvirkning på den samlede arbejdsstyrke  

Koncernsynergier medfører for koncernselskaberne, at de kan opnå stordriftsfordele og/eller -ulemper. 

Fordelene består i at koncernselskaberne kan få mere fordelagtige aftaler hos uafhængige selskaber, såsom 

lavere priser og bedre vilkår. Ligeledes kan koncernens kreditvurdering medføre lavere renter og placering 

 
92 TPG 2017 pkt. 1.113  
93 TPG 2017 pkt. 1.132 
94 “Provision of local infrastructure” TPG Covid-19 vejledningen pkt. 68 
95 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 67-69 
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af produktionsselskaber i andre lande kan føre til billigere arbejdskraft. De ulemper, som 

koncernsynergier kan aflede, er en større omkostning til administrativt arbejde for de enkelte 

koncernselskaber, på baggrund af kravet om at anvende specifikke standarder eller følge bestemte 

retningslinjer for koncernen.96  

 

Fordele og ulemper, som opstår udelukkende på baggrund af at koncernselskaberne indgår i en koncern, 

skal der ikke ske kompensation for. Hvis et koncernselskab dog har gjort en særlig indsats og på vegne af 

hele koncernen har forhandlet priser og vilkår, som er mere fordelagtige end det koncernselskaberne hver 

især kunne forhandle sig til, da skal det forhandlende koncernselskab kompenseres for dets funktioner, 

aktiver og risici.97  

 

Covid-19 pandemien kan dog have haft en negativ påvirkning på koncernsynergier, som følge af de 

restriktioner regeringerne har udstedt. Det er dog som udgangspunkt principalen, der vil bære denne 

risiko, der er opstået som følge af restriktionernes negative påvirkning af koncernsynergier. De positive 

koncernsynergier kan under Covid-19 pandemien være blevet negative. De opnåede lavere renter ud fra 

koncernens kreditvurdering kan resultere i, at hele koncernen i 2020 og 2021 får højere udlånsrenter, hvis 

koncernen har haft dårligere omsætning og likviditetsproblemer under Covid-19 pandemien. Ligeledes 

kan den opnåede billigere arbejdskraft, ved at placere produktion i lande som Indien eller Bangladesh 

have udgjort en stor udfordring i deres forretningskæde, da disse lande ikke har haft infrastrukturen til at 

kunne håndtere Covid-19 pandemien, og derfor har været hårdere ramt.  

 

Den samlede arbejdsstyrke udgør et vigtigt aktiv for de danske multinationale koncerner, da 

arbejdsstyrken er unik for koncernen, og har viden samt erfaring til at øge værdiskabelsen i koncernen. 

De vigtigste funktioner udøves af arbejdsstyrken, hvorfor dette især er vigtigt i forbindelse med 

værdiskabelsen af immaterielle aktiver. Det er derfor vigtigt at se på, hvordan Covid-19 pandemien har 

påvirket arbejdsstyrken og muligheden for at udføre de værdiskabende funktioner.  

 

Covid-19 pandemien har medført en række restriktioner, hvor blandt andet medarbejdere har været 

hjemsendt. Dette har medført, at medarbejderne har skullet udføre deres funktioner hjemmefra, hvilket 

kan have været i et andet land end, hvor de under almindelige forhold blev udført. Som udgangspunkt vil 

arbejde, der udføres i et andet land, fra en fast lokation, i en længere periode resultere i, at der vil blive 

 
96 TPG 2017 pkt. 1.139 og pkt. 1.157 
97 TPG 2017 pkt. 1.159 
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statueret fast driftssted. Hvis funktioner under Covid-19 pandemien er blevet udført fra et hjemmekontor, 

vil der ikke efter Skattestyrelsens opfattelse blive skabt et fast driftssted, såfremt der er tale om en 

midlertidig situation, som følge af anbefalinger udenfor koncernselskabets kontrol og at det ikke ændrer 

på, at den normale arbejdsplads fortsat er på koncernselskabets beliggenhed.98  

3.5 Delkonklusion  

Under Covid-19 pandemien har markedsforholdene ændret sig i væsentlig grad, således at tidligere års 

uafhængige referencetransaktioner ikke giver et retvisende billede af prisfastsættelsen i 2020 og 2021. 

Den konkrete økonomiske effekt af pandemien og dennes påvirkning af markedspriser, vil dog ikke være 

tilgængelig ved selvangivelsestidspunktet, hvorfor dette udgør en udfordring for de danske multinationale 

koncerner ved prisfastsættelse i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Derudover har pandemien 

i nogle brancher medført ekstraordinære omkostninger og tab hos low-risk koncernselskaber, der 

normalvis ikke har omkostninger og tab.  

 

Under Covid-19 pandemien, kan det have været nødvendigt for de danske multinationale koncerner at 

genforhandle eller påberåbe sig force majeure klausuler, grundet de restriktioner og begrænsninger Covid-

19 pandemien har medført. Ved vurdering af om disse ændringer er foretaget på armslængdevilkår, skal 

der ses på længden af perioden, hvor begrænsningerne har været til stede. TPG Covid-19 vejledningen i 

samspil med TPG 2017 afhjælper ikke konkret, hvad der skal anses for en lang eller kort periode. De 

danske multinationale koncerner skal derfor ud fra en analyse af de økonomiske forhold og branchen, 

fastlægge hvad der anses for en lang periode, og dokumentere at deres kontraktændringer er på 

armslængdevilkår ud fra dette.  

 

Ved analysen af de økonomiske forhold i 2020 og 2021, skal de danske multinationale koncerner benytte 

al nutidige tilgængelige information, som kan afspejle Covid-19 pandemiens økonomiske konsekvenser. 

TPG Covid-19 vejledningen anbefaler benyttelse af 10 samtidige informationsforhold til at belyse de 

økonomiske forhold. De danske multinationale koncerners analyse af de økonomiske forhold, kan dermed 

afhjælpes gennem TPG Covid-19 vejledningen i samspil med TPG 2017.  

 

Covid-19 pandemien har medført store ændringer i markedsforholdene og det kan derfor være nødvendigt 

for de danske multinationale koncerner at tilpasse deres forretningsstrategi, for at sikre økonomisk 

 
98 Skattestyrelsens styresignal af 3. juli: SKM2020.298.SKTST 
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overlevelse. Dette kan have ført til at deres tidligere transfer pricing analyse, ikke længere er anvendelig 

og der skal anvendes nye uafhængige referencetransaktioner i deres transfer pricing dokumentation.  

 

De største udfordringer Covid-19 pandemien har medført er i forhold til sammenlignelighedsanalysen. 

Der skal laves en benchmark analyse, hvorved der identificeres uafhængige referencetransaktioner. 

Grundet Covid-19 restriktioner og hjælpepakker er markedsforholdene ændret i væsentlig grad, 

sammenlignet med tidligere indkomstår, og uafhængige referencetransaktioner herfra vil derfor ikke være 

retvisende for den økonomiske situation i 2020 og 2021. TPG Covid-19 vejlednings anbefaling om at 

anvende outcome testing, går længere end hvad der er tilladt i dansk ret, og denne afhjælper derfor ikke 

udfordringerne, for de danske multinationale koncerner. Dette afleder, at de danske multinationale 

koncerner er nødsaget til at foretage sammenlignelighedsjusteringer ved de uafhængige 

referencetransaktioner i forhold til Covid-19 pandemiens påvirkning herunder effekten af restriktionerne 

og hjælpepakkerne.  

 

Covid-19 pandemien har derudover resulteret i at flere koncernselskaber har lidt tab eller har afholdt 

ekstraordinære omkostninger, og det skal vurderes hvilke koncernselskaber der bærer omkostningerne 

hertil. TPG Covid-19 vejledningen angiver at FAR-profilerne i koncernen som udgangspunkt ikke 

påvirkes grundet Covid-19 pandemien, hvorfor det er koncernselskabet, der har kontrollen over den risiko, 

som har afledt tabet eller omkostningen, der skal bære omkostningerne hertil.  
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Kapitel 4 TPG 2017 tilstrækkelighed i samspil med TPG Covid-19 vejledningen om immaterielle 

aktiver og prisfastsættelsen heraf i 2020 og 2021 

Dette kapitel har til formål at undersøge de transfer pricing udfordringer, som Covid-19 pandemien har 

forårsaget i forhold til prisfastsættelsen af immaterielle aktiver, ud fra TPG 2017 og ved indirekte 

anvendelse af TPG Covid-19 vejledningen. Det skal vurderes, om TPG 2017 i samspil med TPG Covid-

19 vejledningen er tilstrækkelig til at vejlede de danske multinationale koncerner med deres transfer 

pricing, så de kan overholde lovgivning og undgå indkomstforhøjelser.  

4.1 Definition af immaterielle aktiver under Covid-19 pandemiens påvirkning  

Definitionen af immaterielle aktiver i TPG 2017 er bredt udformet, hvilket kan forårsage at definitionen 

fortolkes forskelligt. De immaterielle aktiver er i TPG 2017 defineret som aktiver, 1) der ikke er et 

materielt eller finansielt aktiv, 2) som kan ejes eller kontrolleres med henblik på forretningsmæssig brug, 

3) samt hvor anvendelse eller overførsel ville blive kompenseret, hvis anvendelsen eller overførslen var 

sket mellem uafhængige selskaber under sammenlignelige omstændigheder.99 De tre betingelser er 

kumulative, hvorfor de alle skal være opfyldt for, at der er tale om et immaterielt aktiv.  

 

Figur 4.1: De kumulative betingelser for definitionen på immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017100  

Covid-19 pandemiens restriktioner og anbefalinger fra regeringen i Danmark, har medført at en stor del 

af medarbejderne i størstedelen af 2020 og ind i 2021 har arbejdet hjemmefra. I de danske multinationale 

koncerner, betyder det at principalen med sine beslutningstagerfunktioner, har opfordret eller pålagt sine 

medarbejder til at arbejde hjemmefra og dette medfører en begrænsning i at kunne kontrollere det 

immaterielle aktiv.  

 
99 Den juridiske vejledning 2021-1 C.D.11.6.1 
100 TPG 2017 pkt. 6.6 
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Som afledt konsekvens af regeringens restriktioner og nedlukninger i Danmark, kan dette have haft en 

påvirkning af den kommercielle anvendelse af de immaterielle aktiver. Nedlukning af 

produktionsselskaber og salgsselskaber, kan forårsage at eksempelvis know-how, markedsførings aktiver 

og kundekartoteker ikke har kunnet blive kommercielt anvendt for perioder i indkomstårene 2020 og 2021 

under Covid-19 pandemien.  

En anvendelse eller overførsel af aktiver skal hos uafhængige selskaber aflede en kompensation, for at 

opfylde betingelsen for et immaterielt aktiv. Såfremt en manglende kommerciel anvendelse eller 

forringelse af aktivets værdi som følge af Covid-19 pandemiens påvirkning medfører, at der ikke er et 

fremtidigt indkomstpotentiale tilknyttet, da vil uafhængige parter ikke kompensere anvendelsen eller 

overførslen af det pågældende aktiv.  

Hvorvidt en manglende mulighed for kontrol af aktivet, kommerciel anvendelse, samt Covid-19 

pandemiens påvirkning af kompensationen for anvendelse og overførsel, kan resultere i at aktivet falder 

uden for definitionen på et immaterielt aktiv, findes ikke at blive besvaret i TPG Covid-19 vejledningen. 

Det vurderes dog at være usandsynligt, at en midlertidig påvirkning af de kumulative betingelser, som 

følge af Covid-19 pandemien, skulle tiltænkes at have denne effekt.  

I Danmark fremgår definition af immaterielle aktiver i afskrivningsloven101 §40, stk. 1 og stk. 2. AFL § 

40, stk. 1, vedrører definitionen af goodwill som et immaterielt aktiv og i AFL § 40, stk. 2 fremgår en 

ikke udtømmende liste over andre immaterielle aktiver, herunder særlig fremstillingsmetode eller 

lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke eller ved 

erhvervelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt.102 

 

 

 

 

 

 

 
101 Herefter AL 
102 AL § 40, stk 2.  
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Figur 4.2: Eksempler på immaterielle aktiver jf. AL §40, stk. 1 og 2 og TPG 2017 pkt. 6.19-6.31 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 og AL103 

Definition i AL om immaterielle aktiver er ligesom i TPG 2017 bredt defineret. Den danske definition er 

væsentlig for de danske multinationale koncerner, da de danske skattemyndigheder anvender definitionen 

i AL som intern hjemmel for at foretage beskatning i samspil med LL § 2 og SL § 4.  

Covid-19 pandemien har haft en påvirkning på de immaterielle aktivers værdi, de kan både være positivt 

og negativt påvirket. For nogle koncernselskaber har Covid-19 pandemien medført en større ændring i 

værdien af varemærker, varenavne, brands og goodwill, heriblandt kan nævnes AstraZeneca plc, som har 

udviklet en vaccine til Covid-19. AstraZenecas historik i 2020 og 2021 har givet et indtryk af, hvad 

omdømme kan betyde for værdien af immaterielle aktiver. AstraZeneca øgede deres immaterielle aktivers 

værdi som afledt effekt af godkendelsen af deres Covid-19 vaccine, dog havde de medfølgende 

bivirkninger fra AstraZeneca vaccinen, den omvendte effekt på deres immaterielle aktivers værdi. De 

immaterielle aktiver som blev negativt påvirket af dette, var især AstraZenecas brand og værdien af deres 

patenter.   

 
103 TPG 2017 pkt. 6.19 - 6.31 og AL § 40, stk. 1 og 2 
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4.2 Covid-19 pandemiens påvirkninger af DEMPE-funktionerne i 2020 og 2021 

For de danske multinationale koncerner er det væsentligt at fastlægge, hvem der har det reelle ejerskab, 

og ikke blot det juridiske ejerskab over de immaterielle aktiver. Kompensationen af transaktioner med 

immaterielle aktiver skal tildeles det koncernselskab, som udfører og har de væsentligste funktioner, 

aktiver og risici, som er forbundet med DEMPE-funktionerne. I en principalstruktur, hvor principalen har 

instruktionsbeføjelsen over, hvordan DEMPE-funktionerne skal udøves, vil det være principalen, der 

bærer risikoen forbundet hermed, selvom det er low-risk koncernselskaberne, der udfører funktionerne. 

Det er kontrollen over DEMPE-funktionerne, der er vigtig ved fastlæggelse af, hvem der ejer det 

immaterielle aktiv og hvordan resultatfordelingen skal foretages. DEMPE-funktionerne består af 

udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af de immaterielle aktiver.104  

 

Figur 4.3: Betydning af DEMPE-funktionerne for immaterielle aktiver 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Når DEMPE-funktionerne skal fordeles ud til de enkelte koncernselskaber, skal det vurderes, hvem der 

udfører funktionerne, hvem der bærer omkostningerne knyttet hertil og hvem der påtager sig risikoen 

relateret til disse funktioner.105 En af udfordringerne ved immaterielle aktiver er, at uafhængige 

referencetransaktioner ofte er svære at identificere, grundet at immaterielle aktiver typisk vil anses for at 

være unikke. Det er forskelligt hvilke funktioner der tilfører mest værdi til det immaterielle aktiv 

afhængigt af aktivet. Derudover kan koncernselskaber på tværs af koncernen samarbejde om varetagelsen 

af nogle funktioner, som ellers ikke ville ses mellem uafhængige selskaber, grundet koncernsynergier. 

Det vil kræve en konkret vurdering af det aktuelle immaterielle aktiv at fastlægge, hvilke koncernselskaber 

der udøver hvilke værdiskabende funktioner. 

 

 
104 TPG 2017 pkt. 6.32 
105 TPG 2017 pkt. 6.32 
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Covid-19 pandemien har påvirket DEMPE-funktionerne, som har indflydelse på værdiskabelsen af de 

immaterielle aktiver. Særligt har Covid-19 pandemien haft varierende påvirkning af de forskellige 

brancher og hermed funktionerne. Hotel- og restaurationsbranchens immaterielle aktiver har især været 

negativt påvirket i forhold til vedligeholdelses- og udnyttelsesfunktionen, hvorimod medicinalbranchen 

har haft en positiv påvirkning af udviklings-, udnyttelses- og beskyttelsesfunktionen.  

 

Covid-19 pandemien har i de fleste lande medført restriktioner, som har indebåret nedlukninger af erhverv 

og hjemsendelser af medarbejdere. Dette har i visse tilfælde påvirket udviklingen af nogle immaterielle 

aktiver. Udviklingen af immaterielle aktiver er i nogle brancher midlertidigt sat på pause, da 

forretningsstrategien afledt af Covid-19 pandemien revurderes og det skal hermed fastlægges, hvorvidt 

udviklingen skal fortsætte. Andre brancher, såsom medicinalbranchen har øget deres udvikling af visse 

produkter, i form af vacciner afledt af Covid-19 pandemien, her er værdiskabelsen steget. Der er dog en 

klar indikation af, at udviklingsfunktionen er og har været påvirket af de restriktioner og nedlukninger 

Covid-19 pandemien har forårsaget.  

 

Forbedringer kan være midlertidigt sat på pause, da der blandt visse brancher har været og er en vis 

usikkerhed i markedet grundet Covid-19 pandemien. Årsagen skal findes i, at den store uvished om 

fremtidig indtjening har påvirket koncernernes incitament til at forbedre allerede eksisterende 

immaterielle aktiver. Dog har visse brancher oplevet positiv vækst, hvor Covid-19 pandemien ikke har 

forårsaget en usikkerhed om den fremtidige indtjening, hvorfor forbedringer af de pågældende 

immaterielle aktiver har været fortsættende.  

 

De allerede eksisterende immaterielle aktiver, har under Covid-19 pandemien skulle vedligeholdes 

såfremt muligt. For visse immaterielle aktiver har restriktioner og nedlukninger begrænset muligheden 

for at vedligeholde immaterielle aktiver, såsom kundekartoteker og goodwill. Hvorimod immaterielle 

aktiver, som har været mulige at vedligeholde fra hjemmekontoret, ikke har været påvirket i samme grad, 

eksempelvis patenter og know-how. Covid-19 pandemien har derfor haft mindre påvirkning på 

vedligeholdelsesfunktionen end udviklings-, forbedrings-, og udnyttelsesfunktionen overordnet set. 

Udnyttelsesfunktionen af immaterielle aktiver varetages ofte af distributører og producenter. Disse har 

været påvirket forskelligt alt afhængig af de enkelte landes restriktioner og nedlukninger, samt hvilken 

branche de tilhører. Nogle brancher har ikke været påvirket negativt af Covid-19 pandemien, og har derfor 

kunnet udnytte deres immaterielle aktiver, såsom selskaber indenfor medicinalbranchen, hvor 

efterspørgslen har været stigende. Hvorimod koncerner indenfor hotel- & restaurationsbranchen ikke har 
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haft mulighed for at udnytte deres immaterielle aktiver i forhold til marketing. Covid-19 pandemien har 

dermed forårsaget, at der har været stor forskel i muligheden for udnyttelsen af immaterielle aktiver, hvor 

påvirkningen har været afhængig af den pågældende branche. 

Problematikken i forhold til DEMPE-funktionerne består af, om de ændringer eller ophold i udførelsen af 

DEMPE-funktionerne vil påvirke resultatfordelingen. I det tilfælde hvor et koncernselskab har været 

begrænset eller helt afholdt fra udførelsen af en DEMPE-funktion grundet Covid-19 restriktioner, da er 

spørgsmålet om dette vil medføre en ændring i aflønningen af koncernselskabet, og dertilhørende hvorvidt 

en midlertidige overførsel af DEMPE-funktionen ændre FAR-profilen.  

 

TPG Covid-19 vejledningen omfatter ikke, hvordan de danske multinationale koncerner skal håndtere 

Covid-19 pandemiens påvirkning af DEMPE-funktionerne. De danske multinationale koncerner skal som 

afledt konsekvens af Covid-19 pandemien, selv foretage en vurdering af om ændringen i udførelsen af 

DEMPE-funktioner kan have karakter af en ændring af FAR-profilerne. Til vurderingen bør de danske 

multinationale koncerner overveje om det er en kort eller længerevarende ændring. En kortvarig periode 

i ændringen af DEMPE-funktioner bør ikke medføre en ændring af resultatfordelingen, dog kan en 

længerevarende ændring anses for en overførsel af DEMPE-funktioner.  

4.3 6-trins risikoanalysen ved immaterielle aktiver under Covid-19 pandemien  

Der foretages en 6-trins risikoanalyse i overensstemmelse med funktionsanalysen med særligt fokus på 

immaterielle aktiver, som er de væsentligste aktiver i de danske multinationale koncerner. De immaterielle 

aktiver har det største potentiale for at skabe værdi i koncernen, og det er derfor vigtigt at fastlægge det 

reelle ejerskab heraf. Som nævnt er de vigtigste funktioner i forhold til immaterielle aktiver DEMPE-

funktionerne, og det skal gennem 6-trinsanalysen fastlægges, hvilke koncernselskaber der varetager og 

kontrollerer DEMPE-funktionerne.106 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 TPG 2017 pkt. 6.107 
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Figur 4.4: 6-trinsanalysen for immaterielle aktiver under Covid-19 pandemien 

 

Kilde: Egen tilvirkning107  

 

Covid-19 pandemien har påvirket store dele af markedet samt koncernernes forretningskæde, hvilket har 

forårsaget at de danske multinationale kan have været nødsaget til at ændre deres fordeling af DEMPE-

 
107 TPG 2017 pkt. 6.34 og TPG Covid-19 vejledningen pkt. 7 
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funktionerne. Koncernselskaber der varetager og bærer risikoen for en eller flere DEMPE-funktioner, kan 

i 2020 og 2021 have haft likviditetsproblemer grundet den økonomiske situation, som Covid-19 

pandemien har medført. I dette tilfælde kan det resultere i, at det pågældende koncernselskab ikke længere 

har den finansielle kapacitet til at bære risikoen herfor. Såfremt koncernselskabet ikke har flyttet 

funktionerne som afledt konsekvens heraf, skal de for at kunne opretholde den fornødne økonomiske 

kapacitet til at bære risikoen foretage gældskonvertering, aktieudvidelse, optage lån eller ansøge om 

hjælpepakker. De forskellige restriktioner som udgangsforbud og hjemmearbejde, kan have umuliggjort 

udførelsen af blandt andet udviklings- og vedligeholdelsesfunktionerne, som derfor har skullet overtages 

af andre koncernselskaber, for at opretholde udførelsen i koncernen. Det er væsentligt, at de danske 

multinationale koncerner har ændret deres kontrakter løbende når muligt, for at afspejle de faktiske 

omstændigheder. Alternativt vil det være nødvendigt for dem at foretage en risikoallokering, således at 

omkostnings- og overskudsfordeling bliver foretaget i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

 

Figur 4.5: Resultatfordeling, som følge af ændringer i FAR profilen ved 1) principal bærer det primære tab, 

og 2) low-risk koncernselskaberne bærer en del af tabet 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I en centraliseret principal struktur vil det som udgangspunkt være principalen, som bærer risikoen og 

hermed tabet, som følge af Covid-19 pandemien. Dette er illustreret i figur 4.5 ‘Principalen bærer det 

primære tab’. Dog kan der som afledt konsekvens af Covid-19 pandemien ske genforhandlinger eller 

omstruktureringer, som forårsager en ændring af FAR-profilen i en koncern, hvorved low-risk 

koncernselskaberne påtager sig en vis andel af risikoen og hermed tabet, men med en forventning om 

større fremtidig indtjening. Dette er illustreret i figur 4.5 ‘Low-risk koncernselskaberne pådrages tab’. 
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Selvom et low-risk koncernselskab som udgangspunkt ikke påtager sig større risiko i en centraliseret 

principal struktur, pointerer TPG Covid-19 vejledningen at low-risk koncernselskaber kan bære risikoen 

i kortere perioder for visse Covid-19 ekstraordinære omkostninger.108   

4.4 Covid-19 pandemiens påvirkningerne af værdiansættelsen af immaterielle aktiver i 2020 og 

2021 

Værdiansættelsen af immaterielle aktiver tager som nævnt udgangspunkt i 6-trins risikoanalysen og skal 

sikre at denne sker i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Uagtet principperne fra TPG 2017 

kapitel 1 og 3, skal de danske multinationale koncerner dog være opmærksom på, at immaterielle aktiver 

kan være vanskelige at finde uafhængige referencetransaktioner for. Da immaterielle aktiver ofte har så 

unikke karakteristika, at der ikke findes nogle uafhængige referencetransaktioner, vil dette besværliggøre 

værdiansættelsen, når immaterielle aktiver og rettigheder overføres, sælges eller udnyttes. Dette er 

ligeledes ikke blevet nemmere under Covid-19 pandemien, som har påvirket de geografiske markeder og 

brancherne i forskellig grad. 

 

Da immaterielle aktiver ofte har potentialet til at skabe høj fremtidig indtjening, men kan være svære at 

værdiansætte, kan de danske multinationale koncerner benytte disse til deres skatteplanlægning ved at 

overdrage immaterielle aktiver til lavere værdi grundet Covid-19 pandemien påvirkninger. Ved at placere 

immaterielle aktiver i lavskattelande, kan koncernerne flytte store dele af deres fremtidig indtjening og 

opnå gunstigere beskatning.  

4.4.1 Forhold som påvirker værdiansættelsen af immaterielle aktiver under Covid-19 pandemien i 

2020 og 2021 

Når de danske multinationale koncerner skal vurdere, hvilke forhold der har påvirkning på 

værdiansættelsen, skal de undersøge de unikke karakteristika, som har muligheden for at øge potentialet 

for fremtidig indtjening.109 De unikke karakteristika for de enkelte immaterielle aktiver, er de forhold som 

ingen andre har, dette kan eksempelvis være særlig know-how eller forretningshemmeligheder. Det er 

ligeledes vigtigt at have identificeret de unikke karakteristika for, at de danske multinationale koncerner 

kan udvælge de mest egnede uafhængige referencetransaktioner. 

  

 
108 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 39-40 
109 TPG 2017 pkt. 6.116 
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TPG 2017 angiver en ikke udtømmende liste over specifikke egenskaber, der er vigtige at vurdere ved 

immaterielle aktiver.110 Disse er illustreret nedenfor: 

 

Figur 4.6 Forhold som påvirker værdien af immaterielle aktiver under Covid-19 pandemien 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Immaterielle aktiver som er eksklusive gennem eksempelvis patenter, vil have en højere værdi end aktiver 

som ikke er omfattet af juridisk beskyttelse. Dette begrundes i, at et patent sikrer de danske multinationale 

koncerners position på det pågældende marked, og konkurrenter er udelukket fra at udnytte det 

pågældende immaterielle aktiv, hvilket medføre en markedsfordel på grund af den eksklusive ret. Covid-

19 pandemien har dog haft den effekt på nogle immaterielle aktiver, at det ikke har været muligt at udnytte 

eksklusiviteten, og hermed mindskes markedsfordelene over for potentielle konkurrenter. Udviklingen og 

forbedringen af immaterielle aktiver kan på baggrund af Covid-19 pandemiens restriktioner og 

nedlukninger have stoppet i visse geografiske områder. Hvis eksklusiviteten er opstået på grund af first-

mover advantage, kan standsningen i udviklingen og forbedringen, have givet konkurrenter muligheden 

for at indhente udviklingen og hermed kan have forringet eksklusiviteten hos koncernselskabet.   

 
110 TPG 2017 pkt. 6.118 - 6.127 
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I forlængelse af ovenstående har den juridiske beskyttelsesvarighed ligeledes en indflydelse på værdien 

af det immaterielle aktiv. En juridisk beskyttelse af et immaterielt aktiv har større værdi end f.eks. 

oparbejdet know-how i et koncernselskab, da know-how ikke er beskyttet i samme juridiske omfang. 

Varigheden af den juridiske beskyttelse har påvirkning på værdien af de pågældende immaterielle aktiver, 

da denne indikerer, hvor længe koncernselskabet har den eksklusive ret til udnyttelsen. Covid-19 

pandemien har ikke haft nogen væsentlig betydning på omfanget og varigheden af den juridiske 

beskyttelse, i forhold til værdiansættelsen af det immaterielle aktiv. 

Det immaterielle aktivs levetid har påvirkning på værdien, på baggrund af den indflydelse levetiden har 

på det fremtidige indtjeningspotentiale. Muligheden og rettigheden til at videreudvikle og forbedre det 

immaterielle aktiv, og på den måde forlænge aktivets levetid, vil således også have en positiv påvirkning 

af værdien. IT-branchen er i konstant udvikling og aktiver forældes hurtigt, hvorfor det er vigtigt fortsat 

at videreudvikle og forbedre, for at forlænge de immaterielle aktivers levetid. Under Covid-19 pandemien 

kan de danske multinationale koncerner inden for IT-branchen have været nødsaget til at sætte udvikling 

og forbedringer på pause, hvorfor deres daværende immaterielle aktiver er blevet forældet. Konkurrenter, 

som ikke har været underlagt samme restriktioner, kan i mellemtiden have videreudviklet og dermed 

forlænget deres immaterielle aktivers brugbare levetid og de vil derfor være mere værd. 

Hvor langt de danske multinationale koncerner er med udviklingsprocessen af et immaterielt aktiv, har 

betydning for værdien af det immaterielle aktiv. Overordnet set vil et færdigudviklet immaterielt aktiv 

have større værdi end et immaterielt aktiv, som er under udvikling. Ved et færdigudviklet immaterielt 

aktiv er den fremtidige indtjening mere sikker end immaterielle aktiver under udvikling. Særligt gældende 

for immaterielle aktiver under udvikling, som kan forventes at have en kort levetid, har Covid-19 

pandemien haft store påvirkninger på den forventede fremtidige indtjening. Restriktionerne og 

nedlukningerne kan have forårsaget en længere udviklingsproces og dermed mindre potentiel fremtidig 

indtjening. 

De danske multinationale koncerner skal tage ovenstående forhold i betragtning, i forbindelse med 

vurderingen af den forventede fremtidig indtjening. Hvert af de ovenstående forhold påvirker værdien af 

det immaterielle aktiv og dets fremtidig indtjening. Covid-19 pandemien har gjort det yderligere svært at 

forudsige den potentielle fremtidig indtjening, på baggrund af restriktionerne, nedlukninger, spredningen 

blandt befolkningen og hvornår de enkelte lande har opnået flokimmunitet gennem vaccinationer, således 
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markedsforholdene kan stabiliseres. Covid-19 pandemien har dermed overordnet set skabt stor usikkerhed 

i forhold til den fremtidige indtjening.111 

4.4.2 Værdiansættelsesmetoder under Covid-19 pandemien i 2020 og 2021  

For de danske multinationale koncerner kan det være svært, hvis ikke tilnærmelsesvis umuligt, at finde 

uafhængige referencetransaktioner i forbindelse med immaterielle aktiver. Såfremt der overdrages eller 

sælges immaterielle aktiver mellem de koncernforbundne selskaber i de danske multinationale koncerner, 

da følger det af TPG 2017, at det skal ske til armslængdepriser og -vilkår. 

Såfremt at uafhængige referencetransaktioner ikke er tilgængelige eller ikke eksisterer, må de danske 

multinationale koncerner foretage en værdiansættelse af det immaterielle aktiv. Værdiansættelsen skal 

tage udgangspunkt i de danske multinationale koncerners vurdering og disse kan og skal understøttes af 

en eller flere værdiansættelsesmodeller, således der opnås en armslængdepris og -vilkår for det 

immaterielle aktiv. Den mest hyppige og anerkendte metode at anvende er DCF-

værdiansættelsesmodellen, hvorfor det forventes at denne fortsat vil være den mest anvendte i praksis 

uagtet Covid-19 pandemiens påvirkning.  

DCF-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien af det immaterielle aktiv 

opgøres som den tilbagediskonteret værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan 

henføres til det pågældende.112 Ved DCF-værdiansættelse beregnes dermed nutidsværdien af det 

immaterielle aktiv, med udgangspunkt i den fremtidige indtjening baseret på salgsbudgetter. 

DCF-værdiansættelsen skal afspejle de forventninger, de danske multinationale koncerner har til blandt 

andet omsætningsvækst, overskud og konkurrenternes adfærd. De danske multinationale koncerner skal 

beskrive og begrunde opfattelsen af de fremtidige forventninger på transaktionstidspunktet. 

Udarbejdelsen af en DCF-værdiansættelse er omkostningsfuld og kræver en stor mængde af information. 

De beregninger, som DCF-værdiansættelsen er baseret på, er følsomme, hvorfor mindre ændringer kan 

give større forskelle i værdiansættelsen. Covid-19 pandemien har hermed stor påvirkning på DCF-

værdiansættelsesmodellen, da Covid-19 pandemien har skabt stor usikkerhed om fremtidig indtjening, 

ændring af markedsforhold, restriktioner, risikoforholdene har ændret sig og væksten er minimeret eller 

negativ. På baggrund af at DCF-værdiansættelsen er følsom over for usikkerheder omkring fremtidig 

indtjening og ændringer i de generelle markedsforhold, vil værdiansættelse også være mere usikker i 2020 

 
111 TPG 2017 pkt. 6.118-6.127 
112 Skattestyrelsen, vejledning - Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse - pkt. 4.1 
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og 2021. Usikkerheden omkring fremtidig indtjening, kan føre til at de danske multinationale koncerner 

budgettere en lavere forventet indtjening, som derigennem vil føre til en lavere værdiansættelse, end i 

indkomstårene før Covid-19 pandemien. 

Spørgsmålet er dog, om de danske multinationale koncerner kan justere for disse forhold, således at 

udsving i markedsforholdene på baggrund af Covid-19 pandemien kan korrigeres. I TPG Covid-19 

vejledningen anbefales det, at der udarbejdes interne regressionsanalyser, og at påvirkningen i 

salgsvolumen i forhold til det budgetterede og realiserede salg analyseres.113 

TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen er ikke tilstrækkelig til at vejlede de danske 

multinationale koncerner, i hvordan Covid-19 pandemiens påvirkning skal medtages i værdiansættelsen 

af immaterielle aktiver, samt hvorledes der eventuelt kan korrigeres for usikkerhederne. De danske 

multinationale bør ved værdiansættelsen af immaterielle aktiver anvende al tilgængelig nutidige data og 

dokumentere samtlige interne forhold, som kan understøtte værdiansættelsen ved brug af DCF-

værdiansættelsesmodellen.  

4.5 Hard-To-Value Intangibles under Covid-19 pandemien  

I forbindelse med værdiansættelsen af immaterielle aktiver, har OECD indført begrebet ”Hard-To-Value 

Intangibles”114, i OECD BEPS action point 8,115 som er specificeret i TPG 2017 kapitel 6 og OECD’s 

vejledning om ”Hard-To-Value Intangibles”.116 HTVI er defineret som immaterielle aktiver, som er 

vanskelige at værdiansætte og hvor der ikke findes uafhængige referencetransaktioner på 

transaktionstidspunktet, og hvor forventningen omkring den fremtidige indtjening kan gøre det vanskeligt 

at forudsige fremtidig succes. 

TPG 2017 oplister en række karakteristika, som kan medføre, at immaterielle aktiver vil anses som 

vanskelige at værdiansætte og hermed falde under definition for HTVI. Disse karakteristika for HTVI er 

illustreret i nedenstående figur.  

 

 

 
113 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 11 
114 Herefter HTVI 
115 OECD Base Erosion and Profit Shifting, Action 8-10 Transfer Pricing 
116 OECD Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles 
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Figur 4.7: Eksempler på HTVI 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017117  

De eksempler som fremgår af figur 4.7, omfatter immaterielle aktiver vis fremtidige værdi er svære at 

forudse. Såfremt den fremtidige indtjening af det pågældende immaterielle aktiv er svær at forudse, 

forårsager det en stor usikkerhed i forbindelse med værdiansættelsen.  

 

Idet HTVI er svære at værdiansætte, anvender uafhængige selskaber typisk en af tre 

prisreguleringsmekanismer.118 De tre prisreguleringsmekanismer består af 1) periodiske 

milepælsbetalinger, 2) klausul om genforhandling hele eller dele af kontrakten, og 3) en 

prisjusteringsklausul.  

 

Den første prisreguleringsmekanisme medfører at der er mulighed for at regulere prisen og hermed 

opkræve mere eller mindre på det tidspunkt milepælene i forhold til videreudviklingen af HTVI er opnået. 

Den anden prisreguleringsmekanisme gør det muligt at genforhandle kontrakten om HTVI, såfremt der 

sker uforudsete ændringer i udviklingsrisikoen. Den tredje prisreguleringsmekanisme har til hensigt at 

justere prisen i de tilfælde hvor usikkerheden på værdiansættelsen er høj, således at prisen kan justeres på 

et efterfølgende tidspunkt.119 Selvom de tre prisreguleringsmekanismer ofte anvendes, er det ikke et krav 

at disse benyttes ved koncerninterne overdragelser, såfremt uafhængige selskaber ikke ville benytte disse.   

 

AstraZeneca har i løbet af 2020 udviklet en Covid-19 vaccine, for at mindske dødeligheden af Covid-19 

og dermed muliggøre en fuld åbning af samfundet på verdensplan. Under udviklingsfasen af vaccinen, 

var det endnu uvist om denne ville opnå godkendelse og derudover var der usikkerhed om den fremtidige 

benyttelse. Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvor længe vaccinerne er effektive, og om der kun 

 
117 TPG 2017 pkt. 6.190 
118 TPG 2017 pkt. 6.183 - 6.185 
119 TPG 2017 pkt. 6.183 - 6.185 



64 

skal vaccineres én gang eller om der fremadrettet skal vaccineres årligt for at opretholde flokimmunitet. 

Ved overdragelse af AstraZenecas immaterielle aktiver tilknyttet Covid-19 vaccinen, vil det derfor være 

aktuelt at anvende en af de tre prisreguleringsmekanismer, dette kunne eksempelvis være med en 

genforhandlingsklausul i tilfælde af uforudsete hændelser.  

 

Figur 4.8: Covid-19 påvirkning af overdragelsen af HTVI, med genforhandlingsklausul 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tilfælde af at AstraZenecas immaterielle aktiver til vaccinen er overdraget til en producent mod en 

royalty baseret betaling, kan det efter at anvendelsen blev sat på pause i flere lande,120 være i både 

AstraZeneca og producentens interesse af genforhandle royaltybetalingerne. Det vil ikke være profitabelt 

for producenten at producere vaccinen ud fra den fastsatte royalty betaling, men AstraZeneca har en 

interesse i at vaccinen fortsat bliver produceret, så den kan leveres til de lande der fortsat benytter 

vaccinen. AstraZeneca har derfor ikke et ønske om at stoppe produktionen fuldstændigt, men vil have 

interesse i at genforhandle royaltybetalingerne, således at producenten er villig til at fortsætte 

produktionen i det omfang det er nødvendigt. Aftalen er indgået før godkendelsen er opnået og 

royaltybetalingen er baseret på en forudsætning, om at opnå godkendelsen og den fremtidige indtjening 

der vil følge heraf. Dog følger det af landenes udmelding angående den midlertidige standsning af 

benyttelse af vaccinen, at der er større usikkerhed, om hvorvidt den fremtidige indtjening vil kunne 

indfries. Genforhandlingsklausulen påberåbes herefter for at justere royaltybetalingerne i aftalen.   

 
120 Pr. d. 2. april 2021 
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Som afledt effekt af værdiansættelsen af HTVI opstår der en asymmetrisk information mellem 

koncernselskaberne og skattemyndighederne i de enkelte jurisdiktioner. Koncernselskaberne har en intern 

viden om de immaterielle aktiver, som ikke bliver offentlig tilgængelige og dette er med i vurderingen af 

værdiansættelsen af HTVI. Derudover skal koncernselskaberne prisfastsætte ex ante, mens 

skattemyndighederne kan anvende de realiserede resultater, og dermed en ex post vurdering. Hvor 

skattemyndighederne har en fordel i adgangen til realiserede resultater, er de begrænset i den interne viden 

som koncernselskaberne har om HTVI’et. Der opstår derfor asymmetrisk information mellem 

koncernselskaberne og skattemyndighederne ved vurderingen om værdiansættelsen af HTVI er sket i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

 

Som udgangspunkt foretager skattemyndighederne deres vurdering på baggrund af en ex post tilgang, dog 

findes der fire undtagelser for hvornår skattemyndighederne må anvende de realiserede resultater til at 

fastsætte prisjusteringer af HTVI. De fire undtagelser ses illustreret i figur 4.9. 

 

Figur 4.9: Covid-19 og de fire undtagelser for skattemyndighedernes mulighed for ex post værdiansættelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra DJV121  

 

De danske multinationale koncerner kan på selvangivelsestidspunktet indsende detaljerede oplysninger 

for den eventuelle forskel mellem de ex post og ex ante resultater. For at undtagelse nr. 1 kan gøres 

gældende, skal forskellen stamme fra uforudsete omstændigheder, hvilket Covid-19 pandemien vil udgøre 

 
121 Den juridiske vejledning 2021-1 C.D.11.6.6 
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i 2020 og 2021, såfremt overdragelsen har fundet sted før marts 2020. I den situation hvor overdragelsen 

er sket efter marts 2020, skal de danske multinationale koncerner kunne dokumentere, hvordan risikoen i 

forhold til Covid-19 pandemien er medtaget i værdiansættelsen af HTVI.  

4.7 Delkonklusion 

TPG Covid-19 vejledningen indeholder ingen direkte vejledning i forhold til immaterielle aktiver og 

DEMPE-funktionerne. Anbefalingerne i TPG Covid-19 vejledningen, skal derfor anvendes indirekte i det 

omfang det er relevant. De immaterielle aktiver under Covid-19 pandemien har været påvirket både 

negativt og positivt for de danske multinationale koncerner, alt afhængig af hvilken branche og 

geografiske marked de har befundet sig på. Covid-19 restriktionerne, nedlukninger og de ændrede 

markedsforhold har skabt usikkerhed hos de danske multinationale koncerner. Dette har bevirket, at der 

kan opstå tvivl i forhold til, hvorvidt det immaterielle aktiv lever op til definitionen under Covid-19 

pandemien, da nogle ikke har kunnet kontrolleres og anvendes kommercielt. Denne problematik afhjælper 

TPG Covid-19 vejledningen ikke. Det konkluderes, at det er usandsynligt at den midlertidige påvirkning 

af Covid-19 pandemien, skulle resultere i at immaterielle aktiver ikke længere opfylder de kumulative 

betingelser for immaterielle aktiver.  

 

DEMPE-funktionerne har under Covid-19 pandemien været påvirket af restriktioner og nedlukninger fra 

regeringen og kan i nogle tilfælde have begrænset eller helt afholdt muligheden for at udøve DEMPE-

funktionerne. Hvorvidt midlertidige ændringer i udøvelsen af DEMPE-funktioner, vil påvirke 

resultatfordelingen, findes ikke at blive besvaret i TPG Covid-19 vejledningen. TPG 2017 i samspil med 

TPG Covid-19 vejledningen findes derfor ikke at være tilstrækkelig til at vejlede de danske multinationale 

koncerner om denne udfordring. Hvis de danske multinationale koncerner ifølge skattemyndighederne 

foretager en forkert resultatfordeling, på baggrund af den midlertidige ændring af udførelsen af DEMPE-

funktionerne, kan det resultere i en indkomstforhøjelse og dobbeltbeskatning. De danske multinationale 

koncerner skal foretage en vurdering af, om ændringen i udøvelsen af DEMPE-funktionerne har medført 

en ændring i FAR-profilen hos de enkelte koncernselskaber. I denne vurdering skal der lægges vægt på 

varigheden af ændringen i udøvelsen af DEMPE-funktionerne, da det konkluderes at en kort periode ikke 

bør påvirke resultatfordelingen, hvorimod en længere periode kan medføre en ændring i FAR-profilen og 

hermed resultatfordelingen.  

 

Under Covid-19 pandemien har de normale markedsforhold ændret sig i en sådan grad, at dette kan have 

haft påvirkning på værdiansættelsen af de immaterielle aktiver. Ved de immaterielle aktiver foreligger der 
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som udgangspunkt ikke uafhængige referencetransaktioner, hvilket besværliggør værdiansættelsen for de 

danske multinationale koncerner. I værdiansættelsen skal de danske multinationale koncerner overveje, 

hvilke unikke karakteristika de enkelte immaterielle aktiver besidder, da dette har påvirkning på den 

fremtidige indtjening. På baggrund af de manglende uafhængige referencetransaktioner, benyttes der i 

praksis ofte en DCF-værdiansættelse til de immaterielle aktiver. De danske multinationale koncerner, skal 

dog være opmærksom på at DCF-værdiansættelsesmodellen er følsom overfor ændringer i 

markedsforholdene. TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen er delvist tilstrækkelig til at 

vejlede de danske multinationale koncerner med værdiansættelsen. Udfordringen er, hvordan der skal 

foretages eventuelle korrektioner for den usikkerhed, som er i forhold til fremtidige indtjeningspotentiale 

forårsaget af Covid-19 pandemien. De danske multinationale koncerner opfordres til at anvende al 

tilgængelig nutidige data og interne oparbejdet analyser til at dokumentere at værdiansættelsen er i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

 

De danske multinationale koncerners HTVI kan være påvirket af Covid-19 pandemien, dog er der typisk 

i aftalen indskrevet prisreguleringsmekanisme klausuler, som gør det muligt at foretage ændringer i 

aftalen efterfølgende. Dette bevirker, at antallet af ændringer i højere grad kan forekomme i 2020 og 2021 

på grund af Covid-19 pandemiens påvirkninger. De danske multinationale koncerner opfordres til at følge 

TPG Covid-19 vejledningen, som anbefaler at dokumentere enhver påvirkning, som Covid-19 pandemien 

har haft på HTVI i forbindelse med værdiansættelsen eller ved efterfølgende prisreguleringer. 
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Kapitel 5 Omstruktureringer under Covid-19 pandemien i 2020 og 2021 

Dette kapitel har til formål at undersøge de transfer pricing udfordringer, som Covid-19 pandemien har 

forårsaget i forhold til koncerninterne omstruktureringer ud fra TPG 2017 samt OECD styresignal om 

ledelsens sæde og ved indirekte anvendelse af TPG Covid-19 vejledningen. 

5.1 Transfer pricing udfordringer ved omstruktureringer under Covid-19 pandemien.  

TPG 2017 definerer en koncernintern omstrukturering, som en grænseoverskridende reorganisering af 

kommercielle eller finansielle relationer mellem associerede selskaber, samt opsigelse eller substantielle 

genforhandlinger af eksisterende arrangementer.122  

 

Dette vil sige, at en koncernintern omstrukturering vil være grænseoverskridende og vil ofte indebære en 

centralisering af funktioner, risici eller immaterielle aktiver, som har tilknyttet indkomstpotentiale. Typisk 

indebærer centraliseringen en omdannelse af full-fledged distributører og producenter til low-risk 

koncernselskaber, samt centralisering af immaterielle aktiver og kontrol over væsentlige funktioner til en 

principal.123 I de danske multinationale koncerner vil en koncernintern omstrukturering oftest være 

efterfulgt af en reallokering af indkomstpotentialet på baggrund af centraliseringen. En reallokering af 

indkomstpotentialet skal være i overensstemmelse med, hvad uafhængige selskaber ville have aftalt i en 

sammenlignelig situation for hermed at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet.124  

 

Covid-19 pandemien har medført, at koncernselskaber enten har ændret eller været tvunget til at foretage 

ændringer i deres forretningsstrategi. De danske multinationale koncerner kan eksempelvis, som følge af 

Covid-19 restriktioner, have haft produktions- og/eller salgsselskaber i lande, som har været hårdt ramt af 

Covid-19 pandemien. De danske multinationale koncerner kan hermed have haft et ønske om at foretage 

en koncernintern omstrukturering for at afhjælpe de udfordringer, som Covid-19 pandemien har medført 

i forsyningskæden og derved opretholde omsætningen på længere sigt.  

 

Overordnet kan der for de danske multinationale koncerner være et ønske om at effektivisere 

forsyningskæden, maksimere koncernsynergier eller opnå stordriftsfordele, hvilket kan opnås ved en 

koncernintern omstrukturering. Boozt.com er et eksempel på en koncern, der kunne ønske at have flere 

 
122 TPG 2017 pkt. 9.1 
123 TPG 2017 pkt. 9.2 
124 TPG 2017 pkt. 9.39 
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varelagre og ansatte i Europa på grund af den stigende efterspørgsel på tøj online, som afledt konsekvens 

af nedlukningen af de fysiske tøjbutikker.125   

 

Hvis de danske multinationale koncerner foretager en koncernintern omstrukturering, kræver TPG Covid-

19 vejledningen, at der foretages en grundig vurdering, og at det forretningsmæssige rationale 

dokumenteres.126 De danske multinationale koncerners forretningsbegrundelse for at foretage en 

koncernintern omstrukturering under Covid-19 pandemien, kan være afledt af Covid-19 restriktionerne. 

Derudover kan det være på baggrund af nedsatte værdier til at foretage en billigere omstrukturering og 

hermed flytte fremtidig indtjening til et strategisk og skattemæssigt gunstigere land. De danske 

multinationale koncerner skal dog være opmærksomme på, at der er en risiko for at skattemyndighederne 

ikke vil acceptere, en omstrukturering med forretningsmæssig begrundelse med henvisning til Covid-19 

pandemiens påvirkning, uden der foreligger yderligere transfer pricing dokumentation.  

 

De udfordringer Covid-19 pandemien har medført for de danske multinationale koncerner, kan have 

forårsaget et behov for at foretage en koncernintern omstrukturering. Omstruktureringer foretaget under 

Covid-19 pandemien kan være: 1) overførsel af aktiver 2) overførsel af aktiviteter, 3) genforhandling eller 

opsigelse af kontrakter, og 4) hjemmearbejde i forhold til ledelses sæde.   

5.1.1 Overførsel af immaterielle aktiver under Covid-19 pandemien i 2020 og 2021 

De danske multinationale koncerner kan under Covid-19 pandemien have fundet det forretningsmæssig 

rationelt eller nødvendigt at foretage en grænseoverskridende overførsel af immaterielle aktiver. Den 

koncerninterne omstrukturering kan begrundes i konsekvensen af Covid-19 restriktioner på 

forretningsgange, af strategiske årsager eller for at opnå omkostningsbesparelser i 2020 og fremadrettet.  

I de danske multinationale koncerner kan der før eller under Covid-19 pandemien være overført 

immaterielle aktiver, som er under udvikling eller færdigudviklet. Begge former for immaterielle aktiver 

kan være vanskelige at værdiansætte i en koncernintern omstrukturering og det hermed vanskeligt at 

prisfastsætte kompensationen.127 Udfordringen i at værdiansætte et immaterielt aktiv skyldes, at der som 

udgangspunkt ikke findes uafhængige referencetransaktioner og det fremtidige indtjeningspotentiale kan 

være behæftet med usikkerhed grundet Covid-19 pandemien.  

 
125 Berlingske: Kendt tøjkoncern er eksploderet i værdi under corona: Her er forklaringen, udgivet 11. august 2020 
126 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 41 
127 TPG 2017 pkt. 9.55 
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Den koncerninterne kontrakt, vedrørende en overførsel af et immaterielle aktiv og kompensationen for 

omstruktureringen, vil typisk indeholde en prisreguleringsmekanisme, således den løbende betaling eller 

engangsydelsen for det immaterielle aktiv kan justeres eller genforhandles.128 Særligt er disse 

prisreguleringsmekanismer under Covid-19 pandemien aktuelle, da markedsforholdene og de unikke 

økonomiske omstændigheder gør det vanskeligt at forudsige det fremtidige indtjeningspotentiale.  

I den koncerninterne omstrukturering af immaterielle aktiver skal de danske multinationale koncerner 

være opmærksomme på substanskravet. Substanskravet indikerer, at der ikke kan ske en overførsel af 

immaterielle aktiver til tomme selskaber i form af cash box eller IP box uden ansatte, fordi disse ikke kan 

udføre strategisk vigtige funktioner i forhold til at kontrollere de immaterielle aktiver.129  

Figur 5.1: Overførsel af immaterielle aktiver ved koncernintern omstrukturering til IP box eller faktisk 

koncernselskab 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I 2020 kan der både være overført immaterielle aktiver før og efter Covid-19 pandemien udbrud. 

Overførsler, der er foretaget før Covid-19 pandemien, er derfor værdiansat ud fra en forventning til normal 

udvikling og fremtidig indtjening. I tilfælde hvor Covid-19 pandemien har haft en positiv effekt på 

værdien af det immaterielle aktiv, kan der opstå tvivl ved skattemyndighedernes kontrol om, hvorvidt 

kompensationen har været for lav, og er foretaget ud fra et for konservativt budget. Hvis der eksempelvis 

er overført immaterielle aktiver med en kompensation fastsat ud fra en forventning om 5% stigning i 

indtjening, men den realiserede indtjening er 20%, så skal koncernen dokumentere, hvorfor deres 

forventning til årets indtjening ikke var højere, og dermed hvorfor deres relativt lave kompensation ved 

overdragelsestidspunktet var på armslængdevilkår. 

 
128 TPG 2017 pkt. 6.183 - 6.186 
129 TPG 2017 pkt. 1.123 
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Ved overdragelser, foretaget efter Covid-19 pandemiens udbrud, har koncernselskaber som har været 

negativt påvirket af Covid-19 pandemien, fået en lavere værdiansættelse af deres immaterielle aktiver og 

kan derfor beregne en lavere kompensation ved overførslen af disse. TPG Covid-19 vejledningen 

indikerer at skattemyndighederne vil være ekstra opmærksomme på, at de danske multinationale 

koncerner ikke udnytter den usikre værdiansættelse af immaterielle aktiver til at foretage en koncernintern 

omstrukturering til en lavere kompensation.130 De danske multinationale koncerner skal derfor være 

opmærksomme på, grundigt at dokumentere begrundelsen for deres lave kompensation. Denne skal tage 

udgangspunkt i fremtidsudsigterne efter Covid-19 pandemien er ophørt og de dermed ikke længere er 

underlagt restriktioner, som kan begrænse indtjeningen.  

Skattemyndighederne vil beregne den korrekte kompensation ud fra langtidseffekterne på indtjeningen. 

De vil her opdele indtjeningen i Covid-19 påvirkede år og normaliserede år, for at fastlægge det reelle 

indtjeningspotentiale og vurdere, hvad armslængde-kompensationen vil være. 131 

De danske multinationale koncerner anbefales at være påpasselige og være grundige i deres 

dokumentation af koncerninterne omstruktureringer, for at undgå indkomstforhøjelser og/eller 

dobbeltbeskatning. TPG Covid-19 vejledningen omfatter ikke koncerninterne omstruktureringer ved 

overdragelse af immaterielle aktiver, hvorfor TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen ikke 

er tilstrækkelig for de danske multinationale koncerner.  

5.1.2 Overførsel af DEMPE-funktioner under Covid-19 pandemien i 2020 og 2021  

I TPG 2017 blev der sat øget fokus på DEMPE-funktionerne, da disse er særligt vigtige for værdiskabelsen 

for immaterielle aktiver.132 Det har medført at skattemyndighederne har et øget fokus på 

koncernselskabernes transfer pricing, hvis der foretages en ændring i fordelingen af DEMPE-

funktionerne, hvorved funktioner og risiko overføres mellem koncernselskaber.  

 

I en principalstruktur er det juridiske ejerskab over immaterielle aktiver, centraliseret hos principalen, og 

det er ligeledes principalen der har beslutningskompetencen og derigennem kontrollen over DEMPE-

funktionerne. Under Covid-19 pandemien, vil dette udgangspunkt ikke ændres, da det fortsat forventes at 

være principalen, der styrer håndteringen af Covid-19 pandemiens konsekvenser, og hvilke ændringer der 

i så fald sker i udøvelsen af DEMPE-funktionerne.  

 

 
130 TPG Covid 19 vejledningen pkt. 42-46  
131 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 45 
132 TPG 2017 pkt. 6.32 
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Hvis der under Covid-19 pandemien bliver flyttet DEMPE-funktioner, er det derfor vigtigt at undersøge, 

hvorvidt der overføres funktioner med eller uden kontrol, samt hvilken påvirkning dette har på 

indkomstpotentialet. Det immaterielle aktiv kan dermed fortsat være hos principalen i forhold til det 

juridiske ejerskab, men ved flytningen af funktioner og risici skal det vurderes, hvilken effekt dette vil 

have på den fremtidige indtjening i principalselskabet.  

 

Principalen har kontrollen og bærer risikoen for de rutinemæssige funktioner, som low-risk 

koncernselskaberne udfører. Som afledt konsekvens af Covid-19 pandemiens restriktioner, kan nogle low-

risk koncernselskaber være nedlukket, og principalen kan derfor have outsourcede de rutinemæssige 

funktioner til et andet low-risk koncernselskab eller uafhængigt selskab. Denne ændring medfører ikke en 

kompensation til low-risk koncernselskabet, såfremt det er en midlertidige overførsel af DEMPE-

funktionerne under Covid-19 pandemien, hvor principalen bibeholder den strategiske styring samt 

kontrollere DEMPE-funktionerne.  

 

Hvis der overføres funktioner fra principalen, som er den juridiske ejer, hvor de ikke længere har kontrol 

over DEMPE-funktionerne, skal principalen kun modtage aflønning for de funktioner de har og udfører. 

Hertil skal det undersøges, om overførslen af DEMPE-funktionerne ville have udløst kompensation 

mellem uafhængige selskaber.133 Hvis flytningen af funktionerne, ændre indkomstpotentialet hos 

principalen, vil der kræves kompensation for omstruktureringen til principalen. Hvis der i indkomståret 

2020 og 2021 foretages en overførsel af DEMPE-funktionerne, som medfører en væsentlig ændring i 

koncernselskabernes FAR-profil og flytter det fremtidige indkomstpotentiale, skal dette kompenseres.  

 

En overførsel af DEMPE-funktioner under Covid-19 pandemien skal de danske multinationale koncerner 

være forsigtige med. TPG Covid-19 vejledning pointerer, at skattemyndighederne vil have et stort fokus 

på ændringer i koncerninterne aftaler, og dermed indirekte på koncerninterne omstruktureringer. Dette 

inkluderer en vurdering af, hvorvidt en ændring af DEMPE-funktionerne kompenseres.134 TPG 2017 i 

samspil med TPG Covid-19 vejledningen er tilstrækkelig til at vejlede de danske multinationale 

koncerner.  

 
133 TPG 2017 pkt. 9.68 
134 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 45-46 
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5.1.3 Genforhandlinger og opsigelse af kontrakter under Covid-19 pandemien i 2020 og 2021  

De danske multinationale koncerner kan under Covid-19 pandemien have et ønske om at genoverveje 

deres koncerninterne kontrakter. Årsagen hertil skal findes i de restriktioner og ændrede markedsforhold, 

som kan have medført økonomiske udfordringer for nogle koncernselskaber. For at de danske 

multinationale koncerner kan foretage en genforhandling af koncerninterne kontrakter i 2020 og 2021, 

skal dette være i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

 

En ændring af koncerninterne kontrakter kan derfor kun ske, såfremt uafhængige selskaber ligeledes ville 

forsøge at genforhandle vilkårene på baggrund af Covid-19 pandemien. TPG Covid-19 vejledningen 

pointerer, at det ikke er usandsynligt at uafhængige selskaber kunne have interesse i at genforhandle eller 

ændre klausuler i deres kontrakter.135 Genforhandlingen af den koncerninterne kontrakt kræver dog en 

nøje overvejelse af, om det er i begge koncernselskabers interesse, samt en vurdering af de langsigtede 

effekter på koncernselskabernes indtjeningspotentiale.  

 

Covid-19 pandemien kan have medført, at de danske multinationale koncerner har opsagt koncerninterne 

kontrakter eller at koncernselskaber er gået konkurs. Nedlukningen af en aktivitet i sig selv vil ikke 

nødvendigvis medfører, at der sker en koncernintern omstrukturering, som skal kompenseres.136 Uagtet 

at en aktivitet er nedlukket, skal det vurderes om ændringerne, som er foretaget, har medført en flytning 

af værdi og hermed overført indkomstpotentiale. Hvis en nedlukket aktivitet ikke rykker 

indkomstpotentialet til andre koncernselskaber, vil dette ikke medfører en koncernintern omstrukturering, 

der kræver kompensation.  

 

I det tilfælde at de danske multinationale koncerner enten påberåber sig force majeure klausulen, opsiger 

eller ændrer en koncernintern kontrakt, kan dette medføre en påvirkning af fordelingen af tab og 

ekstraordinære Covid-19 omkostninger mellem koncernselskaberne. For at dette vil resultere i en 

koncernintern omstrukturering, skal opsigelsen eller genforhandlingen have forårsaget en omfordeling af 

koncernselskabernes funktioner, aktiver eller risici. TPG Covid-19 vejledningen anbefaler, at sådanne 

ændringer sker med forsigtighed og understøttes af transfer pricing dokumentation, som indeholder en 

fyldestgørende beskrivelse af, hvordan ændringerne er i overensstemmelse med armslængdevilkår.137  

 

 
135 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 42-45  
136 TPG 2017 pkt. 9.78 
137 TPG Covid 19-vejledningen pkt. 37 og 46 
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Det anbefales at de danske multinationale koncerner laver en fyldestgørende transfer pricing 

dokumentation, om hvorvidt en genforhandling eller opsigelse af kontrakt har flyttet indkomstpotentialet. 

Dette skal gøres med udgangspunkt i interne oparbejdet dokumentation fra det Covid-19 påvirkede 

indkomstår og uafhængige referencetransaktioner. TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen 

er delvist tilstrækkelig, men afhjælper ikke problematikken i forhold til hvornår en genforhandling fører 

til en koncernintern omstrukturering under Covid-19 pandemien.  

5.1.4 Flytning af ledelsens sæde under Covid-19 pandemien i 2020 og 2021 

Covid-19 pandemien har for nogle koncernselskaber medført, at medarbejderne har været nødsaget til at 

arbejde hjemmefra, og dette har for nogle været i andre lande end, hvor koncernselskabet er skattemæssigt 

hjemmehørende.  

 

Som udgangspunkt har et koncernselskab sit ledelsessæde, hvor de strategisk væsentlige beslutninger 

bliver foretaget.138 Som følge af det øgede hjemmearbejde under Covid-19 pandemien er det derfor vigtigt 

at være opmærksom på, om dette kan have forårsaget et skift i ledelsens sæde, hvilket vil medføre, at der 

er sket en koncernintern omstrukturering og hermed påvirke resultatfordelingen.  

 

OECD udgav et notat den 3. april 2020139 vedrørende ledelsens sæde under Covid-19 pandemien, som 

statuerede at ledelsens sæde skal anses, som værende der hvor ledelsen normalt afholder møder og der 

hvor ledelsen normalt træffer deres beslutninger. Det vil sige i de perioder, hvor ledelsen træffer deres 

beslutninger andet steds fra, grundet ekstraordinære og midlertidige foranstaltninger, ikke vil føre til en 

ændring i beliggenheden for ledelsens sæde og der hermed ikke foreligger en koncernintern 

omstrukturering.  

 

Som reaktion på OECD’s notat fra 3. april 2020 sendte de danske skattemyndighederne den 3. juli 2020 

et styresignal140 ud, som erklærede sig enig med OECD’s konklusioner vedrørende, hvordan ledelsen 

sæde skulle vurderes under Covid-19 pandemien. I styresignalet fra 3. juli 2020 fastlægges det, at dette 

kun gælder, såfremt koncernselskabets reelle ledelse er påvirket af Covid-19 restriktioner, og af den årsag 

er tvunget til at træffe beslutninger i en anden jurisdiktion, end hvor de normalt ville have gjort dette, på 

baggrund af de midlertidige og ekstraordinære omstændigheder.   

 

 
138 Den juridiske vejledning 2021-01 C.D.1.1.1.3 
139 OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis 
140 Skattestyrelsens styresignal af 3. juli 2020 - SKM2020.298.SKTST  
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Figur 5.2: Tidslinje over midlertidige og ekstraordinære omstændigheder i Danmark, der ikke flytter ledelsens 

sæde i 2020 og 2021   

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra Statsministeriets pressemøder141 

 

I de ovenstående perioder vil det for de danske multinationale koncerner ikke bevirke, at der sker en 

ændring af ledelsens sæde, såfremt beslutningerne træffes andet steds fra som følge af restriktionerne. 

Beskatningen vil hermed fortsat ske i det land, hvor ledelsens sæde oprindeligt er hjemmehørende og 

under normale omstændigheder ville træffe beslutninger fra. Styresignalet bevirker også, at de danske 

multinationale koncerner kan fortsætte deres drift uden, at der er risiko for, at der skal ske en potentiel 

fraflytningsbeskatning for en midlertidig flytning af ledelsens sæde under Covid-19 pandemien.  

5.2 Koncernselskabernes forståelse af den koncerninterne omstrukturering under Covid-19 

pandemien i 2020 og 2021  

De danske multinationale koncerner skal i forbindelse med en koncernintern omstrukturering foretage en 

analyse af, hvorvidt armslængdeprincippet er opfyldt. Derfor skal, der foretages en 

transaktionsafgrænsning af de transaktioner, som relaterer sig til den koncerninterne omstrukturering. 

Dette betyder, at de danske multinationale koncerner skal undersøge de forretningsmæssige og 

økonomiske forhold, som er i forbindelse med den koncerninterne omstrukturering. I 

transaktionsafgrænsningen skal, der laves en funktionsanalyse for at få en forståelse af de funktioner, 

aktiver og risici, som relaterer sig til den relevante kontrollerede transaktion. Derudover skal de 

økonomiske omstændigheder, kontraktvilkår og forretningsmæssige strategier undersøges, for at udlede 

om de påvirker den koncerninterne omstrukturering, og såfremt de gør, skal det udledes hvordan.142  

 
141 Statsministeriet: Pressemøde om Corona-virus den 11. marts 2020, den 13. marts 2020, den 18. september 2020, den 
16. december 2020 og den 24. februar 2021 
142 TPG 2017 pkt. 9.13 
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Det følger af TPG 2017, at et koncernselskab skal igennem tre trin for at opnå en forståelse af den 

koncerninterne omstrukturering for hermed at kunne fastsætte armslængdeprisen og -vilkårene for de 

transaktioner, som er aktuelle i forbindelse med omstruktureringen.143 De tre trin er følgende: 

Figur 5.3: 3 trins analysen for forståelse af omstruktureringen i lyset af Covid-19 pandemien 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017144  

5.2.1 Covid-19 pandemiens påvirkning ved præcis fastlæggelse af transaktionen omfattet af 

koncernintern omstrukturering  

I det første trin er det vigtigt at fastlægge de præcise forhold for den koncerninterne omstrukturering i 

forhold til det omstrukturerede og det modtagende selskab. Det skal her fastlægges, hvad situationen var 

før omstruktureringen, klarlægges selve omstruktureringen, samt vurdere situationen efter 

omstruktureringen.145  

 

Det skal identificeres hvilke koncernselskaber der kontrollere og udfører hvilke funktioner, hvem der ejer 

immaterielle rettigheder og hvem der bærer risikoen. Dette gøres, for at se hvem og hvad der vil være 

påvirket af en koncernintern omstrukturering, og hvordan de enkelte koncernselskaber vil påvirkes. Dette 

 
143 TPG 2017 pkt. 9.14 
144 TPG 2017 pkt. 9.14 
145 TPG 2017 pkt. 9.16-9.18 
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kan ske med udgangspunkt i DEMPE-funktionerne og FAR-profilerne i koncernen, som fastlægger, 

hvordan resultatfordelingen foretages. 

 

For de koncerninterne omstruktureringer er udgangspunktet den skriftlige kontrakt, som er udarbejdet 

mellem de involverede koncernselskaber. Kontrakten indeholder en beskrivelse af, den hensigt 

koncernselskaberne har med den koncerninterne omstrukturering på transaktionstidspunktet, herunder 

rollerne, forpligtelserne og rettighederne for hvert koncernselskab og hvordan disse ændrer sig som følge 

af den koncerninterne omstrukturering.146 Selvom indholdet i kontrakten danner grundlag for den 

koncerninterne omstrukturering, er det koncernselskabernes faktiske adfærd, der er afgørende for 

vurderingen af den koncerninterne omstrukturering. Hvis denne ikke stemmer overens med kontrakten, 

risikerer koncernselskaberne, at skattemyndighederne kan foretage en indkomstforhøjelse. 

Skattemyndighederne vil undersøge den faktiske adfærd ud fra blandt andet mødereferater, 

korrespondancer og præsentationer, som kan fortælle om koncernselskabernes faktiske adfærd.  

 

De danske multinationale koncerner skal under Covid-19 pandemien, fastlægge i hvilket omfang 

immaterielle aktiver eller DEMPE-funktioner er overført internt og om interne kontrakter er opsagt eller 

væsentligt genforhandlet. Denne klarlæggelse skal fremgå af deres koncerninterne kontrakt om 

omstruktureringen og det skal dokumenteres i deres transfer pricing dokumentation, at dette er sket på 

armslængdevilkår.   

5.2.2 Covid-19 pandemiens påvirkning ved forretningsbegrundede årsager og fordele for den 

koncerninterne omstrukturering  

For at en koncernintern omstrukturering vil blive anerkendt af skattemyndighederne, skal der være et 

økonomiske og forretningsmæssigt rationale for de involverede koncernselskaber. Denne koncerninterne 

omstrukturering skal medføre, at koncernselskaberne forventes at blive stillet bedre, end hvis denne ikke 

blev gennemført, hvilket skal vurderes og måles på hvert enkelt koncernselskabs resultat før skat.147  

 

Covid-19 pandemien har for nogle af de danske multinationale koncerner haft negative effekter, hvilket 

kan være med til at gøre en koncernintern omstrukturering forretningsbegrundet. I de tilfælde hvor en 

koncern kun har placeret deres produktionsselskab i eksempelvis Italien, har Covid-19 pandemien 

begrænset produktionen i dele af 2020. Dette kan have haft stor betydning for koncernens omsætning som 

 
146 TPG 2017 pkt. 9.17 
147 TPG 2017 pkt. 9.37 
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konsekvens af manglende produkter. Covid-19 pandemien kan dermed have gjort koncernerne 

opmærksomme på deres svaghed i forhold til forsyningskæden og den øgede risiko der kan være i ikke at 

have spredt produktionen til flere lande. En omstrukturering af koncernen i forhold til produktionen i 

Italien og deres know-how, kunne dermed være en forretningsmæssig begrundelse på lang sigt og ikke 

kun på grund af Covid-19 pandemien.  

 

Såfremt en koncernintern omstrukturering udelukkende foretages på baggrund af Covid-19 pandemien, 

forventes det i TPG Covid-19 vejledningen, at skattemyndighederne vil være skeptiske i forhold til, 

hvorvidt en koncernintern omstrukturering er forretningsmæssigt begrundet. Idet Covid-19 pandemien 

forårsager en usikker værdiansættelse af immaterielle aktiver, kan dette udnyttes til at flytte 

indkomstpotentialet herfra, til en lavere kompensation.  

 

De danske multinationale koncerner skal i deres transfer pricing dokumentation for 2020 og 2021 redegøre 

for koncernens forretningsbegrundelse for den koncerninterne omstrukturering. Herudover skal 

koncernselskaberne redegøre for deres forventninger til det fremtidige indkomstpotentiale og hvorledes 

Covid-19 pandemien har påvirket deres forretningsmæssige beslutninger.  

5.2.3 Covid-19 påvirkning ved andre realistiske muligheder for koncernselskaberne  

I forbindelse med en koncernintern omstrukturering antages det, at det omstrukturerede koncernselskab 

vil deltage, såfremt der ikke er andre realistiske alternativer, som er mere lønsomme.148 TPG 2017 angiver, 

at alle andre faktiske alternativer ikke behøves dokumenteres, men at intentionen blot er at realistiske 

alternativer skal overvejes. Hvis der findes andre alternativer, der er tydeligt mere profitable, skal disse 

indgå i vurderingen af omstruktureringen.149 En koncernintern omstrukturering skal fortsat ske til 

armslængdepriser og -vilkår, hvilket medfører, at denne skal fastlægges på baggrund af, hvad uafhængige 

selskaber ville have aftalt. Udgangspunktet er dog, at hvis det er mere attraktivt at bibeholde det 

immaterielle aktiv og aktiviteten hertil, ville et uafhængigt selskab ikke deltage i en omstrukturering.150 

Covid-19 pandemien har dog skabt den udfordring, i forhold til den store usikkerhed om immaterielle 

aktivers fremtidige indtjening, hvilket besværliggøre, hvad uafhængige selskaber vil have kompenseret.  

 

For koncernselskaberne kan der opstå nogle situationer, hvor det omstrukturerede koncernselskab ikke 

har andre realistiske alternativer end at accepterer omstruktureringen. Dette vil især være i tilfælde hvor 

 
148 TPG 2017 pkt. 9.27 
149 TPG 2017 pkt. 9.31  
150 TPG 2017 pkt. 9.30 
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kontrakter ophører eller genforhandles med tabsgivende koncernselskaber.151 Covid-19 pandemien har 

forårsaget at flere koncernselskaber oplever tab, hvilket har betydet at i en centraliseret principalstruktur, 

kan det være mere fordelagtigt for principalen at opsige eller genforhandle kontrakter og betale 

kompensationen, end at fortsætte det tabsgivende koncernselskab.  

5.3 Kompensation og beskatning af koncerninterne omstruktureringer i 2020 og 2021 under Covid-

19 pandemien 

Når de danske multinationale koncerner har opnået den konkrete forståelse af omstruktureringen og de 

transaktioner denne medfører, skal der fastlægges den korrekte kompensation. Det er de koncernselskaber, 

som giver afkald på indkomstpotentiale, som skal kompenseres for tabet af denne fremtidige indtjening. 

Det er derfor vigtigt at kompensationen fastsættes på armslængdevilkår, så den hverken bliver for lav eller 

for høj, og der dermed ikke bliver foretaget den korrekte beskatning af kompensationen.   

5.3.1 Kompensation  

Når der er foretaget en koncernintern omstrukturering, kan det koncernselskab, som har oplevet en 

nedgang i indkomstpotentialet, have krav på at modtage kompensation herfor, fra det modtagne 

koncernselskab.  

 

Efter det er fastlagt, hvilke konkrete ændringer der foretages, skal det fastlægges, hvilken påvirkning dette 

vil have på den fremtidige indtjening for det omstrukturerede koncernselskab. Indkomstpotentialet 

afhænger af hvilke rettigheder og aktiver hvert koncernselskab varetager, samt hvor længe arrangementet 

skal vare. Under normale omstændigheder kan der benyttes historisk indtjening til at forudsige den 

fremtidige indtjening og dermed værdiansætte kompensationen ud fra dette.152 Covid-19 pandemien har 

skabt en unik økonomisk situation, som har gjort værdien af immaterielle aktiver usikker og dermed også 

forventningen til den fremtidige indtjening. Det vurderes derfor ikke at være retvisende, hvis 

koncernselskaberne udelukkende baserer deres værdiansættelse af indkomstpotentialet på baggrund af 

den historiske indtjening. 

 

De danske multinationale koncerner skal hermed foretage en konkret vurdering af det overførte 

indkomstpotentiale, med udgangspunkt i historisk indtjening, fremtidige budgetter og eventuelle 

 
151 TPG 2017 pkt. 9.29 
152 TPG 2017 pkt. 9.46 
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uafhængige referencetransaktioner, således kompensationen til det omstrukturerede koncernselskab, er i 

overensstemmelse med hvad uafhængige selskaber vil have accepteret.153  

 

De påvirkninger som har været på koncernselskabernes resultater på grund af Covid-19 pandemien 

forventes at normaliseres, når markedsforholdene er stabiliseret. Dette medfører, at i en principalstruktur, 

der under Covid-19 pandemien har foretaget en koncernintern omstrukturering, ved eksempelvis at flytte 

funktioner og risici med indkomstpotentiale tilknyttet, ikke vil forventes at have den samme 

resultatfordeling efter omstruktureringen, som der var før Covid-19 pandemien. Hvis principalen, når 

resultaterne er normaliseret, stadig modtager samme overnormale profit, som før Covid-19 pandemien, 

vil dette give en indikation om, at der reelt ikke er foretaget ændring af funktioner og risikofordeling. Når 

skattemyndighederne foretager deres kontrol af den koncerninterne omstrukturering, gøres dette flere år 

efter, at omstruktureringen er foretaget. De vil derfor kunne se, hvordan den egentlige indtjening er 

realiseret efter omstruktureringen.  

 

I forbindelse med en overførsel af immaterielle aktiver, genforhandling eller opsigelse af kontrakter, kan 

dette medføre en række omkostninger for det omstrukturerede koncernselskab i form af nedskrivning af 

aktiver, afskedigelser af medarbejdere, ombygning af lokaler, og revisions- og advokatbistand.154 I de 

tilfælde hvor der er sket en overførsel af indkomstpotentiale fra det omstrukturerede koncernselskab, skal 

det vurderes om koncernselskabet skal kompenseres for omkostninger ved omstruktureringen.  

 

De danske multinationale koncerner kan under Covid-19 pandemien være udfordret i forhold til 

værdiansættelsen af kompensationen ud fra det fremtidige indtjeningspotentiale. TPG Covid-19 

vejledningen omfatter ikke vejledning vedrørende koncerninterne omstruktureringer og kompensationen 

heraf og afhjælper derfor ikke de danske multinationale koncerner udfordringer herved. De danske 

multinationale koncerner bør i deres transfer pricing dokumentation for den koncerninterne 

omstrukturering, anvende al nutidige tilgængelige data og interne udarbejdede analyser, for at understøtte 

værdiansættelsen og kompensationen er sket til armslængdepris.  

5.3.2 Beskatning   

En koncernintern omstrukturering, hvor der enten overføres immaterielle aktiver, funktioner, risici, 

opsiges eller genforhandles koncerninterne kontrakter, vil udløse beskatning, såfremt der ville ske 

 
153 TPG Covid-19 vejledningen pkt. 11 og 12 
154 TPG 2017 pkt. 9.93 
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kompensation mellem uafhængige selskaber i en sammenlignelig situation.155 For de danske 

multinationale koncerner er kompensationen i form af løbende indkomst fra væsentlige ændringer eller 

opsigelse af kontrakters rettigheder skattepligtige jf. LL § 2 og SL § 4. Afståelsen af immaterielle aktiver 

er en kapitalgevinst for de danske multinationale koncerner, som er skattepligtige jf. LL § 2 og AL § 40. 

Koncernselskaberne skal i deres transfer pricing dokumentation påvise, at omstruktureringen er sket i 

overensstemmelse med armslængdeprincippet. Såfremt transfer pricing dokumentationen er tilstrækkelig, 

er det skattemyndighederne, som har bevisbyrden. I den situation, hvor transfer pricing dokumentationen 

derimod ikke er tilstrækkelig og hermed mangelfuld, kan skattemyndighederne skønsmæssigt fastsætte 

en indkomstforhøjelse. 

5.4 Delkonklusion  

De danske multinationale koncerner kan under Covid-19 pandemien have foretaget koncerninterne 

omstruktureringer i form af overførsel af immaterielle aktiver, aktiviteter, opsigelse eller væsentlig 

genforhandling af kontrakter og derigennem en overførsel af indkomstpotentiale.  

 

Ved en koncernintern omstrukturering skal der i de danske multinationale koncerners transfer pricing 

dokumentation redegøres for, at dette er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Den 

hovedsagelige problematik er, at Covid-19 pandemien har besværliggjort værdiansættelsen af de 

koncerninterne omstruktureringer og heriblandt dokumentationen. I TPG Covid-19 vejledningen 

indikeres det, at de danske multinationale koncerner skal være opmærksomme på, at skattemyndighederne 

vil have et øget fokus på dokumentationen for den koncerninterne omstrukturering, i forhold til det 

forretningsmæssige rationale. TPG Covid-19 vejledningen er ikke konkret i forhold til, om Covid-19 

pandemien kan være en forretningsmæssig begrundelse, hvorfor de danske multinationale koncerner skal 

være opmærksomme på risikoen for at anvende Covid-19 pandemien som forretningsmæssig begrundelse 

uden anden transfer pricing dokumentation.  

 

Covid-19 pandemiens restriktioner kan have forårsaget, at flere medlemmer af ledelsen i de danske 

multinationale koncerner har truffet afgørende beslutninger fra andre lande end hvor ledelsens sæde 

normalvis er placeret. Under normale omstændighederne, vil en længere periode, hvor ledelsens 

beslutninger træffes fra et andet land, medføre en flytning af ledelsens sæde og hermed udløse exit-

beskatning. OECD og de danske skattemyndigheder, har udstedt henholdsvis et notat og styresignal, som 

fastlægger at en midlertidig ændring af ledelsens sæde på baggrund af Covid-19 pandemien og de 

 
155 TPG 2017 pkt. 9.39  
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medfølgende restriktioners ekstraordinære omstændigheder, ikke vil udløse en flytning af ledelsens sæde 

og dertil exit-beskatning.  

 

De danske multinationale koncerner skal kompensere de enkelte omstrukturerede koncernselskaber ud fra 

en vurdering af værdien af det overførte indkomstpotentiale. Covid-19 pandemien har medført, at 

værdiansættelsen af kompensationen er vanskelig, da det ikke vil anses som retvisende udelukkende at 

basere denne på den historiske indtjening. De danske multinationale koncerner bør derfor foretage en 

kompensation, der er baseret på den historiske indtjening, fremtidige budgetter og mulige uafhængige 

referencetransaktioner, således denne vil være i overensstemmelse med armslængdeprincippet.  

 

Samspillet mellem TPG 2017 og TPG Covid-19 vejledningen, anses for at være delvist tilstrækkelig i 

forhold til at vejlede de danske multinationale koncerner i forbindelse med en koncernintern 

omstrukturering under Covid-19 pandemien. De danske multinationale koncerner mangler en klar 

identifikation af, hvilken dokumentation som kunne forventes anerkendt af skattemyndighederne, for at 

retfærdiggøre den forretningsmæssige begrundelse og værdiansættelsen af kompensationen for den 

koncerninterne omstruktureringer under Covid-19 pandemien. Derudover har de danske multinationale 

koncerner behov for en klar fastlæggelse af, hvornår der foreligger en koncernintern omstrukturering, på 

baggrund af de ekstraordinære omstændigheder Covid-19 pandemien kan have medført.  
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Kapitel 6 Covid-19 påvirkninger af den egenkonstrueret virksomhedscase  

Med henblik på de foregående kapitler vil det i en egenkonstrueret virksomhedscase illustreres, hvordan 

Covid-19 pandemien har påvirket en dansk multinational koncern, som overfører immaterielle aktiver i 

en koncernintern omstrukturering. Den multinationale koncern vil have en regnskabsperiode fra 1. april 

2020 til 31. marts 2021.  

 

I virksomhedscasen undersøges Covid-19 pandemien og restriktionernes påvirkninger af den danske 

multinationale koncern WebStar Solutions A/S, de økonomiske omstændigheder på IT-markedet før og 

under Covid-19 pandemien, forretningsstrategi, produktets egenskaber og udviklingen af software under 

Covid-19 pandemien. Derudover vil der foretages en 6-trins risikoanalyse af WebStar Solutions 

koncernen i forhold til de immaterielle aktiver før en koncernintern omstrukturering. Dernæst en analyse 

af den koncerninterne omstrukturering i forhold til værdiansættelse af kompensation og aflønning af 

koncernselskaberne herefter. Det vil udledes, hvilken påvirkning Covid-19 pandemien vil have på 

overførslen af de immaterielle aktiver og den koncerninterne omstrukturering. Dette vil gøres for at 

vurdere forholdene før, under og efter den koncerninterne omstrukturering.  

6.1 De faktiske forhold i WebStar Solutions koncernen frem til 31. marts 2020 

Det danske moderselskab WebStar Solutions A/S blev stiftet i 2015 af to software ingeniører med stor 

erfaring inden for IT-branchen, som ville revolutionere udviklingen af webshop-software på det danske 

og internationale marked for erhvervsvirksomheder. WebStar Solutions A/S fik med årene et ry for at 

levere webshop-løsninger med høj kvalitet og funktionalitet til B2B markedet. De har siden stiftelsen i 

2015 haft stort fokus på at udvikle og forbedre deres webshop-løsninger og dertilhørende software, for at 

fastholde den høje kundetilfredshed og følge efterspørgslen på markedet. WebStar Solutions A/S har et 

neutralt men kvalitetsbevidst logo, som erhvervsvirksomhederne anser som et kvalitetsstempel for deres 

digitale platforme.  

 

Figur 6.1: WebStar koncernens logo og selskabsnavn 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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De to ejere af WebStar Solutions A/S begyndte i 2015 udviklingen af deres webshop-løsninger og 

tilhørende software-løsninger, med udgangspunkt i deres know-how omkring IT-branchen. De havde stor 

ekspertise indenfor webshop-software fra deres tidligere stillingerne og havde spottet et hul i markedet. 

Software-løsningen, som WebStar Solutions A/S påbegyndte udviklingen af i 2015, blev færdigudviklet 

i 2016 og blev hermed lanceret på markedet til erhvervskunderne. Software-løsningen blev tildelt navnet 

WebStar-Optimizer, for at give det et kvalitetsstempel og indikere funktionerne, som den indeholdt.  

 

WebStar Solutions A/S havde fra stiftelsen i 2015 stået for både salgs- og markedsføringsfunktionen, 

forskning- og udviklingsfunktionen og produktionsfunktionen. De oplevede dog en stigende efterspørgsel 

fra erhvervsvirksomhederne på webshop-løsninger med WebStar-Optimizer, og etablerede i 2017 det 

irske salgsselskab. Denne etablering skete for at overføre de rutinemæssige salgs- og 

markedsføringsfunktioner, således WebStar Solutions A/S kunne have deres fokus på udviklingen og 

forbedring af webshop-løsningerne samt WebStar-Optimizer. Derudover var det en strategisk beslutning 

at placere koncernselskabet i Irland, som anses for at være Europas IT-hovedstad for at synliggøre sig 

selv blandt de andre IT-selskaber. I 2018 var der en fortsat stigende efterspørgsel på webshop-løsninger 

med WebStar-Optimizer, og som led i forretningsstrategien blev der etableret et koncernselskab i 

Filippinerne. Ved at etablere koncernselskabet i Filippinerne kunne WebStar Solutions koncernen opnå 

besparelser på lønomkostninger, men fortsat have en høj kvalitet på webshop-løsningerne. Det Filippinske 

koncernselskab overtog dermed produktionsfunktionen fra WebStar Solutions A/S, som dog bibeholdt 

forsknings- og udviklingsfunktionerne.  

 

På baggrund af etableringen af de irske og filippinske koncernselskaber har WebStar Solutions A/S større 

fokus på forskningen og udviklingen af nye produkter. I 2019 igangsættes udviklingen af WebStar-

UltraOptimizer med integreret SEO156, som er anden generation af WebStar-Optimizer.  

 

I marts 2020 træffer WebStar Solutions A/S beslutningen om at foretage en koncernintern omstrukturering 

pr. 1. april 2020. 

 

 

 

 

 
156 Search Engine Optimization 
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Figur 6.2: Tidslinje for koncernens udvikling frem til den koncerninterne omstrukturering 1. april 2020 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Før den 1. april 2020 består organisationsstrukturen i WebStar Solutions koncernen af det danske 

moderselskab WebStar Solutions A/S (Aktieselskab), som ejer 100% af det filippinske low-risk 

kontraktproducent WebStar Solutions IT Factory FDC (Foreign owned Domestic Company) og det irske 

low-risk salgsselskab WebStar Solutions Sales PLC (Public Limited Company). WebStar Solutions 

koncernstruktur er illustreret i figur 6.3. 

 

Figur 6.3: Organisationsstruktur i WebStar Solutions koncernen før den interne omstrukturering d. 1. april 

2020 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Det danske moderselskab WebStar Solutions A/S er beliggende i Billund, Danmark. Strukturen er en 

centraliseret principalstruktur og det danske moderselskab varetager derfor alle de væsentlige funktioner, 

ejer de immaterielle aktiver og bærer de væsentligste økonomiske risici i koncernen. Alle væsentlige 

beslutninger angående salgs- og indkøbsaftaler, markedsføring og produktionen af webshop-løsninger 

med WebStar-Optimizer træffes af moderselskabet. Derigennem har WebStar Solutions A/S kontrol over 

DEMPE-funktionerne, bærer markedsrisikoen og har den finansielle kapacitet til at bære denne risiko.  

 

Low-risk kontraktproducenten i Filippinerne er beliggende i hovedstaden Manila. Den blev stiftet for at 

følge med den øgede efterspørgsel efter koncernens webshop-løsninger med WebStar-Optimizer. I Manila 

er der mulighed for billigere arbejdskraft, men med fortsat høj faglighed hos IT-medarbejderne. 

Udviklingen, implementeringen og vedligeholdelsen af kundernes skræddersyede webshops foretages ud 

fra retningslinjerne, som er udstedt af WebStar Solutions A/S, hvorfor datterselskabet kun bærer en lav 

risiko. Det danske moderselskab laver løbende opfølgninger med arbejdet, der udføres i Filippinerne 

gennem både fysiske og online møder. Den udviklede webshop-software WebStar-Optimizer udnyttes af 

WebStar Solutions IT Factory FDC mod en månedlige licensbetaling til WebStar Solutions A/S.   

 

Det irske low-risk salgsselskab, WebStar Solutions Sales PLC, er placeret i Dublin, for at være tæt på de 

store internationale IT-virksomheder og hermed synliggøre koncernen. Derudover er placeringen 

strategisk, fordi der afholdes mange store IT-messer, hvor erhvervsvirksomhederne deltager, som gør, at 

WebStar Solutions koncernen kan promovere deres webshop-løsninger med WebStar-Optimizer. 

Salgsselskabet udfører rutinemæssige salgsfunktioner, som sørger for B2B salg af webshop-løsninger med 

WebStar-Optimizer. Salg og markedsføring foretages ud fra WebStar Solutions A/S retningslinjer, og 

WebStar Solutions Sales PLC bærer derfor ikke den primære markedsrisiko. Der foretages løbende 

kontrol og opfølgning fra moderselskabet for at sikre sig, at deres retningslinjer følges, dette gøres gennem 

fysiske kontroller samt online møder. WebStar Solutions Sales PLC køber de skræddersyet webshop-

løsninger med WebStar-Optimizer fra moderselskabet og videresælger til kunderne hovedsageligt 

gennem det oparbejdede kundekartotek, telemarketing og IT-messer.   

6.1.1 Produktets egenskaber og forretningsstrategier i årene før 1. april 2020 

WebStar Solutions A/S gik I forbindelse med stiftelsen i 2015 i gang med at udvikle en revolutionerende 

webshop-software WebStar-Optimizer, som skulle effektivisere og optimere erhvervsvirksomhedernes 

webshop-løsninger. WebStar Solutions A/S blev i 2016 færdig med udviklingen af WebStar-Optimizer, 
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hvis primære målgruppe var erhvervsvirksomheder, som sælger deres varer eller ydelser online, og som 

har et ønske om få en samlet webshop-løsning. 

En webshop-løsning med WebStar-Optimizer giver erhvervsvirksomhederne et fuldendt produkt, hvori 

der er integreret funktioner i form af salgsanalyser, lagerstatus, udsalgsfunktioner, betalingsløsninger, 

fragtløsninger og integrering med sociale medier. Til sammenligning af de eksisterende webshop-

løsninger på markedet er disse funktioner ikke en integreret del af konkurrenternes webshop-løsning, men 

plugin-funktioner som er udarbejdet af forskellige aktører og dermed tilføjes til konkurrenternes webshop-

løsninger. Dette bevirker, at i tilfælde af opdateringerne af et eksternt plugin, kan webshop-løsningen 

opleve forstyrrelser og fejlmeddelelser, som gør at en webshop-løsning med WebStar-Optimizer, hvori 

funktionerne er integreret giver en mere stabil drift og brugeroplevelse.  

Figur 6.4: WebStar Solutions A/S - Webshop-løsning med WebStar-Optimizer 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

En basisopsætning af en webshop-løsning koster i omegnen af 75.000-190.000 kr., hertil skal der tillægges 

25.000-100.000 kr. pr. eksternt plugin, der skal tilføjes til webshoppen.157 Webshop-løsningen med 

WebStar-Optimizer koster i stedet i omegnen af 250.000-300.000 kr., heri er samtlige funktioner udviklet 

 
157 Morningtrain: Hvad koster en webshop?, udgivet juni 2020 
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og integreret i løsningen, således der ikke opstår forstyrrelser eller fejlmeddelelser på baggrund af 

opdateringer. 

Forretningsprocessen i WebStar Solutions koncernen består i at WebStar Solutions Sales PLC skaber 

kontakten til erhvervsvirksomhederne gennem deres kundekartotek, hjemmeside, telefonisk eller IT-

messer. Herefter indledes der et kundemøde, hvor erhvervsvirksomhedens behov og ønsker konkretiseres 

og den endelige salgsaftale indgås.  

Efter WebStar Solutions Sales PLC har indgået en salgsaftale, derefter bestilles den skræddersyede 

webshop-løsning med WebStar-Optimizer hos WebStar Solutions A/S, som får WebStar Solutions IT 

Factory FDC til at udarbejde webshop-løsningen med WebStar-Optimizer, som de har en licensaftale 

omkring. Dette medfører, at når WebStar Solutions IT Factory FDC har færdiggjort opgaven, fremsendes 

webshop-løsningen med WebStar-Optimizer til erhvervsvirksomheden.  

I forbindelse med deres forretningsproces er WebStar Solutions A/S blevet opmærksomme på 

efterspørgslen af integrerede SEO-løsninger.  SEO består i at foretage produktbeskrivelser for B2B 

kunder, for at øge synligheden og hermed opnå en bedre placering på Google. For at udvide deres 

kundekreds beslutter WebStar Solution A/S i 2019 at påbegynde udviklingen af en ny webshop-software, 

WebStar-UltraOptimizer. Denne webshop-software vil tilføje en yderligere funktion i form af en tekst-

robot, som foretager SEO-funktionen.  

En tilføjelse af en sådan funktion vil automatisere erhvervsvirksomhedernes webshop-løsningers online 

tilstedeværelse for slutbrugeren. Dette er normalt en arbejdsopgave, som udføres af en person i 

erhvervsvirksomheden eller uddelegeres til eksterne selskaber, hvor prisen for dette varierer mellem 

5.000-40.000 kr. månedligt alt afhængig af, hvor mange produktbeskrivelser det omhandler.  

I forhold til konkurrenter, som fortsat har medarbejdere til at varetage SEO-funktionen til hver enkelt 

webshop-løsning, vil WebStar Solutionen koncernen, gennem WebStar-UltraOptimizers brugen af tekst-

robot, ikke kræve medarbejdere til andet end håndtering af eventuelle softwarefejl ved tekst-robotten. Den 

nuværende forretningsstrategi med webshop-løsningen med WebStar-Optimizer bygger på, at 

erhvervsvirksomhederne køber webshop-løsningen med WebStar-Optimizer for en aftalt pris og 

efterfølgende er indkomsten fra erhvervskunden begrænset, og yderligere betaling er kun i tilfælde af 

support til webshop-løsningen med WebStar-Optimizer. Færdigudviklingen af WebStar-UltraOptimizer 

vil forårsage, at WebStar Solutions koncernen kan tilfredsstille erhvervsvirksomhedernes efterspørgsel på 

SEO og ligeledes opnå abonnementsbetalinger fra allerede eksisterende kunder i kundekartoteket. 
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Abonnementsprisen for WebStar-UltraOptimizer vil starte fra 10.000 kr. pr. måned, men vil være 

afhængig af antallet af produktbeskrivelser, som den enkelte erhvervsvirksomhed har behov for. 

6.1.2 Økonomiske forhold for IT-branchen før 1. april 2020 

WebStar Solution koncernen anses for at være en del af IT-branchen på baggrund af deres webshop-

løsninger og udvikling af webshop-software. Denne branche har i de seneste to årtier haft en markant 

udvikling, og det kræver store omkostninger at bibeholde sin markedsposition.158 For at WebStar 

Solutions kan fortsætte med at vækste, kræver det at de investere i udviklingen af nye webshop-software 

og følger tendenserne i markedet.   

 

I perioden 2011-2019 har der været en årlig vækst mellem 13-19% i omsætningen ved e-handel i 

Danmark,159 som anses for repræsentativ for resten af Europa. Dette er en klar indikation af, at forbrugerne 

handler mere på nettet, og at erhvervsvirksomhederne skal investere i webshop-løsninger. Derudover er 

der set en stigning i væksten for IT-branchen de sidste år, som har skullet leve op til den øgede 

efterspørgsel af velfungerende webshop-løsninger.160 Denne stigning i omsætningen hos IT-branchen, 

baseres på udviklingen i omsætningen gennem e-handel.  

 

Figur 6.5: Udvikling i væksten for e-handel i Danmark for perioden 2011-2019 

 

 

Kilde: Egen bearbejdelse af Dansk Erhverv161 

 
158 MarketLine: Software Global Industry Data, udgivet 11. februar 2021 
159 Dansk Erhverv: E-handelsanalyse 2019, udgivet december 2019 
160 IT-Branchen: Branchen i tal - Omsætning, udgivet 20. juni 2020 
161 Dansk Erhverv: E-handelsanalyse 2019, udgivet december 2019 
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I en undersøgelse udarbejdet af Dansk Industri har mere end fire ud af ti erhvervsvirksomheder en vision 

om at følge den digitale udvikling,162 som må indikere en tendens om, at efterspørgslen på webshop-

løsninger vil stige hvert år. De økonomiske tendenser viser også, at der siden 2014 er sket en stigning i 

antallet af webshop-løsninger på 30% og en ud af ti virksomheder i detailhandlen er nu internetbaseret.163 

WebStar Solutions koncernen er en af de førende udbydere af webshop-løsninger herunder webshop-

løsningen med WebStar-Optimizer på B2B markedet. De digitaliseringstendenser, 

erhvervsvirksomhederne har haft, har påvirket WebStar Solutions koncernen positivt, og medført en større 

omsætningen i perioden 2016-2019, som forventes fortsat at stige i de efterfølgende år.  

 

Der var i 2017 ca. 800.000 online shops i Europa og i forhold til digitaliseringstendensen hos 

erhvervsvirksomhederne, forventes dette antal at stige jævnligt hvert år.164 Dette danner grundlag for et 

stort fremtidigt forretningspotentiale hos WebStar Solutions koncernen.  

 

For WebStar Solutions A/S er der et reelt forretningspotentiale hos en vis andel af de 800.000 allerede 

eksisterende webshops, som kunne ønske sig en optimering og samlet webshop-løsning. Udover de 

allerede eksisterende online shops er der en klar indikation af, at erhvervsvirksomhederne ønsker at følge 

tendenserne i form af at digitalisere deres forretningsmodel. En digitalisering af deres salgskanaler vil 

kræve en opsætning af en webshop-løsning til at facilitere online handel. WebStar Solution A/S kan 

dermed tilbyde erhvervsvirksomheder, som ønsker at penetrere det digitale marked, en løsning hvori alle 

funktioner er en del af prisen. Derudover vil erhvervskunderne ved valg af WebStar Solution koncernen 

kunne opnå en besparelse på deres omkostningerne til medarbejdere, da en webshop-løsning med 

WebStar-Optimizer er designet således, at det ikke kræver en IT-faglig baggrund at administrere.  

6.1.2.1 Konkrete påvirkninger på de økonomisk forhold af Covid-19 pandemien før 1. april 2020 

på IT-branchen 

Covid-19 pandemien medførte en lang række restriktioner i både Danmark, Irland og Filippinerne. En af 

disse restriktioner har været opfordringen til hjemmearbejde.165 WebStar Solutions A/S har i deres strategi 

for Covid-19 håndteringen valgt, at de vil gå forrest i at udvise samfundssind, og har derfor valgt at 

hjemsende medarbejdere i alle deres koncernselskaber. Da udarbejdelsen af webshop-løsninger kræver 

 
162 Dansk Industri: Flere virksomheder har sat digitalisering på dagsordenen, udgivet januar 2018 
163 Dansk Erhverv: Friske tal: Antallet af netbutikker eksploderer i det pressede detailmarked, udgivet 13. september 
2019 
164 Ecommerce News: Over 800.000 online stores in Europe, udgivet 6. oktober 2017 
165 Statsministeriet: Pressemøde om Corona-virus d. 11. marts 2020 
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specialiserede Edb-udstyr, har det været en udfordring at levere til deres eksisterende kunder, da de i de 

første måneder har skullet indkøbe udstyr til medarbejdernes hjemmekontorer. For WebStar Solutions IT 

Factory FDC betød det, at der blev etableret hjemmearbejdspladser, hvor medarbejderne fik stillet 

kontormøbler og specialiserede Edb-udstyr til rådighed, således de kunne fortsætte arbejdet. Det har ført 

til, at WebStar Solutions IT Factory FDC fik ekstraordinære Covid-19 omkostninger, som de ellers ikke 

ville have haft.  

 

Antallet af IT-investeringer, der foretages af erhvervsvirksomhederne, afhænger af den økonomiske 

situation på markedet. I årene før Covid-19 pandemien har der været økonomisk vækst, hvilket har haft 

indflydelse på efterspørgslen af IT-løsninger og har medført stigende omsætning. Da smittespredningen 

af Covid-19 havde en eksponentiel stigning i marts 2020 på verdensplan, forårsagede det, at flere 

erhvervsvirksomheder havde en usikker forventning til deres fremtidige indtjening. Som følge af de 

forventede påvirkninger på markedsforholdene hos erhvervsvirksomheder var det budgettet til IT-

investeringerne, som blev nedjusteret.166 Hvilket påvirkede WebStar Solutions koncernen, som i 1. kvartal 

2020, kunne konstatere et stort fald i mængden af nye ordre og derigennem i omsætningen. Derudover 

har WebStar Solutions A/S oplevet, at deres eksisterende kunder har svært ved at overholde deres 

betalingsfrister.167 Den lavere omsætning og manglende overholdelse af betalinger fra kunderne har givet 

WebStar Solutions A/S likviditetsproblemer. Usikkerheden, om hvornår markedsforholdene tilpasser sig 

og IT-investeringerne igen prioriteres af erhvervsvirksomheder, medfører at WebStar Solutions A/S ikke 

forventer en stigning i omsætningen i den nære fremtid.  

 

WebStar Solutions Sales PLC indhenter en stor andel af deres nye salgskontrakter gennem IT-messer, 

som afholdes i Europa og især i Irland på baggrund af det store antal af IT-virksomheder, der er placeret 

her. Covid-19 pandemien og de medfølgende restriktioner, medførte at IT-messer for marts og april 2020 

blev aflyst, som påvirkede antallet af nye salgskontrakter. Antallet af nye salgskontrakter er ligeledes 

blevet påvirket af den fysiske begrænsning, Covid-19 pandemien medførte, da ikke alle 

erhvervsvirksomheder ville indgå aftaler telefonisk eller via online møder, når aftalen vedrørte en 

transaktion af denne størrelse. Som konsekvens af de manglende salgskontrakter overvejede WebStar 

Solutions A/S, om der skulle foretages fyringer i WebStar Solutions Sales PLC på baggrund af den 

forventede faldende omsætning.  

 

 
166 IT-Branchen: Kan rekordåret 2019 redde kriseåret 2020?, udgivet 22. april 2020 
167 IT-Branchen: It-virksomhederne har brug for hurtig hjælp pga. coronakrisen, udgivet 26. marts 2020 
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Mod slutningen af marts så den økonomiske situation kritisk ud for IT-selskaberne, inklusiv WebStar 

Solution koncernen, hvilket betød at i værste tilfælde kunne WebStar Solution A/S gå konkurs efter få 

måneder.168  

6.2 Omstrukturering foretaget i respons til Covid-19 

WebStar Solutions A/S afholder et bestyrelsesmøde 31. marts 2020, hvor de diskuterer, hvordan Covid-

19 pandemiens påvirkninger af koncernen skal håndteres. På baggrund af bestyrelsesmødet kommer 

ledelsen op med tre muligheder for at sikre koncernens overlevelse og øge omsætningen på sigt.  

 

Figur 6.6: Tre løsningsforslag til den videre drift af WebStar Solutions koncernen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Løsning 1 består i at lave en koncernintern omstrukturering, hvorved forskning og udvikling flyttes fra 

WebStar Solutions A/S til WebStar Solutions IT Factory FDC. Gennem genforhandling af 

produktionsaftalen overtager WebStar Solutions IT Factory FDC forsknings- og udviklingsfunktionerne 

dog fortsat underlagt WebStar Solutions A/S retningslinjer. WebStar Solutions IT Factory FDC vil fortsat 

være et low-risk koncernselskab, men vil varetage flere rutinemæssige funktioner. Løsningen foreslås for 

 
168 IT Branchen: Likviditet kan blive it-branchens største coronaproblem, udgivet 26. marts 2020 
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at kunne minimere udviklingsomkostninger. De hovedsagelige omkostninger forbundet med forskning og 

udvikling stammer fra aflønningen af softwareudviklerne. Ved at overføre funktionerne til Filippinerne, 

vil WebStar Solutions koncernen opnå omkostningsbesparelser, da arbejdskraften er billigere her end i 

Danmark. Derudover ville den koncerninterne omstrukturering samle produktion, udvikling og 

vedligeholdelse, hvorved det forventes, at koncernen kan opnå positive koncernsynergier ved effektive 

arbejdsprocesser.  

 

Løsning 2 består af en koncernintern omstrukturering, der involverer WebStar Solutions A/S og WebStar 

Solutions Sales PLC. Alle immaterielle aktiver, beslutningstagerkompetencer og kontrol over DEMPE-

funktioner, overføres til det irske salgsselskab, som dermed også overtager rollen som principal og de 

primære økonomiske risici. I den forbindelse skifter det irske koncernselskab navn til WebStar Solutions 

PLC. Det danske koncernselskab bibeholder forsknings- og udviklingsfunktionerne, men under 

instruktionsbeføjelser fra det irske koncernselskab. Det danske koncernselskab skifter navn fra WebStar 

Solutions A/S til WebStar Solutions Innovation A/S. Efter den koncerninterne omstrukturering bliver 

principalen WebStar Solutions PLC, og WebStar Solutions Innovation A/S samt WebStar Solutions IT 

Factory FDC bliver low-risk koncernselskaber. Dette gøres, da Irland er et epicenter for IT-virksomheder, 

hvilket giver adgang til en masse information og kompetente medarbejder med viden indenfor IT-

branchen. Derudover sparer koncernen et mellemled, ved at produktionen af webshop-løsninger med 

WebStar-Optimizer sælges direkte til principalen, som også udgør salgsselskabet, hvorfor der ikke skal 

indgås licensaftaler om tilladelse til salg mellem principal og salgsselskab. Irland har en gunstig 

skattepolitik, som tiltrækker udenlandske selskaber, og for WebStar Solutions koncernen vil det medføre 

skattemæssige besparelser, som ikke kunne være opnået i Danmark.  

 

Løsning 3 består af at omstrukturere WebStar Solutions koncernen fra en centraliseret principalstruktur 

til en decentral struktur. Her vil der overføres funktioner med kontrol ud til low-risk koncernselskaberne, 

som derved omdannes fra low-risk til full-fledged koncernselskaber. Dette ville gøres med begrundelse i 

at sprede risikoen mellem koncernselskaberne, og dermed også sprede det forventede tab for 2020, da det 

forventes, at koncernselskabet i Danmark ikke har den finansielle kapacitet til at bære de finansielle risici 

som Covid-19 pandemien forventes at medføre.  

 

Til bestyrelsesmødet i WebStar Solutions A/S, blev det besluttet ud fra en samlet vurdering at gå med 

løsning 2. I løsning 1 og 3 ville sandsynligheden for at sikre overlevelsen og øge den fremtidige indtjening 

ikke være lige så stor som ved løsning 2. Løsning 2 anses også for at være en mere offensiv strategi for 
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fremtidig vækst, som afspejler WebStar koncernens vision og værdier. Den koncerninterne 

omstrukturering gennemføres den 1. april 2020.  

 

For at analysere påvirkningen af den koncerninterne omstrukturering, skal koncernens forhold vurderes 

før den koncerninterne omstrukturering, for derigennem at fastlægge, hvilke ændringer der konkret 

foretages og dennes påvirkning af aflønningen fremadrettet. Dette danner grundlag for, hvad der skal 

foretages af kompensation for den koncerninterne omstrukturering.  

6.3 6-trins risikoanalysen før den koncerninterne omstrukturering 1. april 2020 og under Covid-

19 pandemiens påvirkning 

I 6-trins risikoanalysen skal de koncerninterne transaktioner som vedrører immaterielle aktiver før 

omstruktureringen den 1. april 2020 analyseres. risikoanalysen tager udgangspunkt i de immaterielle 

aktiver og risikoen hertil, da de vurderes som mest værdiskabende for koncernen. Det skal derfor vurderes, 

hvilke af koncernselskaberne i WebStar Solution koncernen som bidrager til værdiskabelsen af de 

immaterielle aktiver og som bærer den tilknyttede risiko. Dette vurderes ud fra en fastlæggelse af, hvem 

der varetager DEMPE-funktioner, ejer immaterielle aktiver og bærer risikoen hertil.  Koncernselskaberne, 

der varetager de væsentlige funktioner af værdiskabelsen, skal modtage den største andel af indtjeningen.  

6.3.1 Identificering af de økonomiske risici i forhold til DEMPE-funktionerne og de immaterielle 

aktiver hos WebStar Solutions koncernen 

I risikoanalysens trin 1 skal der ske en identificering af immaterielle aktiver, samt de specifikke 

økonomiske risici, som koncernselskaberne har i forhold til DEMPE-funktionerne. WebStar Solutions 

A/S ejer de immaterielle aktiver, som er bestående af ophavsrettigheder, know-how, markedsføring, 

udvikling, salgskontrakter, kundekartotek, licensaftaler, logo og goodwill.  
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Figur 6.7: Immaterielle aktiver i WebStar Solutions A/S 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

De ovenstående immaterielle aktiver opfylder definitionen i TPG 2017, da de ikke kan anses som værende 

fysiske eller finansielle, de kan ejes og kontrolleres, og anvendes i en kommerciel sammenhæng, samt 

anvendelsen ville kompenseres af uafhængige selskaber.169 Uagtet at Covid-19 pandemien begrænsede 

udnyttelsen af ophavsrettighederne til WebStar-Optimizer og udviklingen af WebStar-UltraOptimizer i 

marts 2020 og dermed den kommercielle anvendelse, vurderes dette ikke at have indvirkning på, hvorvidt 

de findes at opfylde de kumulative betingelser for immaterielle aktiver. 

 

DEMPE-funktionerne er identificeret som de mest værdiskabende funktioner, hvorfor det skal vurderes, 

hvilke koncernselskaber der varetager og kontrollerer funktionerne og herigennem bærer de tilknyttede 

økonomiske risici.  

 

Udviklingen af koncernens webshop-software, herunder WebStar-UltraOptimizer, er en tidsmæssig og 

økonomisk tung proces. WebStar Solutions A/S er som principal den, der bærer de økonomiske risici 

forbundet med udviklingen.  

 
169 TPG 2017 pkt. 6.6 
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Forbedring af WebStar Solutions koncernens webshop-software foretages ud fra tilbagemeldinger fra 

erhvervsvirksomhederne, som anmelder fejl og andre forbedringsmuligheder ud fra deres feedback fra 

forbrugerne. Derudover følger WebStar Solution A/S tendenser i markedet og forbedre webshop-

softwaren løbende. WebStar Solutions A/S bærer de økonomiske risici for varetagelsen af 

forbedringsfunktionen for WebStar-Optimizer.  

 

Vedligeholdelse af kundekartotek, salgskontrakter, webshop-software og koncernens omdømme udføres 

af WebStar Solutions A/S, som bærer de økonomiske risici forbundet hermed.  

 

Beskyttelse af ophavsrettighederne og varemærker foretages af WebStar Solutions A/S. I tilfælde af at 

konkurrenter krænker deres ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, skal WebStar 

Solutions A/S bære omkostningerne for at opretholde beskyttelsen af koncernens rettigheder. De bærer 

hermed de økonomiske risici for beskyttelse af de immaterielle aktiver.  

 

Udnyttelse af immaterielle aktiver styres og kontrolleres af WebStar Solution A/S. Såfremt der 

forekommer fejl, som udløser produktansvar, er det WebStar Solutions A/S, der bærer den økonomiske 

risici forbundet hermed. 

 

Visse DEMPE-funktioner har større betydning for værdiskabelsen end andre, og hvilken vægtning 

WebStar Solutions A/S har af DEMPE-funktionerne i forhold til WebStar-Optimizer og deres øvrige 

immaterielle aktiver, er illustreret i figur 6.8.  

 

Figur 6.8: WebStar Solutions A/S vægtning af DEMPE-funktionerne for WebStar-Optimizer og øvrige 

immaterielle aktiver afhængig af størrelsen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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6.3.2 Identificering af forholdene i WebStar Solutions koncernens interne kontrakter 

I trin 2 af risikoanalysen skal de koncerninterne aftaler vurderes for at klarlægge den kontraktsretlige 

fordeling af ejerskab og kontrol over de immaterielle aktiver. Der foreligger interne aftaler fra principalen 

til de to low-risk koncernselskaber, som er illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 6.9: WebStar Solutions A/S kontrakter i indkomstårene før den koncerninterne omstrukturering 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

WebStar Solutions A/S har indgået en produktionsaftale med det filippinske low-risk koncernselskab, 

WebStar Solutions IT Factory FDC. Aftalen indeholder en bestemmelse om, at low-risk koncernselskabet 

udarbejder de skræddersyet webshop-løsninger med WebStar-Optimizer ud fra principalens instrukser og 

retningslinjer. WebStar Solutions A/S bestemmer, hvad der skal udarbejdes og vedligeholdes, og WebStar 

Solutions IT Factory FDC har ikke kontrol eller risiko ved udarbejdelsen af webshop-løsningerne med 

WebStar-Optimizer. For udnyttelsen af det immaterielle aktiv WebStar-Optimizer er der indgået en 

licensaftale, som medfører, at WebStar Solutions IT Factory FDC skal betale et månedligt beløb for 

anvendelsen. Covid-19 pandemien medførte i marts, at WebStar Solutions IT Factory FDC var begrænset 

i at overholde produktionsaftale og anvendelsen af WebStar-Optimizer, som følge af beslutningen om at 
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hjemsende medarbejderne. Det blev overvejet, om WebStar Solutions IT Factory FDC kunne påberåbe 

sig force-majeure, i forhold til den begrænsning Covid-19 pandemien medførte i henhold til overholdelsen 

af aftalen. Det fandtes dog, at det ikke var muligt, da det blev besluttet at indkøbe specialiserede Edb-

udstyr og etablere hjemmearbejdspladser, hvorved opholdet i produktionen kun ville være midlertidigt.  

 

I aftalen mellem WebStar Solutions A/S og det irske salgsselskab fremgår det, at datterselskabet sælger 

koncernens webshop-løsninger med WebStar-Optimizer i henhold til salgsaftaler kontrolleret af 

moderselskabet. WebStar Solutions Sales PLC har en licensaftale med moderselskabet, som indeholder 

en tilladelse til at sælge de færdigudviklede webshop-løsninger med WebStar-Optimizer på B2B 

markedet. Markedsføringsstrategien er bestemt af WebStar Solutions A/S, som løbende følger op på 

salgsmålene i datterselskabet. WebStar Solutions Sales PLC er ikke den primære bærer af 

markedsrisikoen, da de kun udfører rutinemæssige salgs- og markedsføringsfunktioner, ud fra de 

retningslinjer WebStar Solutions A/S har pålagt dem.  

6.3.3 Funktionsanalysen for WebStar Solutions koncernen i forhold til den faktiske udførsel af 

funktioner og risikofordelingen 

I analysens trin 3 skal der foretages en funktionsanalyse for at fastlægge koncernselskaberne faktiske 

adfærd i forhold til udførsel og kontrol af DEMPE-funktionerne. Det skal analyseres og identificeres 

hvilke koncernselskaber, der har de væsentligste funktioner, aktiver og risici, hvorved 

koncernselskabernes FAR-profil fastlægges.  

 

WebStar Solutions IT Factory FDC udfører rutinemæssige funktioner i forhold til udnyttelse, 

vedligeholdelse og tilpasning af webshop-løsningerne med det immaterielle aktiv WebStar-Optimizer. De 

funktioner, som WebStar Solutions IT Factory FDC foretager, sker på baggrund af de retningslinjer og 

ordre, som det danske moderselskab WebStar Solutions A/S udsteder. Som følge af Covid-19 pandemien 

i marts, var udførelsen af DEMPE-funktionerne udnyttelse og vedligeholdelse midlertidigt umuliggjort. 

Det skal derfor vurderes, om dette har en effekt på koncernselskabernes FAR-profiler. I perioden hvor 

WebStar Solutions IT Factory FDC ikke havde mulighed for at udøve deres funktioner, blev funktionerne 

ikke overtaget af et andet koncernselskab, så de blev midlertidigt ikke udført. Der blev af WebStar 

Solutions A/S besluttet at købe specialiseret Edb-udstyr for at produktionen hurtigst muligt kunne 

genoptages. Omkostningen til dette udgør en ekstra Covid-19 omkostning og er afholdt af WebStar 

Solutions IT Factory FDC. Da det er WebStar Solutions A/S, der har kontrollen over udførelsen af 

aktiviteten og det var på baggrund af deres beslutning at funktionerne blev sat i bero, vurderes det ikke at 
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have ændret i WebStar Solutions IT Factory FDC’s FAR-profil. Dette betyder, at WebStar Solutions IT 

Factory FDC har en lav risiko, da alle beslutninger træffes af WebStar Solutions A/S.  

 

WebStar Solutions Sales PLC udfører rutinemæssige funktioner i forhold til salg, markedsføring og 

udnytter de immaterielle aktiver. De funktioner, som WebStar Solutions Sales PLC foretager, sker på 

baggrund af de retningslinjer og ordre, de modtager fra det danske moderselskab WebStar Solutions A/S. 

Covid-19 pandemien har ikke ændret, hvilke DEMPE-funktioner WebStar Solutions Sales PLC har udført 

i marts 2020, men blot begrænset omfanget af udnyttelsen af de immaterielle aktiver på baggrund af faldet 

i efterspørgslen. Begrænsningen i udførelsen af DEMPE-funktionerne udgør ikke en ændring af WebStar 

Solutions Sales PLC FAR-profil, som derfor kun bærer en lav risiko, da WebStar Solutions A/S bærer 

markedsrisikoen ved manglende salg.   

 

WebStar Solutions A/S udfører de væsentligste funktioner i form af udvikling, salg, markedsføring, 

beskyttelse, udnyttelse og vedligeholdelse af de immaterielle aktiver. Dette betyder, at det er WebStar 

Solutions A/S, som bærer de væsentligste økonomiske risici. Derudover fastlægger de koncernens 

strategiske beslutninger, herunder hvilke rutinefunktioner de enkelte datterselskaber skal udføre, og 

hvordan koncernen skal håndtere Covid-19 pandemien. WebStar Solutions A/S ejer samtlige immaterielle 

aktiver i koncernen og bærer de økonomiske risici for DEMPE-funktionerne. Derudover varetager 

WebStar Solutions A/S de væsentligste funktioner, aktiver og risici, samt kontrollen og styringen over 

DEMPE-funktionerne. Covid-19 pandemiens påvirkninger på low-risk koncernselskaberne og dermed de 

øgede omkostninger samt lavere omsætning har medført, at WebStar Solutions A/S har skulle bære et 

større tab i marts 2020. Såfremt denne påvirkning på low-risk koncernselskaberne fortsætter, vil WebStar 

Solutions A/S være presset på likviditeten og herved kan der opstå tvivl om, hvorvidt de har den finansielle 

kapacitet til at bære den primære økonomiske risiko. Dette resulterer dog ikke i en ændring af FAR-

profilen, da WebStar Solutions A/S fortsat vil have kontrollen over DEMPE-funktionerne og bære de 

økonomiske risici hertil.  

 

Det vurderes dermed, at der foreligger en principalstruktur, hvor WebStar Solutions A/S er principalen 

og WebStar Solutions IT Factory FDC samt WebStar Solutions Sales PLC er low-risk koncernselskaber.  

6.3.4 Vurdering af overensstemmelse mellem trin 1-3 

Det skal vurderes, hvorvidt der er overensstemmelse mellem de koncerninterne aftaler og 

koncernselskabernes faktiske adfærd i trin 4. DEMPE-funktionerne bliver udført i overensstemmelse med 

kontrakten, men der mangler fordeling af risiko i forhold til Covid-19 omkostningerne i de koncerninterne 
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kontrakter. Det er den danske principal, der bærer den primære økonomiske risiko og har 

beslutningstagerfunktionen for håndtering af Covid-19 pandemien. Dog er det WebStar Solutions IT 

Factory FDC, som har båret omkostningerne for håndteringen af Covid-19 pandemien i forbindelse med 

indkøb af specialiseret Edb-udstyr. WebStar Solutions IT Factory FDC bærer ikke risikoen og har ikke 

den finansielle kapacitet til at bærer risikoen relateret til Covid-19 pandemiens håndtering. Det vurderes 

derfor, at der ikke er overensstemmelse i risikoanalysens trin 1-3.  

 

Da der ikke er overensstemmelse, skal det vurderes om de koncerninterne transaktioner er kommercielt 

rationelle. De koncerninterne aftaler vedrører alle faktiske koncernselskaber, hvorved substanskravet 

anses for opfyldt. Derudover stilles alle koncernselskaberne bedre på baggrund af de koncerninterne 

aftaler. Transaktionerne skal derfor anerkendes og der skal derfor foretages en reallokering af risiko i trin 

5 af risikoanalysen.  

6.3.5 Allokering af risiko 

Det blev i risikoanalysens trin 4 vurderet, at de koncerninterne transaktioner var kommercielt rationelle, 

men at der ikke var overensstemmelse mellem de koncerninterne aftaler og koncernselskabernes faktiske 

adfærd i forhold til fordelingen af risikoen for Covid-19 ekstraordinære omkostninger. Der skal derfor 

foretages en reallokering af risiko, således risikoen og omkostningerne placeres ved det korrekte 

koncernselskab.  

 

For at allokere omkostningerne til det korrekte koncernselskab, skal det vurderes, om Covid-19 

omkostninger er en driftsomkostning eller en ekstraordinær omkostning. I WebStar Solutions IT Factory 

er der afholdt udgifter til specialiseret Edb-udstyr, til at kunne etablere hjemmearbejdspladser. Det 

vurderes derfor, at omkostningen er en ekstraordinær Covid-19 omkostning, da denne ikke er permanent 

eller tilbagevendende. Da det er WebStar Solutions A/S, der har truffet beslutningen om at hjemsende 

medarbejderne i low-risk koncernselskabet, samt har besluttet, at der skulle foretages indkøb af det 

specialiseret Edb-udstyr, vil det være den danske principal, der skal bære omkostningerne hertil. De 

ekstraordinære Covid-19 omkostninger skal dermed overføres til WebStar Solutions A/S.  

 6.3.6 Prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner i WebStar Solutions koncernen 

Der skal i trin 6 foretages en prisfastsættelse af de koncerninterne transaktioner, hvilket skal gøres med 

udgangspunkt i det analyserede og vurderede i trin 1-5. Det er fastlagt, at der i WebStar Solutions 

koncernen er en principalstruktur, hvorved principalen modtager residualoverskuddet eller -underskuddet 

og low-risk koncernselskaberne aflønnes for de rutinemæssige funktioner, som de varetager.  
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Figur 6.10: Koncernens indtjening og resultatfordeling i indkomståret før den koncerninterne omstrukturering 

den 1. april 2020 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

WebStar Solutions IT Factory FDC skal på baggrund af sine rutinemæssige funktioner, med udarbejdelse 

og tilpasning af webshop-løsninger med WebStar-Optimizer efter kundernes behov, aflønnes med en 

TNMM net cost plus. For at fastlægge denne skal der udarbejdes en benchmark analyse af 

sammenlignelige uafhængige low-risk selskaber fra indkomstårene 2016-2018. Covid-19 pandemien 

begyndte tilbage i februar 2020 at påvirke økonomien og dermed IT-investeringerne. Denne påvirkning 

vil ikke være afspejlet i den tilgængelige data fra indkomstårene 2016-2018 og der skal derfor foretages 

en vurdering af, hvilken påvirkning Covid-19 pandemien konkret har haft i februar og marts og hvorvidt 

benchmark analysen skal justeres for at afspejle dette. Som følge af hjemsendelsen af medarbejder i marts 

blev produktionen stoppet i denne måned, dette har ledt til, at koncernen ikke har kunne levere det færdige 

produkt til kunderne. Det er WebStar Solutions A/S, der har måtte bærer omkostninger forbundet med 

misligholdelse af koncernens kontrakter, da de som principal bærer den operationelle risiko. Uagtet at der 

har været en stor nedgang i omsætningen i marts, og at det filippinske koncernselskab har været nedlukket, 

udgør dette en kortere periode af hele indkomståret fra 1. april 2019 til 31. marts 2020. Det vurderes 

derfor, at der ikke skal foretages en justering af indtjeningsintervallet fra 2016-2018, som viser et interval 

på 4%-6%. WebStar Solutions IT Factory FDC aflønnes herefter med medianen på 5% i forhold til 

koncernselskabets samlede omkostninger.  

 

Hertil skal det dog vurderes, hvorvidt de ekstraordinære Covid-19 omkostninger skal indgå heri og 

tillægges avance. Da omkostningen skal bæres af principalen og denne er en engangsomkostning, 
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vurderes det at denne ikke skal tillægges en avance. Den ekstraordinære Covid-19 omkostning skal 

dermed isoleres fra den almindelige drift, før aflønningen af de 5%. For at sikre at der foretages den 

korrekte aflønning, foretager principalen year-end adjustments.  

 

WebStar Solutions Sales PLC skal på baggrund af sine rutinemæssige funktioner med salg og 

markedsføring aflønnes med en TNMM EBIT. For at fastlægge denne skal der udarbejdes en benchmark 

analyse af sammenlignelige uafhængige low-risk selskaber fra indkomstårene 2016-2018. Covid-19 

pandemien påvirkede i marts måneden indgåelsen af nye salgskontrakter og dermed salgsresultaterne på 

grund af aflysningen af den planlagte IT-messe og erhvervsvirksomhedernes påpasselighed med nye IT-

investeringer. Markedsrisikoen i forhold til nedgangen i salgskontrakter skal bæres af WebStar Solutions 

A/S, som dermed får et lavere residualoverskud eller residualunderskud herfra. I forhold til 

indtjeningsintervallet for WebStar Solutions Sales PLC, vurderes det dog ikke, at der skal foretages en 

justering heraf, grundet Covid-19 pandemien påvirkning af kortere perioder i indkomståret. Benchmark 

analysen for årene 2016-2018 viser et indtjeningsinterval på 2%-4%, hvor WebStar Solutions Sales PLC 

skal aflønnes med medianen 3% i forhold til koncernselskabets omsætning. For at sikre at de får denne 

aflønning foretager principalen year-end adjustments.  

 

WebStar Solutions A/S er principalselskabet, som varetager de væsentligste værdiskabende funktioner og 

ejer alle immaterielle aktiver i koncernen. Derudover besidder de beslutningstagerfunktionerne og har den 

finansielle kapacitet til at bære de økonomiske risici for DEMPE-funktionerne og Covid-19 håndteringen. 

WebStar Solution A/S har kontrollen og styringen over hvilke funktioner datterselskaberne udføre, og 

bestemmer hvilke retningslinjer og afrapporteringer de skal foretage i forhold til deres aktiviteter. På 

baggrund af WebStar Solutions A/S rolle som principal, modtager de residualoverskuddet eller -

underskuddet efter at have aflønnet WebStar Solutions IT Factory FDC og WebStar Solutions Sales PLC 

for deres rutinemæssige funktioner.  

6.4 De faktiske omstændigheder for omstruktureringen den 1. april 2020, samt kompensation og 

resultatfordeling herefter 

Den 1. april 2020 gennemfører bestyrelsen i WebStar Solutions A/S omstruktureringen af koncernen med 

udgangspunkt i at overføre alle de immaterielle aktiver, DEMPE-funktioner, beslutningstagerfunktioner, 

ledelsen samt nøglemedarbejdere og den strategiske styring til WebStar Solutions Sales PLC i Irland. Den 

koncerninterne omstrukturering af WebStar Solutions A/S medføre at WebStar Solution A/S bliver et 

forsknings- og udviklingsselskab. Omstruktureringen medfører for WebStar Solutions Sales PLC, at de 



103 

modtager en højere fremtidig indtjening, mens WebStar Solutions A/S modtager kompensation og deres 

risiko minimeres.  

 

I den forbindelse sker der et navneskifte af de to koncernselskaber, hvilket medfører at WebStar Solutions 

Sales PLC skifter til WebStar Solutions PLC og WebStar Solutions A/S skifter til WebStar Solutions 

Innovation A/S.  

 

Den koncerninterne omstrukturering medfører en ændring i koncernens organisationsstruktur, således 

WebStar Solutions PLC bliver principalen og WebStar Solutions Innovation bliver et low-risk 

koncernselskab. De to low-risk koncernselskaber skal herefter følge WebStar Solutions PLC’s 

retningslinjer og rapportere hertil. Dette bevirker, at der sker en ændring i koncernselskabernes FAR-

profiler, som påvirker resultatfordelingen.  

 

Figur 6.11: Illustration af koncernens organisationsstruktur efter den koncerninterne omstrukturering  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som led i omstruktureringen skal WebStar Solutions PLC dække de omkostninger, som er forbundet med 

den interne omstrukturering af WebStar Solutions Innovation A/S, samt kompensere for overførslen af 

indkomstpotentialet. I figur 6.12 er der et skema over, hvad den koncerninterne omstrukturering medfører 

1. april 2020.  

 

Figur 6.12: Skema over de koncerninterne ændringer den 1. april 2020 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.4.1 Kompensation for omstruktureringen 1. april 2020 i WebStar Solutions koncernen 

Som led i den koncerninterne omstrukturering havde WebStar Solutions koncernen foretaget indledende 

analyser og vurderinger i forhold til værdiansættelsen af det overførte indkomstpotentiale. På baggrund 

af et stort fald i efterspørgslen på markedet i 1. kvartal grundet Covid-19 pandemien, måtte dette 

medregnes i forhold til det fremtidige indtjeningspotentiale. WebStar Solutions koncernen havde en 

forventning om, at omsætningen ville være negativt påvirket af Covid-19 pandemien og 

fremtidsudsigterne for en stabilisering af markedet ansås som usikkert. I den koncerninterne 

omstrukturering skete der overførsel af både færdigudviklet immaterielle aktiver og immaterielle aktiver 

under udvikling. Immaterielle aktiver under udvikling klassificeres som et HTVI, hvilket besværliggør 

værdiansættelsen samt fastlæggelsen af armslængdekompensationen. WebStar Solutions koncernen 
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anvendte en DCF-værdiansættelse af de immaterielle aktiver og HTVI, hvilket har givet en mindre 

værdiansættelse end før Covid-19 pandemiens påvirkning, da DCF-værdiansættelsen er følsom overfor 

ændringer i markedsforholdene. WebStar Solutions koncernens forventede omsætning under Covid-19 

pandemien og realiseret omsætning i 2020 og 2021 ses i figur 6.13.  

 

Figur 6.13: Illustration af WebStar Solutions koncernens forventede og realiseret omsætning under Covid-19 

pandemien i 2020 og 2021 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

WebStar Solutions koncernen havde fastlagt kompensationens størrelse ud fra den forventede indtjening, 

hvilket er lavere end, hvis de havde kendt den faktiske indtjening. I de første måneder af 2020 forårsagede 

Covid-19 pandemien et fald i omsætningen på grund af erhvervsvirksomhedernes besparelser i IT-

investeringer. Ændringen i markedsforholdene krævede at erhvervsvirksomhederne tilpassede sig, hvilket 

førte til en øget efterspørgsel på webshop-løsninger eller opdateringer af allerede eksisterende webshop-

løsninger til at håndtere den stigende efterspørgsel på online handel.170 I ultimo april 2020 blev der oprettet 

en pulje til erhvervsvirksomhederne, hvori de kunne modtage støtte til at gennemføre 

digitaliseringsprojekter som webshop-løsninger.171 Denne pulje i Danmark, anses som repræsentativ for 

resten af Europa. Ansøgninger til denne pulje var færdigbehandlet omkring ultimo maj, hvorefter 

omsætningen i WebStar Solutions koncernen oplevede en markant stigning som følge heraf. Denne 

 
170 IT-Branchen: Stærk udvikling i IT-branchen, udgivet 20. januar 2021 
171 Dansk Erhverv: Ny Tilskudspulje på 100.000 i SMW:Digital åbner 20. april 2020, udgivet 2. april 2020 
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udvikling var WebStar Solutions koncernen ikke bekendt med på transaktionstidspunktet, og var derfor 

ikke medtaget i fastlæggelsen af kompensationen for den koncerninterne omstrukturering 1. april 2020.  

 

WebStar Solutions koncernens vækst i omsætning for årene før Covid-19 pandemien har været 5-10% 

årligt. Grundet Covid-19 pandemiens markante påvirkning i 1. kvartal af 2020, nedjusterede WebStar 

Solutions koncernen forventningen for fremtidig vækst i omsætning til 2-5% med normalisering efter 

nogle år. Som følge af den øgede efterspørgsel fra erhvervsvirksomhederne, endte den faktiske stigning i 

omsætning på 20% for indkomståret 2020 for WebStar Solutions koncernen. Afvigelsen mellem den 

forventede og faktiske indtjening for indkomståret 2020 kan skabe uoverensstemmelse mellem WebStar 

Solutions koncernen og skattemyndighederne, i forhold til om værdiansættelsen og kompensationen er 

foretaget på armslængdevilkår.  

 

De danske skattemyndigheder har mulighed for en ex post vurdering, og kan derfor bruge de faktiske 

resultater til at værdiansætte kompensationen. Der er en forventning om, at skattemyndighederne vil have 

en vis skepsis over for koncerninterne omstruktureringer foretaget under Covid-19 pandemien. Hvilket 

skyldes usikkerheden om fremtiden, og at nogle koncernselskaber kan udnytte Covid-19 pandemien til at 

foretage omstruktureringer til en lavere kompensation grundet den usikre værdiansættelse af især 

immaterielle aktiver. Skattemyndighederne vil ligeledes være ekstra opmærksomme på, hvorvidt den 

koncerninterne omstrukturering er forretningsmæssigt begrundet af WebStar Solutions koncernen.  

 

I den forbindelse kan der opstå uoverensstemmelser mellem de danske og irske skattemyndigheder i 

forhold til, hvorvidt den koncerninterne omstrukturering er foretaget i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. I figur 6.14 er en oversigt over de danske og irske skattemyndigheders overvejelser 

i forhold til kompensationen.  
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Figur 6.14: De danske og irske skattemyndigheders overvejelse ved kompensationen for omstruktureringen i 

WebStar Solutions koncernen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

WebStar Solutions koncernen har, i deres transfer pricing dokumentation i form af deres local file, 

redegjort for og dokumenteret, at den koncerninterne omstrukturering er kompenseret i overensstemmelse 

med armslængdeprincippet. De har i deres transfer pricing dokumentation, inddraget al tilgængelige 

nutidige data til grundlaget for den forventede fremtidige indtjening, inklusiv udviklingen i egen 

omsætning samt data fra IT-branchens undersøgelser af Covid-19 pandemiens påvirkning. På baggrund 

af uoverensstemmelsen mellem den forventede og faktiske indtjening, har koncernen redegjort for, 

hvordan uforudsete omstændigheder påvirkede resultatet i en mere positiv retning, end hvad de havde 

forventet ud fra deres undersøgelser af omsætningen og branchen i begyndelsen af Covid-19 pandemien. 

Såfremt de danske skattemyndigheder er uenige og ikke anser dokumentationen for fyldestgørende, er der 

en risiko for at de foretager en indkomstforhøjelse. De danske skattemyndigheder vurderes dog ikke at 

være berettigede til at foretage en justering, da de realiserede resultater er forårsaget af omstændigheder 

som WebStar Solutions koncernen ikke har kunnet forudse, såsom tilskudspuljen, længerevarende 

nedlukning af fysiske butikker, og ændring i erhvervsvirksomhederne forretningsstrategi om investeringer 

i IT-løsninger.  
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6.4.2 Aflønning af WebStar Solution Innovation A/S efter omstrukturering 

WebStar Solutions Innovation A/S er efter den koncerninterne omstrukturering ændret fra at være 

principal til at være low-risk forsknings- og udviklingsselskab. Beslutningen om at hjemsende 

medarbejdere, blev foretaget i Covid-19 pandemiens begyndelse, hvilket medførte at forskningen og 

udviklingen i WebStar Solutions Innovation A/S har været sat på pause i de perioder med opfordring til 

hjemmearbejde.  

 

Den danske regering udstedte hjælpepakker til de danske selskaber, som var berørt af Covid-19 

pandemiens restriktioner og nedlukninger, hvorfor WebStar Solutions Innovation A/S ansøgte om disse. 

Hjælpepakkerne bestod af dækning af lejeomkostninger og lønomkostninger, dog ikke fuldt ud. Dette 

medførte, at WebStar Solutions Innovation A/S havde et lavt resultat i indkomståret 2020.   

 

Som led i den koncerninterne omstrukturering og Covid-19 pandemiens påvirkninger, beslutter den nye 

principal WebStar Solutions PLC, at WebStar Solutions Innovation A/S skal aflønnes således, at de opnår 

en positiv men lavere indtjening svarende til 1.kvartil i indtjeningsintervallet. WebStar Solutions PLC 

årsag til denne beslutning er, at WebStar Solutions Innovation A/S har fået dækket en vis andel af deres 

faste omkostninger af den danske regering i form af hjælpepakker, derudover har de kun haft mulighed 

for at forske og udvikle i kortere perioder i 2020.  

 

WebStar Solutions PLC har ikke tilgængelige data fra uafhængige low-risk selskaber, hvor data er 

påvirket af Covid-19 pandemien. Grundet den manglende datatilgængelighed besluttes det at aflønne 

WebStar Solutions Innnovation A/S med en TNMM net cost plus, ud fra en benchmark analyse baseret 

på de tilgængelige data fra sammenlignelige uafhængige low-risk selskaber fra indkomstårene 2016-2018. 

Benchmark analysen angiver et indtjeningsinterval på 6%-10%, hvorved WebStar Solutions Innovation 

A/S modtager en aflønning i forhold til 1. kvartil på 6%.  

 

WebStar Solutions PLC skal i transfer pricing dokumentationen fremlægge understøttende dokumentation 

for, hvilken påvirkning Covid-19 pandemien har haft på koncernselskabets indtjening, og hvordan de har 

taget højde for modtagne hjælpepakker i fastlæggelse af en armslængdepris på 1. kvartil.  I årene efter 

Covid-19 pandemien vil aflønningen skulle justeres opad i takt med at omsætningen normaliseres.  
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6.4.3 Aflønning af WebStar Solution IT Factory FDC efter omstruktureringen 

Den koncerninterne omstrukturering har for WebStar Solutions IT Factory FDC medført, at de skal 

rapportere til og følge WebStar Solutions PLC retningslinjer. Covid-19 pandemien medførte at WebStar 

Solutions IT Factory FDC måtte hjemsende medarbejdere fra d. 12. marts 2020 og i flere perioder af 2020, 

som følge af den Filippinske regerings restriktioner om lokale karantæner.172  

 

I WebStar Solutions IT Factory FDC har efterspørgslen været påvirket af Covid-19 pandemien, hvor den 

i begyndelsen af pandemien faldt, har den efterfølgende omsætning steget mere end tidligere år grundet 

den store efterspørgsel på webshop-løsninger med WebStar-Optimizer. WebStar Solutions IT Factory 

FDC foretager fortsat kun rutinemæssige funktioner og bærer kun lav risiko. De kontraktvilkår som 

WebStar Solutions IT Factory FDC havde med den danske principal, er de samme ved WebStar Solutions 

PLC.  

 

Efter den koncerninterne omstrukturering aflønnes WebStar Solutions IT Factory FDC stadig med 

TNMM net cost plus. Grundet den økonomiske påvirkning Covid-19 pandemien har haft, vil 

sammenlignelige uafhængige low-risk selskaber i 2020 være anderledes end indkomstårene før. Dog er 

data for 2020 ikke tilgængelig før 2021/2022, hvorfor benchmark analysen foretages ud fra årene 2016-

2018, hvori det er justeret for den positive udvikling i denne branche. Indtjeningsintervallet fastlægges 

derfor til at være 6%-8% mod de tidligere 4%-6%, og WebStar Solutions IT Factory FDC aflønnes med 

medianen på 7%. Grundet beslutning om at etablere hjemmearbejdspladser og investeringer i Edb-udstyr, 

har WebStar Solutions IT Factory FDC kunnet fortsætte deres produktion og har derfor været påvirket i 

mindre grad af Covid-19 pandemiens restriktioner.  

6.4.4 Aflønning af WebStar Solution PLC efter omstruktureringen 

Den koncerninterne omstrukturering har medført, at WebStar Solutions PLC har foretaget et navneskifte 

fra WebStar Solutions Sales PLC og de er skiftet fra at være et low-risk koncernselskab, som blev aflønnet 

for sine rutinemæssige funktioner, til at være principalen i koncernen. Dette har medført at alle væsentlige 

funktioner, aktiver, risici, immaterielle aktiver og kontrol over DEMPE-funktionerne er overført til 

WebStar Solutions PLC. De strategisk vigtigste beslutninger skal nu foretages af ledelsen i WebStar 

Solutions PLC. Som principal skal WebStar Solution PLC nu have residualoverskuddet eller -

 
172 The Telegraph: Inside the world’s longest and strictest coronavirus lockdown in the Phillipines, udgivet 11. juli 
2020 



110 

underskuddet og aflønne low-risk koncernselskaberne WebStar Solutions IT Factory FDC og WebStar 

Solutions Innovation A/S for deres rutinemæssige funktioner.  

 

Som led i den koncerninterne omstrukturering skulle ledelsen og de vigtigste nøglemedarbejdere flytte 

fra Danmark til Irland. På grund af rejserestriktioner besværliggjorde dette flytningen til Irland, hvorfor 

store dele af ledelsen og vigtige nøglemedarbejdere har udført deres arbejde fra Danmark, hvor de 

væsentligste beslutninger er truffet. Dette vil ikke medføre en flytningen af ledelsen sæde fra Irland til 

Danmark, da det er af midlertidige karakter og grundet ekstraordinære omstændigheder. Når Covid-19 

pandemiens rejse restriktioner ikke længere hindre ledelsen i at træffe deres beslutninger fra Irland, vil de 

herefter træffe de vigtige beslutninger fra WebStar Solutions PLC hovedsæde. Danmark vil derfor ikke 

have beskatningsretten til residualoverskuddet, uagtet at beslutningerne træffes herfra i en midlertidige 

periode.  

 

WebStar Solutions PLC vil efter aflønningen af de rutinemæssige funktioner i WebStar Solutions IT 

Factory FDC og WebStar Solutions Innovation A/S modtage residualoverskuddet for perioden 1. april 

2020 til 31. marts 2021. Den øgede efterspørgsel på webshop-løsninger på baggrund af Covid-19 

pandemiens påvirkning og erhvervsvirksomhedernes ønske om digitalisering af salgskanaler, gjorde at 

indkomståret 2020 har haft en positiv vækst i omsætningen. På trods af at WebStar Solutions PLC har 

båret de Covid-19 ekstraordinære omkostninger, har de fortsat haft et højt resultat i indkomståret 2020.  

6.5 Delkonklusion 

WebStar Solutions koncernen blev stiftet i 2015 i Danmark, og leverer webshop-løsninger på B2B 

markedet. De etablerede datterselskaber i 2017 og 2018 i henholdsvis Irland og Filippinerne, som stod for 

rutinemæssige salgs- og produktionsfunktioner. WebStar Solutions A/S lancerede i 2016 deres webshop 

løsning med WebStar-Optimizer, som havde været under udvikling siden stiftelsen i 2015, der skulle 

revolutionere de eksisterende webshop-løsninger. På baggrund af B2B kundernes efterspørgsel på en 

udvidelse af funktionerne ved WebStar-Optimizer, begyndte WebStar Solutions koncernen i 2019 

udviklingen af WebStar-UltraOptimizer, som i 2020 stadig er under udvikling.  

 

I 6-trinsanalysen fandtes det at WebStar Solutions A/S ejede alle de immaterielle aktiver, kontrollerede 

DEMPE-funktionerne, styrede alle de strategiske beslutninger, og bærer derigennem de væsentligste 

økonomiske risici. Derudover er det WebStar Solutions A/S som har markedsrisikoen og operationelle 

risiko, hvilket medførte at de skulle bære de ekstraordinære Covid-19 omkostninger. Datterselskaberne i 
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Irland og Filippinerne udførte rutinemæssige funktioner og blev aflønnet med TNMM EBIT og TNMM 

net cost plus. WebStar Solutions A/S foretog year-end adjustments og modtog residualoverskuddet eller 

-underskuddet.   

 

Covid-19 pandemien påvirkede omsætningen i WebStar Solutions koncernen, da den økonomiske 

usikkerhed forårsagede at erhvervsvirksomheder nedjusterede deres IT-investeringer. Den økonomiske 

ustabile situation som Covid-19 pandemien medførte, gjorde at WebStar Solutions A/S måtte overveje 

deres fremtidsmuligheder.  

 

WebStar Solutions A/S beslutter på et bestyrelsesmøde d. 31. marts 2020 at foretage en koncernintern 

omstrukturering, som forårsager, at der sker en overførsel af de immaterielle aktiver herunder kontrollen 

af DEMPE-funktionerne, den strategiske beslutningstagerfunktion, ledelsen og nøglemedarbejdere, samt 

de væsentligste funktioner, aktiver og risici til det irske koncernselskab d. 1. april 2020. Den 

koncerninterne omstrukturering medfører at det irske koncernselskab bliver ændret til principalselskabet 

i koncernen, og skal aflønne low-risk koncernselskaberne og modtager residualoverskuddet Dette 

medfører en overførsel af indkomstpotentialet fra det danske til det irske koncernselskab, som skal 

kompenseres. Kompensationen fastlægges på armslængdevilkår ud fra den forventede fremtidige 

indtjening. Da omstruktureringen blev foretaget på et tidspunkt, hvor omsætning blev påvirket i negativ 

retning af Covid-19 pandemien, resulterede det i at kompensation blev fastsat lavere end under normale 

omstændigheder. De danske skattemyndigheder vil forventes at udvise en vis skepsis overfor 

værdiansættelsen af kompensationen og WebStar Solutions koncernen skal derfor grundigt dokumentere 

grundlaget og Covid-19 pandemiens påvirkning af det fremtidige indkomstpotentiale, der forelå ved 

omstruktureringen.  

 

Det danske koncernselskab bliver efter den koncerninterne omstrukturering reduceret til et low-risk 

forskning- og udviklingsselskab, som udfører rutinemæssige funktioner og følger det irske 

koncernselskabs retningslinjer. Herefter aflønnes det danske koncernselskab med TNMM net cost plus 

ved 1. kvartil, grundet Covid-pandemiens påvirkning på udøvelse af funktionerne. For det filippinske 

koncernselskab er den hovedsagelige ændring, at de skal følge det irske koncernselskabs retningslinjer og 

rapportere hertil og de bliver fortsat aflønnet med TNMM net cost plus, dog justeret for den positive 

påvirkning af omsætningen.  
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Kapitel 7 Konklusion 

Denne afhandling har til formål at undersøge, hvordan de danske multinationale koncerner skal anvende 

TPG Covid-19 vejledningen og hvilke transfer pricing udfordringer, som Covid-19 pandemien giver 

anledning til i 2020 og 2021. Derudover skal det vurderes, om TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 

vejledningen er tilstrækkelig i forhold til at vejlede de danske multinationale koncerner med deres transfer 

pricing.  

 

Covid-19 pandemien er en global pandemi, som har medført en række restriktioner og nedlukninger både 

lokalt og internationalt i forsøget på at minimere smittespredningen. Restriktionerne og nedlukningerne 

har udgjort en hindring for nogle brancher, som de liberale erhverv, hvilket har forårsaget, at de har måttet 

ændre måden, de har drevet forretning på. Covid-19 pandemien har påvirket det økonomiske markedet i 

en væsentligt grad i 2020 og 2021, hvilket medført at tidligere indkomstår ikke er sammenlignelige.  

 

De ændrede markedsforhold og økonomiske omstændigheder har medført en udfordring fra de danske 

multinationale koncerners transfer pricing. OECD udgav d. 18. december 2020 et konsensuspapir, TPG 

Covid-19 vejledningen, som har til hensigt at vejlede koncernerne og skattemyndighederne med 

håndteringen af Covid-19 pandemiens påvirkninger på transfer pricing området, herunder 

sammenlignelighedsanalysen, fordeling af Covid-19 specifikke omkostninger og tab, samt håndtering af 

hjælpepakker.  

 

De danske multinationale koncerners udfordring under Covid-19 pandemien ved prisfastsættelsen af de 

kontrollerede transaktioner er den manglende datatilgængelighed for uafhængige referencetransaktioner i 

sammenlignelighedsanalysen. TPG Covid-19 vejledningen anbefaler at benytte al tilgængelig nutidige 

data til at understøtte Covid-19 pandemiens påvirkning på koncernens resultater i 2020 og 2021. Grundet 

at data påvirket af Covid-19 pandemien først er offentlig tilgængelig for de danske multinationale 

koncerner i 2021/2022, anbefaler TPG Covid-19 vejledningen, at der midlertidigt tillades outcome testing. 

Denne fleksibilitet går længere end tilladt i dansk ret, hvorfor TPG Covid-19 findes ikke afhjælpe denne 

udfordring.  

 

De ekstraordinære omstændigheder, Covid-19 pandemien har medført, kan have forårsaget at 

overholdelse af kontrakter har været umuliggjort, hvilket kan give mulighed for at påberåbe force majeure. 

TPG Covid-19 vejledningen pointerer, at anerkendelse af en force majeure vil afhænge af længden på 

perioden, hvor overholdelse ikke var mulig samt den specifikke jurisdiktions regler. Dog definerer TPG 
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Covid-19 vejledningen ikke længden på en periode, hvorfor denne ikke er tilstrækkelig til at vejlede de 

danske multinationale koncerner.  

 

Under Covid-19 pandemien kan der være opstået tab eller afholdt ekstraordinære omkostninger af 

koncernselskaberne. TPG Covid-19 vejledningen er tilstrækkelig i dens vejledning af koncernen, som 

angiver, at omkostninger og tab skal bæres af koncernselskabet, der har kontrollen og bærer risikoen hertil.  

 

TPG Covid-19 vejledningen indeholder ikke direkte vejledning angående håndtering af Covid-19 

pandemiens påvirkning af immaterielle aktiver og koncerninterne omstruktureringer, og kan derfor kun 

anvendes indirekte.  

 

På baggrund af Covid-19 pandemiens restriktioner og nedlukninger, kan udførelsen af DEMPE-

funktionerne i de danske multinationale koncerner være påvirket. Dette medfører en udfordring ved 

vurderingen af, hvilken påvirkning midlertidige ændringer medfører i forhold til FAR-profilen og 

resultatfordelingen. TPG Covid-19 vejledning afhjælper ikke denne problemstilling, og de danske 

multinationale koncerner skal derfor selv vurdere, hvorvidt begrænsningerne vil ændre aflønning og 

resultatfordeling i koncernen.  

 

De ændrede markedsforhold og usikkerheden om den fremtidige vækst vil medføre en udfordring ved 

værdiansættelsen af både immaterielle aktiver og HTVI. Ved brug af DCF-værdiansættelse, vil 

værdiansættelsen i høj grad være påvirket af usikkerheden omkring det fremtidige indtjeningspotentiale, 

hvilket kan resultere i en lavere værdiansættelse. TPG Covid-19 vejledningen findes ikke at kunne 

afhjælpe denne problemstilling. Uagtet at de danske multinationale koncerner foretager justeringer for 

Covid-19 pandemiens påvirkning, vil værdiansættelsen stadig være behæftet med usikkerhed.  

 

I 2020 og 2021 kan der være foretaget koncerninterne omstruktureringer, i form af overførsel af 

immaterielle aktiver, aktiviteter eller opsigelse og genforhandling af væsentlige kontrakter. Ved en 

koncernintern omstrukturering er det vigtigt at afgrænse den konkrete ændring, samt fastlægge det 

forretningsmæssige rationale og vurdere andre realistiske alternativer. TPG Covid-19 vejledningen lægger 

især vægt på det forretningsmæssige rationale, og omstruktureringen skal stille alle involverede 

koncernselskaber bedre. Derudover angiver de, at der forventes skepsis fra skattemyndighederne, hvis 

omstruktureringen sker med henvisning til Covid-19 pandemien uden anden transfer pricing 

dokumentation.  
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I forbindelse med den koncerninterne omstrukturering, skal der vurderes om, der skal foretages en 

kompensation og i så fald skal denne værdiansættes i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Usikkerheden omkring den økonomiske udvikling under og efter Covid-19 pandemien vil udgøre en 

udfordring ved vurderingen af det fremtidige indkomstpotentiale og derigennem værdiansættelsen af 

kompensationen. TPG Covid-19 vejledning anbefaler indirekte, at der skal benyttes al tilgængelig nutidige 

data for at understøtte koncernernes værdiansættelse af kompensationen på armslængdevilkår.  

 

Covid-19 pandemiens rejserestriktioner har medført en begrænsning for ledelsens bevægelighed, som kan 

have forårsaget, at væsentlige beslutninger træffes andet sted end koncernselskabets hovedsæde. OECD’s 

notat og de danske skattemyndigheders styresignal fastlægger, at midlertidige ændringer der er forårsaget 

af ekstraordinære omstændigheder udenfor koncernernes kontrol, ikke vil resultere i flytning af ledelsens 

sæde.  

 

Den oparbejdede viden er illustreret i en egenkonstrueret virksomhedscase, som omhandler WebStar 

Solutions koncernen. Der foretager en koncernintern omstrukturering med overførsel af immaterielle 

aktiver, samt funktioner og risici, som er påvirket af Covid-19 pandemien. Påvirkningen medfører, at 

kompensationen fastlægges ud fra de negative forventninger til den fremtidige indtjening, på baggrund af 

Covid-19 pandemiens påvirkning i 1. kvartal 2020. Transfer udfordringerne er, at det faktiske resultat er 

væsentligt højere end det forventede, hvilket kan indikere, at kompensationen er fastsat for lavt. WebStar 

solutions skal derfor bruge al tilgængelig nutidige data til at dokumentere, at de har foretaget en 

kompensation for den koncerninterne omstrukturering, som er i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet.   
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Kapitel 8 Perspektivering  

Afhandlingen har undersøgt, hvorvidt TPG 2017 i samspil med TPG Covid-19 vejledningen har været 

tilstrækkelig til at vejlede de danske multinationale koncerner i 2020 og 2021. Der er flere områder 

angående de danske multinationale koncerners transfer pricing, hvor TPG Covid-19 vejledningen ikke 

afhjælper udfordringerne.  

 

Pandemier og epidemier forekommer sjældent, dog har der siden 1980’erne været en stigning i antallet af 

pandemier og epidemier i form SARS (2002-2004), H1N1(2009), MERS (2012-), Ebola (2014-2016), 

Zika (2015-2016) og Covid-19 pandemien (2019-).173 På baggrund af den udvikling, som er set historisk, 

forventes Covid-19 pandemien ikke at blive den sidste, hvorfor verden må forvente hyppigere udbredelse 

af sygdomme i fremtiden. 

 

Covid-19 pandemien har medført et indblik i hvor eksponentielt virus og sygdomme kan spredes i en 

globaliseret verden, og behovet for udviklingen af vacciner er essentielt for nedkæmpelsen heraf. 

Problematikken har dog været det tidsmæssig aspekt i forhold til udviklingen vacciner og vaccinationen 

af befolkningen. Der er en ulige fordeling af vaccinationer i verden, og der vil derfor være lande, som skal 

vente længe, før deres befolkning kan blive vaccineret. I denne periode er der risiko for, at der opstår nye 

mutationer, som i værste tilfælde kan være mere smitsomme, dødelige eller resistente overfor de 

færdigudviklede vacciner. Fremtiden, verden står overfor, er derfor endnu usikker om, hvornår og om der 

findes et samfund på den anden side af Covid-19 pandemien uden restriktioner, nedlukninger og andre 

tiltag i perioder.  

 

De multinationale koncerner udgør en væsentlig brik i verdensøkonomien, og derfor er det vigtigt, at der 

foreligger klar vejledningen på transfer pricing området. Covid-19 pandemien har forårsaget, at de enkelte 

lande har haft restriktioner og nedlukninger i forskellige perioder, og der er en risiko for at dette vil 

fortsætte fremadrettet. Der er derfor behov for yderligere Covid-19 vejledning, som er tilstrækkelig i at 

vejlede koncernerne. OECD kan udgive en yderligere TPG Covid-19 vejledning, som indeholder direkte 

vejledning angående immaterielle aktiver og koncerninterne omstruktureringer, samt præcisere 

forholdene i sammenlignelighedsanalysen, som ikke fandtes at være tilstrækkelige.  

 

Ud fra en forventning om at Covid-19 pandemien ikke bliver den sidste pandemi, der rammer verden, vil 

det ligeledes foreslås at der, med afsæt i TPG Covid-19 vejledningen og den forventede yderligere 

 
173 WHO: Diease Outbreak News (DONs), opdateret 26. marts 2021 
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vejledning, udarbejdes en generel TPG Pandemi vejledning, som kan vejlede de multinationale koncerner 

og skattemyndighederne i lignende situationer i fremtiden.  

 

Covid-19 pandemien har givet et indblik i, hvor stor en påvirkning sundhedskriser kan have for de 

multinationale koncerners økonomiske omstændigheder og de geografiske markeder. En udarbejdelse af 

en TPG Pandemi vejledning vil afhjælpe de udfordringer, som fremtidige pandemier kan medføre og 

dermed bevirke til forudsigelighed i, hvordan de multinationale koncerner og skattemyndigheder skal 

håndtere uventede situationer på forhånd.  
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