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Abstract 

This master thesis has the main purpose to examine and analyse the difficulties, that multinational enterprises 
experience under the influence of Covid-19, in a transfer pricing related matter. These difficulties are limited 
to subjects that are expected to have the most ½significant impact from the Covid-19 pandemic. As such, the 
thesis analyses Covid-19 difficulties that lies within the arm’s length principle in TPG 2017 chapter one, 
business restructurings in TPG 2017 chapter 9 and transfer of intangibles assets in TPG 2017 chapter six. In 
extension, the goal is to assess whether OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 
Tax administrations (TPG 2017) are sufficiently supplemented by the OECD Guidance on the transfer pricing 
implications of the COVID-19 pandemic (TP Covid-19 Guidelines), to guide the Danish multinational enterprises 
in solving these difficulties.  
 
The Covid-19 impact on the arm’s length principle goes mainly through the comparability analysis. The 
pandemic has a prime effect on the five comparability factors, on which the conclusion is that the risk of 
changes on each factor due to Covid-19 is significant. These changes may result to implications with finding 
uncontrolled comparable transactions. Overall, the TP Covid-19 Guidelines contributes with useful advises, 
such as remember to act in accordance with independent comparable companies, and secure that master and 
local files are updated with all considerations concerning Covid-19. 
 
Business restructurings that are made under the pandemic may be a result of enterprises adapting to the 
restrictions, made to reduce Covid-19 infections. Among other guidance, the Covid-19 Guidelines advises 
multinational enterprises to include documentation of the commercial rationale for restructuring, as tax 
administrations are expected to be sceptical of restructurings that are made only based on Covid-19 
implications. 
 
Losses and expenses incurred due to Covid-19 affects both comparability under the arm’s length principle, and 
business restructurings, in the context of which group company should incur these losses. The Covid-19 
Guidelines advises the enterprises to allocate the loss to the company that controls and assumes the risk 
related to the loss. 
 
Intangible assets in controlled transactions, e.g. transferred in business restructurings, may be very difficult to 
value, even before the pandemic. The pandemic impacts the controlling functions that adds value to the 
intangible assets, which may lead to lower values for the intangible assets, and income that are not allocated 
at arm’s length. 
 
Conclusions reached in theoretical chapters are demonstrated in a fictional business case, concerning a 
business with intangible assets, that enters into business restructuring. The case demonstrates the Covid-19 
impact on the business performing analysis related to the restructuring, and the following remuneration and 
compensation for the restructure.  
 
Conclusion on the interaction between TPG 2017 and TP Covid-19 Guidelines, is that TP Covid-19 Guidelines 
supplement the TPG 2017 on a broad range of implications, though with the right amount of time available, it 
may be improved with further guidance.  
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Kapitel 1 Introduktion 

1.1 Indledning 

Multinationale koncerner er udbredte i en verden der præges af tiltagende globalisering, som ikke mindst kan 
henføres til en øget digitalisering. De multinationale koncerner har optimale betingelser for at agere på tværs 
af landegrænser, og kan med den øgede digitalisering styre og kontrollere en hel koncern, uanset hvilke og 
hvor mange markeder koncernen har valgt at aktivere sig.  
 
I takt med et tiltagende globaliseret marked, og de multinationale koncerners muligheder for interaktion på 
tværs af landegrænser, lemper det samtidig koncernernes muligheder for at gennemføre kontrollerede 
transaktioner, som de senere år har fået skærpet opmærksomhed på verdensplan. Udviklingen i de 
kontrollerede transaktioner imellem multinationale koncerner, stiller større krav til kontrollen med disse, og 
transfer pricing er derfor et glohedt emne hos skattemyndighederne i de fleste verdenslande. 
 
OECD er en væsentlig økonomisk organisation i ovenstående kontekst, der aktivt arbejder på at strukturere og 
ensrette håndteringen af transfer pricing, i takt med at globaliseringen gør kontrollen mere kompliceret for 
skattemyndighederne. OECD bidrager desuden med vejledninger til disse skattemyndigheder, som samtidig er 
en vejledning til de multinationale koncerners håndtering af deres transfer pricing aktivitet, da vejledningerne 
i mange lande danner grundlag for lovgivning på området. 
 
I marts 2020 bliver den globaliserede verden ramt af Covid-19 pandemien, som påvirker både det globale og 
lokale marked. Covid-19 etablerer sig dybt i markedet og har i 2020 og 2021 indtil videre været årsag til 
restriktioner i stort set alle verdenslande, for at begrænse smittespredningen og redde menneskeliv. Den 
sundhedsmæssige prioritering betyder samtidig at driften og aktiviteten begrænses for mange multinationale 
koncerner på både globalt og lokalt plan. Grundlæggende er de økonomiske konsekvenser negative for de 
fleste multinationale koncerner, hvilket bl.a. kan ses på BNP både i Danmark og i udlandet1.  
 
Hvor skattemyndigheder og multinationale koncerner de senere år har oplevet forbedret og udvidet vejledning 
i håndteringen af transfer pricing, står de pludselig i en situation hvor vejledningerne har vist sig utilstrækkelige 
under de ekstraordinære omstændigheder. De multinationale koncerner kan ikke længere med sikkerhed sige 
at deres kontrollerede transaktioner er prisfastsættes på armslængevilkår, og blandt de mange udfordringer 
Covid-19 pandemien har skabt, er der transfer pricing området ikke gået fri. 
 
OECD har i december 2020 suppleret deres Transfer Pricing Guidelines 2017 (TPG 2017), med Guidance on 
the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic (TP Covid-19 vejledningen) der skal benyttes I 
samspil med TPG 2017. Denne afhandling søger at belyse hvilke særlige transfer pricing relaterede 
udfordringer multinationale koncerner har oplevet under Covid-19 i 2020 og 2021, og i hvilket omfang 
samspillet mellem TPG 2017 og TP Covid-19 vejledningen løser disse udfordringer.  

 
1 Finansministeriet, Økonomisk Analyse: Økonomisk status i Danmark og udlandet, marts 2021 
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1.2 Problemformulering 

Indledningen fører os frem til formålet med afhandlingen; at behandle de særlige transfer pricing udfordringer 
multinationale koncernselskaber har oplevet under Corona pandemien, og vejlede danske moderselskaber 
som konfronteres med disse udfordringer. I den sammenhæng vurderes det om TPG 2017 og TP Covid-19 
guidelines kan afhjælpe håndteringen af de Covid-19 relaterede TP-udfordringer. 
Med udgangspunkt i ovenstående dannes nedenstående problemformulering: 
 
Hvilke udfordringer har Covid-19 pandemien skabt for anvendelsen af armslængdeprincippet iht. TPG 2017 
kapitel 1, hvordan håndteres disse under koncerninterne omstruktureringer iht. TPG 2017 kapitel 9, med 
overførsel af immaterielle aktiver iht. TPG 2017 kapitel 6, og hvorvidt løser samspillet mellem TPG 2017 og TP 
Covid-19 vejledningen de særlige TP-udfordringer som pandemien skaber? 
 
For besvarelse af problemformuleringen er nedenstående 4 underspørgsmål stillet med det formål at nå til en 
endelig konklusion. 
 

1. I hvilket omfang har Covid-19 pandemien påvirket anvendelsen af armslængdeprincippet i TPG 2017 
kapitel 1 ift. de særlige TP-udfordringer den har medført, og har TP Covid-19 vejledningen afklaret 
danske multinationale koncerners udfordringer med resultatfordeling som hos uafhængige parter? 
 

2. Hvilke særlige TP-udfordringer skal danske multinationale koncerner som foretager koncerninterne 
omstruktureringer under pandemien, være særligt opmærksomme på i relation til behovet for 
kompensationer og fordelingen af ekstraordinære udgifter/tab som følge af pandemien, og afhjælper 
TPG 2017 kapitel 9 og TP Covid-19 vejledningen i samspil disse problemstillinger? 
 

3. Hvilke særlige TP-udfordringer skal danske multinationale koncerner være særligt opmærksomme på 
under pandemien ved prisfastsættelse af de overførte immaterielle aktiver i TPG 2017 kapitel 6 i 
koncerninterne omstruktureringer, samt hvornår den interne overførsel finder sted? 
 

4. Med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål, dannes en egen konstrueret 
virksomhedscase for at illustrere de foregående teoretiske analyser fra spørgsmål 1-3 i et praktisk 
perspektiv. 
 

1.3 Afgrænsning 

Opgaven afgrænses ved at skærpe fokus i de udførte analyser og undersøgelser, med det formål at det udførte 
arbejde kan bruges til besvarelse af opgavens problemformulering, og sikre at besvarelsen opnår den rette 
dybde. 
 
For at opnå den rette dybde vil afhandlingens omdrejningspunkt centrere sig omkring OECD’s Transfer Pricing 
Guidelines 2017 kapitel 1, 6 og 9. De nævnte kapitaler omhandler således armslængdeprincippet, immaterielle 
aktiver og omstrukturering inden for transfer pricing området, og afgrænser sig fra øvrige kapitaler i 
ovennævnte guidelines. 
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Det primære fokus i afhandlingen afgrænser sig desuden til Covid-19 pandemiens effekt på ovenstående 
kapitler og emner. Afhandlingen inddrager også OECD’s Transfer Pricing Covid-19 Guidelines kapitel 1-3 og 
afgrænser sig derfor fra at behandle vejledningens sidste kapitel omkring APA’er, som er forhåndsaftaler med 
de respektive landes skattemyndigheder. 
 
Afhandlingen har sit fokus på danske multinationale koncerner, og afgrænser sig derfor til transfer pricing 
inden for dansk lovgivning, herunder ligningsloven §2 og skattekontrolloven kapitel 4 (§37 - §42), samt 
dertilhørende forarbejder.  
 
Afhandlingens første kapitler, der består af analyser og vurderinger af de afgrænsede problemstillinger, danner 
grundlaget for en egen konstrueret virksomhedscase der tager udgangspunkt i den teoretiske viden fra disse 
kapitler. Casen afgrænses til at behandle et dansk moderselskab i en centraliseret koncernstruktur, der har 
fokus på salg af Covid-19 vaccine og pille på det europæiske marked. Casen opstilles på baggrund af kvalitative 
data fra øvrige kapitler, og behandler således ikke kvantitative data, hvorfor beregninger ikke udarbejdes. 
Casen benytter desuden artikler fra anerkendte medier til analyse af økonomiske og markedsmæssige 
omstændigheder, hvor oplysninger i visse tilfælde justeres til at inkludere casens fiktive koncern.  
 
I casen overdrages immaterielle aktiver, som afgrænses til at omfatte immaterielle aktiver relateret til det 
produkt casen omhandler, selvom overdragelsen omfatter alle koncernens immaterielle aktiver. 
 
Endeligt vil afhandlingen fokusere på dataindsamling foretaget før 1. januar 2022. 
 
1.4 Metode 

Afhandlingens metode tager udgangspunkt i den retsdogmatiske metode med formålet at beskrive, fortolke 
og systematisere gældende ret i form af OECD’s Transfer Pricing Guidelines 2017, samt OECD’s Transfer Pricing 
Covid-19 Guidelines ud fra dansk lovgivnings perspektiv2. 
 
Beskrivelse og fortolkning af gældende ret i form af TPG 2017 og TP Covid-19 Guidelines i dansk perspektiv, 
tager udgangspunkt i corona pandemiens effekt på disse retstilstande. Metoden har til formål at vurdere i 
hvilket omgang pandemien har påvirket anvendelsen af gældende ret i form af TPG 2017, samt om gældende 
ret i form af TPG Covid-19 Guidelines er egnet til at afklare de udfordringer pandemien har skabt for 
anvendelsen af hidtil gældende ret. 
 
I supplement til den retsdogmatiske metode som blot fortolker, benyttes derfor retspolitisk metode i det 
omfang at gældende ret ikke findes egnet eller tilstrækkelig, og derfor suppleres med bud på tilføjelser eller 
rettelser til gældende ret3. Det retspolitiske perspektiv vil i afhandlingen primært vise sig i form af anbefalinger 
og forslag til de danske multinationale koncerner, hvor TPG 2017 og TP Covid-19 vejledningen vurderes at 
være utilstrækkelig. 

 
2 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 29 

3 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 30 
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Afhandlingens er af deskriptiv karakter, og fokuserer i første del på retsdogmatisk metode til beskrivelse og 
analyse af de teoretiske elementer i gældende ret, mens juridisk metode benyttes i den fiktive egen 
konstruerede virksomhedscase, der er en praktisk gennemgang af de teoretiske kapitler. 
 
1.5 Dataindsamling og kildekritik 

Besvarelsen af problemformuleringen tager særligt udgangspunkt i kvalitativt sekundære data i form af 
retskilder fra OECD, med supplement fra Skattestyrelsens juridiske vejledninger og styresignaler, samt dansk 
lovgivning.  
 
OECD’s transfer pricing vejledning i TPG 2017 i samspil med OECD’s særvejledning i TP Covid-19 vejledningen 
anvendes er de prioriterede retskilder i afhandlingen, som begge i høj grad vurderes pålidelige og valide, da 
bl.a. dansk lovgivning bygger på disse guidelines, og er udfærdiget af en økonomisk organisation med 38 
medlemslande fra hele verden.  
 
Øvrige sekundære datakilder omfatter anerkendte nyhedsmedier, revisionshuse og EU-kommissionen, hvor 
særligt nyhedsmedier anvendes ud fra et kildekritisk perspektiv, da der er tale om journalister der kan præge 
indholdet med subjektive holdninger, og dermed pålideligheden i artiklen. Nyhedsmedierne er primært 
benyttet i brugen af praktiske eksempler på teoretisk indhold, samt viden om Covid-19 i den egen 
konstruerede case, hvorfor disse ikke vil have væsentlig betydning for opgavens generelle pålidelighed, om 
end pålideligheden i de anvendte data stadig vurderes ud fra en øget kritisk tilgang. Data fra revisionshuse 
tillægges derimod højere kildeværdi, i kraft af deres oparbejdede viden om transfer pricing, mens EU-
kommissionen er en direkte kilde der består af højtstående politiske profiler i Europa, som har relevant 
pålidelig viden på baggrund af deres politiske arbejde i Europa. 
 

1.6 Afhandlingens struktur 

Afhandlingens kapitel 1 består af indledende bemærkninger og beskrivelse af opgavens emne, problem, 
struktur og konstruktion. Kapitel 2 til 4 svarer til problemformuleringens teoretiske underspørgsmål med fokus 
på armslængdeprincippet, interne omstruktureringer og immaterielle aktiver i et transfer pricing relateret 
perspektiv. Kapitel 5 omfatter en praktisk demonstration af de teoretiske kapitler, med udgangspunkt i en 
fiktiv dansk multinational koncern. Kapitel 6 og 7 indeholder afsluttende konklusion og perspektivering. Se 
nedenstående figur 1.1 for illustration af opgavens struktur.  
 
Figur 1.1: Overblik over afhandlingens struktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Kapitel 2 Armslængdeprincippet og danske koncerners resultatfordeling under Covid-19 

Formålet med kapitlet er at undersøge hvilke udfordringer Covid-19 pandemien har skabt for anvendelsen af 
armslængdeprincippet iht. TPG 2017 kapitel 1. Det undersøges samtidig hvorvidt samspillet mellem TPG 2017 
og TP Covid-19 vejledningen løser de særlige TP-udfordringer som pandemien skaber. Analyserne skal vejlede 
de danske multinationale koncerners behandling af armslængdeprincippet under Covid-19 pandemien, og 
sikre at relevante forhold tages i betragtning. 
 

2.1 Armslængdeprincippet og sammenlignelighedsanalysen påvirket af Covid-19 

Armslængdeprincippets formål er at sikre transaktioner mellem interne koncernselskaber sker på 
markedsvilkår. Handel mellem uafhængige selskaber vil naturligt være på markedsvilkår, da deres interesser 
er modstridende, og dermed ikke har interesse i at modsatte aftalepart opnår flere fordele. Dette skaber 
naturligt et frit og åbent marked, hvor prisfastsættelsen sker på naturlige vilkår, mens interne 
koncernselskaber der varetager interesser for hele koncernen, kan komme til at handle efter fordelagtige 
vilkår, og foretage transaktioner som ikke ville være foretaget mellem uafhængige selskaber. 
 
I Danmark er armslængdeprincippet reguleret i ligningsloven §2, der beskriver armslængdeprincippet i en 
dansk kontekst. OECD’s TP Guidelines nævnes direkte i forarbejderne, som værende de retningslinjer danske 
koncerner skal følge ved prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner, samt dokumentationen heraf4. 
 
Pandemiens effekt på anvendelsen af armslængdeprincippet skal måles på de elementer der danner 
grundlaget for anvendelsen af princippet. Fokus er her primært på sammenlignelighedsanalysen, som er 
grundstenen i anvendelsen af princippet5. Analysens formål er at definere forhold i kontrollerede 
transaktioner, til sammenligning med uafhængige transaktioner under sammenlignelige forhold, hvorefter 
data skal benyttes til at fastlægge priser på armslængdevilkår. Sammenlignelighedsanalysen udføres derfor 
som en todelt proces ifølge TPG 20176: 
 

1. Identificere kommercielle og finansielle forhold mellem koncernselskaberne, herunder økonomisk 
relevante omstændigheder for disse forhold.  
 

2. Sammenligne forholdene, inkl. økonomisk relevante omstændigheder med tilsvarende 
omstændigheder mellem uafhængige parter.  

  

 
4 Lovforslag af 2. marts 2005: Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og 
tonnageskatteloven (Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing) 

5 TPG 2017 Art. 1.6 

6 TPG 2017 Art. 1.33 
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Til brug for analysen er det relevant at skelne mellem en centraliseret og decentraliseret koncernstruktur. 
Forskellen på de to strukturer er fordelingen af funktioner, aktiver og risici (FAR-profil), set på koncernen som 
helhed, se nedenstående illustration i figur 2.1.  
 
Figur 2.1: Centraliseret vs. Decentraliseret koncernstruktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ofte vil der være tale om centraliseret struktur, hvor ét selskab påtager sig de primære funktioner, aktiver og 
risici, mens datterselskaber påtager sig færre risici, også kaldet low-risk selskaber. I en decentraliseret struktur 
er organisationen flad, og der er flere selskaber om at påtage sig de primære funktioner, aktiver og risici, også 
kaldet fully-fledged selskaber. 
 
Covid-19 vejledningen sætter fokus på sammenlignelighedsanalysen fordi den er så central i 
armslængdeprincippet, og fordi pandemien har skabt udfordringer for multinationale koncerner i arbejdet 
med analysens elementer. I figur 2.2 nedenfor, illustreres den proces der af OECD anerkendes som god praksis 
for udførelsen af analysen7. Analysens ni trin bærer hver især en vigtig rolle ved identifikation af mulige 
sammenlignelige transaktioner, og omtales kort i deres relation til Covid-19 i figur 2.2 nedenfor. Fokus i kapitlet 
er herefter omkring trin 3 der beskriver og afgrænser den kontrollerede transaktion, da denne afgrænsning 
udgør kernen i analysen, og dermed den proces hvor potentialet for Covid-19 pandemiens indvirkning er 
størst. 
 
 
  

 
7 TPG 2017 Art. 3.4 
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Figur 2.2: Illustration af sammenlignelighedsanalysen 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 pkt. 3.4  
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2.2 De 5 sammenlignelighedsfaktorer under Covid-19 

I de følgende afsnit fokuseres der på de fem sammenlignelighedsfaktorer i trin tre. Faktorerne analyseres ud 
fra et Covid-19 aspekt for at vurdere pandemiens indvirkning, og dermed indirekte anvendelsen af 
armslængdeprincippet. Nedenfor er de fem faktorer illustreret i figur 2.3, og i de følgende afsnit analyseres 
faktorernes betydning for anvendelsen af armslængdeprincippet under Covid-19. 
 
Figur 2.3: Illustration af de 5 sammenlignelighedsfaktorer under Covid-19 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 pkt. 1.36 

2.2.1 Kontraktvilkår under Covid-19 

Kontrakter skal primært sikre at aftaler overholdes mellem aftaleparterne, og reducere risikoen for retlige 
tvister. I forlængelse udgør kontraktvilkår indholdet og omstændighederne for kontrakten, og danner således 
aftalegrundlaget og omstændighederne for en given transaktion.  
 
Kontrakter tegnes både internt og eksternt, hvor eksterne kan betragtes som naturlige og uafhængige grundet 
modstridende interesser hos aftaleparterne, som begge agerer i et konkurrencepræget marked og varetager 
egne interesser først. Interne kontrakter, f.eks. i multinationale koncerner, kan være et moderselskab, ofte 
beslutningstageren i en centraliseret koncernstruktur, der tegner kontrakter med datterselskaber for at 
definere vilkår og omstændigheder for kontrakten, nøjagtig som med eksterne kontrakter, men uden at være 
uafhængige. Multinationale koncerner skal derfor sikre at kontrakten er i overensstemmelse med 
armslængdeprincippet.  
 
I et transfer pricing perspektiv skal omstændighederne i en kontrakt afgrænse og fordele ansvar, risiko og 
funktioner, samt afkast relateret til en given transaktion8. Der kan f.eks. være tale om en kontrakt mellem 
principalen i en centraliseret struktur, og en low-risk kontraktproducent (toll manufacturer). 
Produktionsselskabet overlader det primære ansvar, immaterielle aktiver, og dermed den største risiko til 
principalen. Det er transaktionens subjektive forhold der er relevante i sammenlignelighedsanalysen, og ikke 
kontraktens objektive forhold9. Samtidig er det ikke kun kontraktens indhold, men også kontraktens 

 
8 TPG 2017 Art. 1.42 

9 TPG 2017 Art. 1.45 
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manglende indhold der er relevant, hvis transaktionens reelle omstændigheder indeholder væsentlige 
faktorer for sammenlignelighedsanalysen, som ikke fremgår af kontraktens vilkår10. Som følge af Covid-19 
restriktioner kan der opstå situationer hvor ansvarsfordelingen påvirkes ift. hvad der er aftalt i kontrakter 
mellem danske multinationale koncerner, eller der påtages funktioner og risici som ikke omtales i kontrakten 
for transaktionen. Bliver der ikke taget højde for sådanne ændringer, er der risiko for at skattemyndigheder 
kan ændre i indkomstfordelingen ved en evt. kontrol. 
 
Ved uoverensstemmelser mellem indhold i kontrakter og substans i den kontrollerede transaktion, anbefaler 
TP Covid-19 vejledningen at koncernerne vurderer hvorvidt to uafhængige parter ville genforhandle 
kontraktvilkår, da det ikke kan udelukkes at uafhængige parter ville genforhandle under sammenlignelige 
forhold, f.eks. for undgå konkurs eller sikre et fremtidigt samarbejde11. OECD’s overbevisning under normale 
forhold, er at uafhængige parter så vidt mulig vil forsøge at overholde kontraktvilkår, og kun i ekstraordinære 
situationer vil genforhandle, hvis det er i begge parters interesse. 
Danske multinationale koncerner skal være opmærksomme på at der er stramme dokumentationskrav ved 
genforhandlinger. I Danmark reguleres TP dokumentationskrav under TP dokumentationsbekendtgørelsen, 
som bygger på OECD’s TPG 2017 kapitel 5. Der stilles derfor store krav til dokumentation af kontraktændringer, 
for at kunne dokumentere at uafhængige parter ville have genforhandlet under sammenlignelige 
omstændigheder12. 
 
Under Covid-19 er ”Force majeure” klausuler et højaktuelt emne. Force majeure fritager aftaleparter ansvar 
for misligholdelse af kontraktvilkårene, hvis den misligholdende part kan løfte bevisbyrden for at der er 
indtruffet en upåregnelig begivenhed, som er uden for parternes kontrol, og som hindrer at kontraktvilkår kan 
opfyldes.  
 
Vejledningen tager ikke direkte stilling til hvorvidt force majeure kan påberåbes, da det er en individuel 
vurdering på baggrund af subjektive forhold13. Dog oplyser vejledningen om relevante forudsætninger som 
kan påvirke muligheden for at påberåbe force majeure, f.eks. længden af en nedlukningsperiode kan have stor 
betydning, hvis nedlukningen bruges som argument for force majeure. Her indskærpes det at 
armslængdeprincippet er relevant, da det skal analyseres hvorvidt uafhængige parter også ville have påberåbt 
force majeure14. En kort nedlukningsperiode taler for at uafhængige aftaleparter sandsynligvis ikke vil aktivere 
klausulen, da den forventede effekt af nedlukning vurderes at være begrænset. 
 
Det er ikke en selvfølge at force majeure klausuler indarbejdes i koncerninterne kontrakter, da der vil være en 
naturlig tillid mellem interne aftaleparter, og vil afhænge af om uafhængige parter ville have indarbejdet 
klausulen. I TP Covid-19 vejledningen fremgår det at en genforhandling og tilføjelse af force majeure klausul, 

 
10 TPG 2017 Art. 1.43 

11 TP Covid-19 Guidelines pkt. 43 

12 TP Covid-19 Guidelines pkt. 46 

13 TP Covid-19 Guidelines pkt. 57 

14 TP Covid-19 Guidelines pkt. 57 + 58 
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bør udløse ekstra årvågenhed hos de lokale skattemyndigheder for at vurdere om det kan påvirke 
konklusionen af en sammenlignelighedsanalyse, og om uafhængige parter ville tilføje en lignende klausul15.  
 
Danske multinationale koncerner anbefales at skærpe fokus omkring genforhandlinger, og udvise forsigtighed 
ved aktivering af force majeure klausuler. Covid-19 vejledningen bidrager med nogle forholdsregler som 
danske multinationale koncerner bør have med i deres overvejelser omkring koncerninterne kontrakter under 
Covid-19, hvor den vigtigste pointe er en vurdering af hvordan uafhængige selskaber under samme 
omstændigheder ville have handlet. Derudover skal de danske multinationale koncerner være særligt 
opmærksomme på at dokumentere om kontraktændringer og aktivering af force majeure er foregået på 
armslængdevilkår, og at de har taget stilling til dette. 
 

2.2.2. Funktions- og risikoanalyse under Covid-19 

Funktions- og risikoanalyse er essentiel i sammenlignelighedsanalysen, da den definerer koncernselskabernes 
funktioner, aktiver og påtagne risici. Denne ansvarsfordeling mellem selskaberne er vigtig at forstå og 
kortlægge som en del af overskudsallokeringen på armslængdevilkår16. 
 
Analysens primære fokus er selskabernes påtagne risici, da der implicit er påtaget en risiko uanset om dette 
er ansvaret for en funktion eller et aktiv, som selskabet bør kompenseres for i overskudsdelingen. Analysens 
formål er derfor at identificere og fordele risici, samt prisfastsætte transaktionen/overskudsfordelingen ud fra 
hvor der skabes værdi. OECD har udarbejdet en 6-trins analyse til formålet, som danske multinationale 
koncerner bør benytte for at vurdere om deres FAR-profiler er påvirket af Covid-19 relaterede ændringer i 
deres koncern. Nedenfor er 6-trinsanalysen illustreret i figur 2.4, med en efterfølgende trinvis gennemgang af 
punkterne i et Covid-19 perspektiv, for at vurdere pandemiens påvirkning af denne fase. 
 
Figur 2.4: OECD’s 6-trins funktions- og risikoanalyse under Covid-19 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 1.60 

 
 

 
15 TP Covid-19 Guidelines pkt. 59 

16 TPG 2017 Art. 1.51 
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2.2.2.1 Trin 1 Identificér økonomiske risici under Covid-19 

I de fleste virksomheder arbejdes der med risikobaserede handlingsplaner for virksomhedernes fremtid. Der 
vil altid være risici forbundet med stræben efter vækst og øget profit. Dette er i tråd med OECD’s definition i 
TPG 2017 Art. 1.71 der definerer risiko som: 
 
”the effect of uncertainty on the objectives of the business”. 
 
Sagt på en anden måde vil der altid være usikkerhed forbundet med funktioner og aktiver i en virksomhed, og 
effekten heraf udmønter sig i risici. I forlængelse af denne definition kan risici iht. OECD opdeles i følgende 
kategorier som illustreret i nedenstående figur 2.517: 
 
Figur 2.5: OECD’s fem risikokategorier under Covid-19 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 1.72 

 
Der vil altid være risici forbundet med driften af en virksomhed, men risikoeksponeringen vil variere over tid, 
og når markedet rammes af en pandemi som Covid-19, vil eksponeringen være større. De danske 
multinationale koncerner rammes ikke kun af farerisici, men kan udsættes for alle risikokategorier, alene 
affødt af farerisikoen. Det bekræftes af OECD i TP Covid-19 guidelines, der konstaterer at nogle koncerner også 
er ramt på markedsrisici, operationelle risici og finansielle risici18. Det skyldes reduceret efterspørgsel, 
værdikæder med leveranceudfordringer, og høje låneomkostninger for koncerner der er finansielt dårligere 
stillet grundet reduceret salg og manglende betalinger. 

 
17 TPG 2017 Art. 1.72 

18 TP Covid-19 Guidelines pkt. 7 
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Danske multinationale koncerner skal derfor være særligt forsigtige med deres dispositioner på baggrund af 
pandemien, da skattemyndigheder opfordres til at være særligt opmærksomme på hvordan koncerner agerer 
på denne eksponering19. En ændret indkomstfordeling skal bakkes op af en grundig analyse, da 
udgangspunktet i en centraliseret struktur, er at indkomstfordelingen er uændret, uanset Covid-19 
pandemiens effekt på omstændighederne20. Det skyldes at principalen i en centraliseret struktur påtager sig 
alle væsentlige risici, og low-risk selskaberne aflønnes for de understøttende funktioner som principalen har 
besluttet de skal udføre. Derfor vil det være principalen der forventes at påtage sig Covid-19 relaterede tab, 
da det er principalen der tager de afgørende beslutninger. 
 
I forlængelse af ovenstående åbner Covid-19 vejledningen dog op for at low-risk selskaber i en koncern kan 
påtage sig midlertidige tab, såfremt en robust sammenlignelighedsanalyse kan dokumentere en tabsfordeling 
der afspejler risikofordeling som hos uafhængige sammenlignelige parter. 
 

2.2.2.2 Trin 2 Kontraktlig risikovurdering under Covid-19 

Trin to i analysen omhandler risikofordeling i de kontraktlige vilkår. Nogle risici er beskrevet direkte i 
kontrakterne, alt efter hvilke funktioner selskaberne udfører i koncernen. Det er vigtigt at disse risici, og ikke 
mindst risikofordelingen, er veldokumenteret og bygger på en solid analyse, da enhver risiko ex post kan 
betvivles, mens risici ex ante kan anerkendes da der stadig er tale om en reel risiko. Ex post transaktioner 
ophører pr. definition som værende risikobefængte når disse realiseres21.  
 
Under Covid-19 er det sandsynligt at aftaleparterne i interne koncernaftaler, i højere grad er interesserede i 
at ændre eller fritage hinanden fra kontraktlige forpligtelser, hvilket uafhængige parter under pandemien også 
antages at være mere tilbøjelige til22. Det åbner for at koncerner kan genforhandle kontrakter i højere grad 
end før, dog med forsigtighed og grundighed, da større ændringer kan udfordres som værende koncerninterne 
omstruktureringer, og give skattemyndigheder incitament til at flytte indkomst. 
 

2.2.2.3 Trin 3 Funktionsanalyse under Covid-19 

Tredje trin i funktions- og risikoanalysen sætter fokus på de koncerninterne parters funktioner i relation til den 
kontrollerede transaktion, hvilket omfatter funktioner relateret til økonomisk væsentlige risici. Analysen skal 
undersøge hvilke parter i koncernen der styrer og kontrollerer risici, samt har den finansielle kapacitet til at 
påtage sig disse, og dermed hvilken part der opnår fordele og ulemper ved de påtagne risici23.  
 

 
19 TP Covid-19 Guidelines pkt. 8 

20 TP Covid-19 Guidelines pkt. 39 

21 TPG 2017 Art. 1.78 

22 TP Covid-19 Guidelines pkt. 43 

23 TPG 2017 Art. 1.82 
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Ud fra fordelingen af funktioner blandt koncernselskaberne som analysen konstaterer, er det muligt at 
definere hvilke roller selskaberne spiller i koncernen, samt om der er centraliseret eller decentraliseret 
struktur. Principalen i en centraliseret struktur vil påtage sig de væsentligste risici og funktioner, og analysen 
skal da sikre at den kontraktlige fordeling lever op til de funktioner som principalen og low-risk selskaberne 
reelt udfører i relation til de påtagne risici. 
 
Under Covid-19 kan der i tredje trin være risiko for, at et eller flere koncernselskaber har svært ved at bære 
den finansielle kapacitet, der skal til for at udøve de funktioner der kræves under de kontraktligt påtagne risici. 
Selskaber i brancher der er hårdt ramt af nedlukninger, kan opleve at likviditeten forværres og derfor står i en 
finansielt ringe position. Det kan betyde at selskaberne i en centraliseret koncernstruktur, ikke længere 
besidder den finansielle kapacitet det kræver at bære de risici de er tildelt. Hvis low-risk selskaber f.eks. 
optager lån for at opretholde den finansielle kapacitet, påtager selskabet sig nye risici relateret til lånet, hvilket 
kan opfattes som en ændring i selskabets FAR-profil. 
 
Danske multinationale koncerner skal være omhyggelige med på koncernbasis at skabe overblik over de tiltag 
der tages for at opretholde den finansielle kapacitet. Et tiltag kan være koncernintern omstrukturering, der 
flytter principalrollen, og dermed de væsentligt påtagne risici, til et andet selskab i koncernen der hidtil har 
opereret som low-risk selskab. Denne løsning medfører nye overvejelser der skal tage højde for, og omtales 
yderligere i kapitel 3. 
 

2.2.2.4 Trin 4 Fortolkning af trin 1-3 under Covid-19 

Dette trin går ud på at fortolke og analysere om aftaleparternes adfærd er i overensstemmelse med de 
kontraktlige forpligtelser, og fordeling af risici som analyseret under trin 1-324. 
 
Hvis der er tråd imellem de tre trin, da vil trin fem være overflødigt og analysen vil indeholde tilstrækkelig 
information til at prisfastsætte transaktionen25. Hvis der derimod identificeres væsentlige adfærdsafvigelser 
sammenholdt med de kontraktlige forhold, og hvis transaktionen vurderes kommercielt rationel, da er trin 
fem næste trin i analysen. Såfremt skattemyndigheder anser transaktionen som ikke-kommercielt rationel, 
foretager de indkomstændring, og de omfattede koncernselskaber bliver beskattet som om transaktionen ikke 
er sket. Det sker f.eks. når koncerner ønsker at flytte overskud til andre lande, udelukkende med det formål at 
mindske skatteandelen af overskuddet, og derfor ikke har en kommercielt rationel grund til at foretage 
transaktionen. I så fald vil landets skattemyndigheder foretage indkomstændring, så koncernselskabernes 
indkomst afspejler at transaktionen tilbageføres. Ofte vil det betyde at low-risk selskabers indkomst har været 
for lav og derfor øges. 
 
Som udgangspunkt forventes det at koncernernes kommercielle rationale er validt, og under Covid-19 kan der 
være tilfælde hvor aftaleparterne ikke har haft mulighed for at efterleve de kontraktlige forpligtelser, hvorfor 
risikoallokering og indkomstændring i højere grad kan blive aktuel. Ved større ændringer ift. kontrakt, bør 
danske multinationale koncerner overveje vejledning om intern omstrukturering i kapitel 3. Ved mindre 

 
24 TPG 2017 Art. 1.86 

25 TPG 2017 Art. 1.87 
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ændringer, som f.eks. betalingsvilkår, kan danske multinationale koncerner overveje mindre kontraktrettelser 
i stedet, og foretage justeringer i trin 5. 
 

2.2.2.5 Trin 5 Risikoallokering under Covid-19 

I forlængelse af trin fire skal der ske risikoallokering, hvis kontraktvilkår ikke efterleves i aftaleparternes 
adfærd. Allokeringen går ud på at risici, og dertilhørende indtægter og udgifter, allokeres til de selskaber der 
har ansvaret for de respektive funktioner relateret til den pågældende risiko. 
 
Under pandemien kan der være behov for allokering af ekstraordinære risici, og transaktioner der ikke fremgår 
af kontrakten, som følge af restriktioner. Det kan være omkostninger til hjemmearbejdspladser, ny IT-
infrastruktur, o.l., hvilket rejser spørgsmålet om hvilken part der skal bære omkostningen og dermed risikoen. 
Ifølge Covid-19 vejledningen skal fordelingen ske i overensstemmelse med hvad uafhængige parter ville have 
gjort under sammenlignelige omstændigheder26. Det kræver at selskaberne analyserer sig til en præcis 
afgrænsning af den kontrollerede transaktion, for at vurdere hvilket selskab der reelt udfører funktioner og 
påtager sig risici relateret til omkostningen27. Hvis et low-risk produktionsselskab f.eks. beslutter at indkøbe 
beskyttelsesudstyr og værnemidler relateret til Covid-19, vil det være produktionsselskabet der skal påtage sig 
omkostningen, der anses som ekstraordinær engangsomkostning. 
Der skal desuden tages stilling til om omkostningen er ekstraordinær, samt om den er permanent eller 
midlertidig, da udgangspunktet vil være at ekstraordinære engangsomkostninger tilfalder det selskab som 
bærer risikoen i situationen. Derimod vil omkostninger afledt af pandemien som efterfølgende bliver en 
normal driftsomkostning, f.eks. værnemidler som normaliseres for at undgå smittespredning af andre 
sygdomme, skulle allokeres til principalen i en centraliseret principalstruktur28. 
 
Hvis pandemien har forårsaget risikoallokering i løbet af regnskabsåret, vil det være muligt for at 
koncernparterne at foretage year end adjustments, så vederlag for transaktionen afspejler den justerede 
risikoallokering. I Danmark skal danske multinationale koncerner være opmærksomme på at transfer pricing 
dokumentation skal udarbejdes løbende, og fra indkomstår der starter 1. januar 2021, udleveres til 
Skattestyrelsen senest 60 dage efter oplysningsfristen29. Derfor vil data til brug for 2020 og 2021, og ikke 
mindst senere skatteår som måtte være påvirket af Covid-19, først være tilgængelige efter udleveringsfristen. 
Danske multinationale koncerner skal derfor rette henvendelse til Skattestyrelsen og anmode om 
genoptagelse af indkomstårene, for at ændre i disse.  
 

 
26 TP Covid-19 Guidelines pkt. 47 

27 TP Covid-19 Guidelines pkt. 48 

28 TP Covid-19 Guidelines pkt. 49 

29 Skattekontrolloven §39, stk. 3 
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2.2.2.6 Trin 6 prisfastsættelse af transaktionen under Covid-19 

Under prisfastsættelsen skal det sikres at selskaber der både påtager og afbøder risici, kompenseres i 
tilstrækkelig grad sammenholdt med selskaber der alene påtager sig risici30. Til brug for prisfastsættelsen 
benyttes ofte benchmark analyser for at identificere uafhængige referencetransaktioner med udgangspunkt i 
markedsdata. Referencetransaktioner benyttes til at beregne indtjeningsintervaller som koncernen kan bruge 
som pejlemærker, hvor medianen ofte benyttes som standard for low-risk selskaber i en centraliseret 
koncernstruktur, se illustration i figur 2.6 nedenfor. 
 
Figur 2.6: Indtjeningsinterval under Covid-19 for low-risk selskaber 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
I et Covid-19 scenarie hvor omsætningen er faldet og mange koncerner har oplevet resultatnedgang, vil det 
sandsynligvis give mening at justere indtjeningsintervallet til mellem 1. kvartil og median, som illustreret i figur 
2.4. I et scenarie hvor pandemien har skabt nye muligheder, og øget omsætning, skal det overvejes at flytte 
indtjeningen mod 3. kvartil.  
 
Covid-19 er en udfordring for disse analyser og beregninger, da en benchmark analyse oftest baseres på 
historiske data, og koncernerne under pandemien skal være påpasselige med at benytte historiske 
markedsdata, som sandsynligvis ikke vil være retvisende. TP Covid-19 vejledningen anbefaler at der tages 
højde for pandemiens effekt, hvis koncerner benytter historiske data, og evt. benytter andre pragmatiske 
løsninger31. 
 
Andre pragmatiske løsninger omfatter bl.a. outcome testing, hvor oplysninger tilgængelige efter skatteåret er 
afsluttet, benyttes til at sikre transaktioner er på armslængdevilkår32. Outcome testing er ikke en mulighed for 

 
30 TPG 2017 Art. 1.100 + 1.105 

31 TP Covid-19 Guidelines pkt. 19 + 20 

32 TP Covid-19 Guidelines pkt. 22 
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danske multinationale koncerner, da de er begrænset af udleveringsfristen på 60 dage efter indkomstårets 
afslutning, som omtalt i forrige afsnit. Derudover omfatter andre løsninger brugen af mere end en TP-metode 
som ekstra sikkerhed for den anvendte indkomstfordeling33, samt sammenlignelighedsjusteringer ved brug af 
de bedst egnede nutidige data, for at kompensere for de ændringer Covid-19 har skabt34. TP Covid-19 
vejledningen anbefaler skattemyndighederne at overveje disse pragmatiske løsninger og anerkende 
koncerners hæderlige forsøg på at efterleve armslængdeprincippet35. 
 
Funktionsanalysen vurderes væsentligt påvirket af Covid-19, og skaber udfordringer for danske multinationale 
koncerner. TP Covid-19 vejledningen anbefaler metoder som year end adjustments og outcome testing, hvilket 
ikke er tilstrækkeligt for koncerner der opererer i lande hvor dette ikke er tilladt. TP Covid-19 guidelines 
supplement i form af sammenlignelighedsjusteringer er brugbart for de danske multinationale koncerner, da 
skattemyndigheder samtidig anbefales at tage hensyn til kompleksiteten i disse skøn, og anerkende hæderlige 
forsøg på at efterleve armslængdeprincippet under Covid-19. 
 

2.2.3 Produktets- eller realydelsens egenskaber under Covid-19 

Analyse af produktets- eller realydelsens egenskaber afgrænser yderligere ved at sætte fokus på de faktorer 
som er prisbestemmende for produktet, og skal afgrænse feltet af sammenlignelige produkter og øge 
sammenligningsgrundlaget36. 
 
Ved afgrænsningen arbejder OECD’s guidelines konkret med tre produktkategorier, herunder fysiske 
produkter, serviceydelser og immaterielle aktiver. For disse tre kategorier har OECD præciseret forhold der 
skal anses som prisbestemmende faktorer under den enkelte kategori, jf. figur 2.7. 
 
Figur 2.7: Produktkategorier og prisbestemmende faktorer under Covid-19 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 1.107 

 
33 TP Covid-19 guidelines pkt. 24 

34 TP Covid-19 Guidelines pkt. 21 

35 TP Covid-19 Guidelines pkt. 20 

36 TPG 2017 Art. 1.107 
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Følsomheden i de prisbestemmende faktorer afhænger i høj grad af den valgte transfer pricing metode, da de 
traditionelle transaktionsbaserede metoder er direkte påvirket og afhængig af ovenstående faktorer. Ved brug 
af disse metoder er CUP metoden mere følsom end f.eks. Resale Price eller Cost Plus metoden, da 
sammenligneligheden sker direkte på produktniveau, hvorimod de to øvrige traditionelle 
transaktionsbaserede metoder behandles på dækningsgrad niveau. Ved brug af transaktionsbaserede 
nettoavancemetoder er faktorerne fortsat af betydning for sammenligningsgrundlaget, da de indirekte kan 
have en effekt igennem produktprisen under omsætningen37. 
 
Under Covid-19 er der har brancher der har tabt stort og vundet stort. Tech giganter og mindre tech selskaber 
har formået at øge deres omsætning, og udnytte det enorme pludselige behov for digitalisering, der har skabt 
kæmpe efterspørgsel på digitale produkter. Andre aktører på markedet har enten ladet stå til, eller ændret 
forretningsstrategien for deres aktiviteter. Det ses f.eks. hos personlige trænere, som har haft succes med at 
digitalisere deres salg af kost- og træningsprogrammer, eller fitnesscentre som SATS der har digitaliseret deres 
træningshold38. 
 
Danske multinationale koncerner bør være opmærksomme på ændringer i deres produkter eller realydelsers 
egenskaber. Nytteværdien af et aktiv kan pludselig stige markant, eller serviceformatet på en ydelse kan ændre 
sig og påvirke prisen på ydelsen, og tilsvarende sammenligningsforholdet til en referencetransaktion. Det kan 
være fysisk kunderådgivning der konverteres til digital kunderådgivning, og muligvis ikke skaber samme værdi, 
eller gør rådgivningen mere effektiv og derfor øger nytteværdien. TP Covid-19 vejledningen tager ikke direkte 
stilling til denne problemstilling, men det anbefales det at danske multinationale koncerner overvejer hvorvidt 
deres produkt skaber samme værdi som før pandemien, og inkluderer disse overvejelser i deres TP 
dokumentation på selskabsniveau (local files). 
 

2.2.4 Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder under Covid-19 

Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder påvirkes i høj grad af Covid-19 pandemien, som har 
forskellig indvirkning ud fra hvilke markeder de multinationale koncerner er aktive i. Sammenlignelignelighed 
mellem kontrollerede transaktioner og referencetransaktioner er afhængig af at der ikke er væsentlige 
forskelle mellem markederne de overføres på. I lighed med de prisbestemmende faktorer, er der en række 
faktorer som OECD anbefaler at inkludere i analysen af sammenlignelighed mellem to markeder, jf. figur 2.8 
nedenfor39. 
  
  

 
37 TPG 2017 Art. 1.108 

38 Euroman, ”Hjemmetræning: Sådan kan du holde dig i form, mens coronaen raser”, udgivet 18. marts 2020 

39 TPG 2017 Art. 1.110 
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Figur 2.8: De økonomisk relevante faktorer på markedet under Covid-19 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 1.110 

 
En analyse af de økonomiske omstændigheder i markedet, med udgangspunkt i ovenstående ni faktorer, skal 
afgøre om forskelle i markedet kan have en væsentlig effekt på priserne, samt om der kan justeres herfor40. 
 
TP Covid-19 vejledningen oplyser en række midlertidige informationskilder og inspiration til analyser som kan 
udarbejdes for at understøtte vurderingen af Covid-19 effekten på markedets økonomiske omstændigheder41. 
Herunder listes en række af de mest relevante kilder som danske multinationale koncerner bør overveje: 
 

• Analyser af salgsudvikling under Covid-19, sammenholdt med salg før Covid-19. 
 

• Makroøkonomiske data fra regeringer eller konsulentvirksomheder der udarbejder brancheanalyser 
 

• Budget- og forecast analyser mod realiserede tal 
 

• Brug af midlertidige data fra tredjeparter, f.eks. delårsrapporter. 
 

• Analyser af udvikling i økonomiske data fra tidligere perioder med recession. 

TP Covid-19 vejledningen gør yderligere opmærksom på at regeringspolitikker- og indgreb, bør håndteres som 
et markedsforhold der har indvirkning på prissætning og sammenlignelighed mellem markeder42. Det betyder 

 
40 TPG 2017 Art. 1.110 

41 TP Covid-19 Guidelines pkt. 11 

42 TP Covid-19 Guidelines pkt. 70 
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at statslige hjælpepakker under Covid-19 bliver en del af de økonomiske omstændigheder på markedet, og 
følgende forhold bør overvejes som vejledningen også kommer med inspiration til43: 
 

• Er der markedsmæssige fordele ved modtagelsen af hjælpepakker? 
 

• Kan øget omsætning og faldende omkostninger henføres til modtagne hjælpepakker og disses 
varighed? 
 

• I hvilken grad fordele fra disse hjælpepakker videreføres til uafhængige kunder og leverandører på 
armslængdevilkår? 
 

• Hvis sådanne fordele ikke videreføres helt, er dette så i overensstemmelse med hvordan uafhængige 
sammenlignelige koncerner ville have handlet? 

Tanken er at koncerner der modtager hjælpepakker, skal være i stand til at analysere hvorvidt hjælpen påvirker 
de økonomiske omstændigheder på markedet for transaktionen, og om der findes sammenlignelige 
referencetransaktioner. 
 
De økonomiske og markedsmæssige omstændigheder er i høj grad påvirket af Covid-19, og der er behov for 
at danske multinationale koncerner tager stilling til de forhold der påvirker netop deres transaktion. Det kan 
være råvaremangel, som mangel på mikrochips der i øjeblikket er højaktuelt44. Det skyldes lukkede fabrikker, 
så produkter ikke kan produceres i tilstrækkeligt omfang, og derfor hæver markedsprisen grundet øget 
efterspørgsel. 
 

2.2.5 Forretningsmæssige strategier under Covid-19 

Forretningsstrategier har indvirkning på prisfastsættelsen og afgrænsningen af den kontrollerede transaktion, 
da nogle strategier benytter prisen i en strategi som markedspenetrering, eller kostpriser i strategier som 
produktudvikling45. 
 
Danske multinationale koncerner kan overveje nye forretningsstrategier for at tilpasse sig pandemien46, hvilket 
kan komme til at påvirke sammenligningsforholdet til en potentiel referencetransaktion før Covid-19, uanset 
at de øvrige faktorer matcher den kontrollerede transaktion. 
 

 
43 TP Covid-19 Guidelines pkt. 71 

44 TV2 Lorry: Mangel på mikrochips giver flere måneders ventetid på nye biler – udgivet 13. oktober 2021 

45 TPG 2017 Art. 1.115 

46 TP Covid-19 Guidelines pkt. 2 
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TP Covid-19 vejledningen bemærker at statsstøtte i form af hjælpepakker kan udløse en ændret 
forretningsstrategi i en koncern, hvis de økonomiske omstændigheder i markedet medfører at koncernen 
ændrer sin prisstrategi for at udnytte konkurrencefordele, hvilket kan realiseres gennem statsstøtte47. 
 
Covid-19 vurderes til at have indvirkning på danske multinationale koncerners forretningsstrategier, særligt 
for at tilpasse sig restriktioner, eller opretholde driften og bevare markedsandele. TP Covid-19 vejledningen 
kan bruges til at skærpe opmærksomheden på hvorvidt ændrede strategier er direkte affødt af pandemien, 
og huske at tage højde for hvorvidt sådanne strategiændringer foretages på armslængdevilkår, hvis de påvirker 
prisen på den kontrollerede transaktion. 
 

2.3 Oparbejdet arbejdsstyrke under Covid-19 

Mange koncerner oparbejder unikke grupper af ansatte som er ekstraordinært værdifulde for koncernen, 
grundet erfaring, lederevner, særlig knowhow, mv. Denne arbejdsstyrke kan ifølge TPG 2017 påvirke 
armslængdeprisen, da de tilfører produktet eller serviceydelsen særlig værdi, og derfor påvirker prisen. 
Arbejdsstyrken bør derfor indgå i sammenlignelighedsanalysen i et transfer pricing henseende48. 
 
I TPG 2017 fremgår det at ved overførsel af en sådan arbejdskraft, f.eks. i forbindelse med en omstrukturering, 
bør det overvejes om det modtagende selskab opnår fordele ved besparelse på oplæringstimer og 
rekruttering, og om disse besparelser skal justeres for i en sammenlignelighedsanalyse. Omvendt kan der opstå 
situationer hvor omstruktureringer fører til afskedigelser, der begrænser fleksibiliteten for en af 
koncernselskaberne, og derfor skal kompenseres herfor49. 
 
Under Covid-19 har de indførte restriktioner ført til flere afskedigelser og hjemsendelser, og har sandsynligvis 
også resulteret i flytning af medarbejdere grundet omstruktureringer. I disse tilfælde skal danske 
multinationale koncerner overveje om sådanne situationer kan have påvirket armslængdeprisen på deres 
produkt.  
 
Danske multinationale koncerner skal desuden være opmærksomme på at hjemsendelser hvor ansatte bor i 
et andet land, ikke påvirker vurderingen af det faste driftssted som beskrevet i modeloverenskomstens artikel 
7, da Skattestyrelsen har vurderet og udsendt styresignal om at hjemsendelser relateret til Covid-19 ikke 
opfattes som forhold der skaber fast driftssted så længe det blot er midlertidigt50. 
 

 
47 TP Covid-19 guidelines pkt. 20 

48 TPG 2017 Art. 1.152 

49 TPG 2017 Art. 1.153 

50 Styresignal af 3. juli SKM2020.298.SKTST: Styresignal - COVID-19 - præcisering af praksis vedr. fast driftssted, 
ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der 
arbejder i flere lande 
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2.4 Koncernsynergier under Covid-19 

Nogle koncerner udnytter størrelsen af deres forretning til at opnå stordriftsfordele, hvilket kan medvirke til 
større rabatter, og bedre aftalevilkår, alt afhængig af koncernens størrelse. Med stordriften opnås der ikke kun 
fordele, men der følger også ulemper i form af øget administration, og øgede krav til koncernens drift i form 
af regnskabsmæssige krav, miljøkrav, osv. Disse fordele og ulemper udgør tilsammen koncernsynergier, som 
har relevans i sammenlignelighedsanalysen51. 
 
Ifølge OECD bør fordele som opstår i kølvandet på koncerndeltagelse ikke udløse kompensation, blot fordi 
selskabet deltager i koncernen, men det skal vurderes om der bør ske kompensation hvis selskabet bevidst 
udnytter sin koncerndeltagelse til at opnå fordele. Tilsvarende er gældende i tilfældet af stordriftsulemper der 
fører til tab eller omkostninger, hvor fordelingen af disse bør ske ud fra en analyse af hvem der bærer 
risikoen52.  
 
Danske multinationale koncerner påvirket af Covid-19 kan opleve at koncernsynergierne udgør en ulempe som 
følge af Covid-19 restriktionerne. I en centraliseret struktur vil principalen normalt påtage sig disse risici, men 
ovenstående forhold bør tages i betragtning før fordelingen af tab og omkostninger blot fortsætter som før 
Covid-19. Der henvises ikke specifikt i Covid-19 vejledningen til guidance omkring koncernsynergier, men tab 
som følge af Covid-19 omtales i kapitel to afsnit to, hvor der vejledes omkring tab hos low-risk selskaber, hvilket 
relaterer sig til ovenstående. Grundlæggende skal det ved afgrænsningen af transaktionen, afgøres om low-
risk selskaber har påtaget sig risici, og om tab kan henledes til disse risici, da det i så fald vil være på 
armslængdevilkår at allokere tab til dette selskab53. 
 

2.5 Delkonklusion 

Danske multinationale koncerner skal være særligt opmærksomme på kontraktændringer foretaget under 
Covid-19 pandemien, da incitamentet for ændringer er højere under Covid-19, og derfor har skærpet fokus 
hos skattemyndighederne. TP Covid-19 vejledningen ligger op til at koncerner bør genforhandle i 
overensstemmelse med uafhængige sammenlignelige koncerner. Samme forhold gør sig gældende for 
aktivering af force majeure klausuler. Samtidig er det vigtigt at sikre dokumentationsgrundlaget, da koncernen 
bør dokumentere sine bevæggrunde for kontraktreguleringer. 

Under Covid-19 skal danske multinationale koncerner vurdere om pandemien har medført ændringer i FAR-
profiler som påvirker indkomstfordelingen. Ved prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner er danske 
multinationale koncerner begrænset i deres brug af historiske benchmark data, da Covid-19 perioderne ikke 
kan sammenlignes med disse. TP Covid-19 vejledningen opfordrer koncernerne til at foretage 
sammenlignelighedsjusteringer i videst mulige omfang, eller benytte outcome testing som ikke er en mulighed 
i Danmark. Alternativet er derfor på bagkant at anmode om genoptagelse af indkomståret hos Skattestyrelsen, 
hvis koncernen konstaterer væsentlige prisforskelle ift. oprindelige analyser. 

 
51 TPG 2017 Art. 1.157 

52 TPG 2017 Art. 1.158 + 1.159 

53 TP Covid-19 guidelines pkt. 40 
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Danske multinationale koncerners produkter og ydelser kan være objekt for værdireguleringer grundet Covid-
19, og kan påvirke prisfastsættelsen. TP Covid-19 vejledningen nævner ikke disse forhold, men det anbefales 
at danske multinationale koncerner overvejer om deres produkter og ydelser skaber samme værdi som før 
pandemien.  

Det er relevant at vurdere om Covid-19 har påvirket de økonomiske og markedsmæssige omstændigheder for 
den kontrollerede transaktion. TP Covid-19 vejledningen bidrager med relevant inspiration til Covid-19 
analyser, og gør desuden opmærksom på at regeringsindgreb også er et forhold der påvirker prisen og derfor 
skal tages i betragtning. 

Covid-19 kan påvirke danske multinationale koncerners valg af forretningsstrategier, hvilket kan få betydning 
for kontrollerede transaktioner. TP Covid-19 vejledningen berører kort ændring i prisstrategier, som ikke bør 
udføres med udgangspunkt i modtagne hjælpepakker. Derudover ligger vejledningen op til skærpet 
opmærksomhed når danske multinationale koncerner ændrer deres strategi under Covid-19, da ændringen 
kan påvirke prisen på deres produkter. 

TP Covid-19 vejledningen kommer ikke ind på arbejdsstyrker og koncernsynergier, men det er relevant for 
danske multinationale koncerner at vurdere effekten af Covid-19 på disse områder, da begge kan have stor 
betydning for afgrænsningen af de kontrollerede transaktioner. 

Det vurderes at Covid-19 i høj grad har påvirket danske multinationale koncerners anvendelse af 
armslængdeprincippet iht. TPG 2017. OECD’s TP Covid-19 vejledning vurderes i høj grad at bidrage med 
relevant guidance som danske multinationale koncerner kan benytte når de skal prisfastsætte kontrollerede 
transaktioner på armslængdevilkår under Covid-19.  
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Kapitel 3 Koncerninterne omstruktureringer under Covid-19 

Kapitlets formål er at vejlede danske multinationale koncerners ved udfordringer med koncerninterne 
omstruktureringer under Corona pandemien. Kapitlet analyserer og vurderer desuden hvorvidt TPG 2017 og 
TP Covid-19 vejledningen i samspil kan medvirke til at løse problemstillinger relateret til kompensationer og 
fordelingen af ekstraordinære tab og udgifter i koncerninterne omstruktureringer. 
 

3.1 Definition af og årsager til koncerninterne omstruktureringer, samt Covid-19 udfordringer 

Der findes ikke en entydig definition af koncerninterne omstruktureringer, men kan ifølge OECD defineres 
som: 
 
” the cross-border reorganization of the commercial or financial relations between associated enterprises, 
including the termination or substantial renegotiation of existing arrangements.”54 
 
Det vil sige en reorganisering af kommercielle og finansielle relationer mellem koncernforbundne parter på 
tværs af grænser, herunder også ophævelse eller genforhandling af eksisterende kontrakter. Der er derfor tale 
om en bred formulering af omstruktureringer, men fra et TP-perspektiv vil omdrejningspunktet i disse 
omstruktureringer være immaterielle aktiver, risici og funktioner (FAR-profil), og hvorvidt der sker hel eller 
delvis overførsel af indkomstpotentiale mellem koncernselskaber, som uafhængige parter ville have 
kompenseret. 
 
Baggrunden for koncerninterne omstruktureringer er ofte et ønske om at centralisere funktioner, aktiver og 
risici i ét selskab der skal fungere som principal, hvilket typisk er med henblik effektivisering, koncernsynergier, 
stordriftsfordele55. Typiske eksempler på omstruktureringer er56: 
 

• “Full-fledged distributor”, omdannes til “limited-risk distributor” eller “commissionaire” for 
principalen. 
 

• “Full-fledged manufacturer”, omdannes til “contract manufacturer” eller “toll manufacturer” for 
principalen. 
 

• Immaterielle rettigheder overføres til centrale kapitalselskaber i koncernen 
 

• Funktioner udført af et lokalt selskab, centraliseres hos centrale koncernselskaber, med tilsvarende 
reduktion i funktioner hos det lokale selskab. 

 
54 TPG 2017 Art. 9.1 

55 TPG 2017 Art. 9.4 

56 TPG 2017 Art. 9.2 
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Disse omstruktureringer sker f.eks. når koncerner opkøber nye selskaber, som de ønsker skal indgå i en 
centraliseret struktur. Når Mærsk opkøber e-handel selskaber som portugisiske HUUB57, vil der med al 
sandsynlighed ske en efterfølgende omstrukturering, hvor f.eks. immaterielle rettigheder til den i artiklen 
omtalte patenterede software, overføres til principalselskabet. Derudover vil handlen afføde yderligere 
omstruktureringer på sigt, i forlængelse af deres plan om at etablere et netværk af varelagre på tværs af 
Europa og USA. 
 
Årsager til omstrukturering kan også bunde i økonomiske vanskeligheder for selskaber i koncernen. Det kan 
være selskaber som ikke har økonomiske ressourcer til at bære den FAR-profil de besidder, ligesom der kan 
være tilfælde hvor ændrede markedsforhold gør at selskaber flytter deres produktion. I begge tilfælde spiller 
Covid-19 pandemien en væsentlig rolle for selskaber der under pandemien er udfordret på deres likviditet, og 
hvor markeder verden over er lukket ned som konsekvens af vidtgående restriktioner. 
 
Danske multinationale koncerner kan opleve udfordringer med koncerninterne omstruktureringer, som i 2020 
og 2021 kompliceres yderligere grundet Covid-19. Følgende vurderes at være væsentlige områder som 
koncerner skal være særligt opmærksomme på når de omstrukturerer under pandemien: 
 

• Armslængdekompensation for omstruktureringen 
 

• Genforhandling og opsigelse af kontrakter  
 

• Placering af ledelsens hovedsæde 
 

• Kompensationer for ekstraordinære udgifter relateret til Covid-19 

Bemærk at overførsel af immaterielle aktiver og aktiviteter under Covid-19 er et særlig væsentligt område som 
danske multinationale koncerner bør være særligt opmærksomme på under pandemien, hvorfor dette 
behandles særskilt i kapitel fire. 
 

3.2 Armslængdekompensation for omstruktureringen under Covid-19 

Når koncerner omstrukturerer internt på tværs af landegrænser, kan der opstå behov for kompensationer til 
selskaber der overfører indkomstpotentiale. Det kan være overførsel af aktiver, flytning af medarbejdere, 
opsagte kontrakter, mv., hvor det skal vurderes om fordelingen giver anledning til kompensation, der afspejler 
det tab en eller flere parter bliver ramt af som følge af overførslen. I et transfer pricing perspektiv skal 
koncernen sikre at omfordelingen af indkomstpotentiale og kompensation sker på armslængdevilkår58. 
 

 
57 Finans.dk, ”Mærsk tager kampen op mod techgiganter med spritnyt opkøb”, udgivet 15. september 2021 

58 TPG 2017 Art. 9.6 
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TPG 2017 nævner fem trin, jf. figur 3.1 som danske multinationale koncerner skal analysere for at vurdere de 
transfer pricing relaterede forhold som omstruktureringen giver anledning til59. 
 
Figur 3.1: OECD’s fem trin til vurdering af TP forhold i koncerninterne omstruktureringer 

 
Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 9.10 
 
Trin ét ovenfor vurderes at være omdrejningspunktet for hele analysen, og samtidig her Covid-19 har primær 
indvirkning, da de transaktioner der indgår i omstruktureringen afgrænses gennem analyse af de økonomiske 
og forretningsmæssige forhold i omstruktureringen. Afgrænsningen og forståelsen for omstruktureringen 
danner derfor grundlaget for den videre analyse. 
 
I første trin gælder samme fremgangsmetode som generelt for kontrollerede transaktioner, med en 
indledende analyse der afgrænser transaktionerne i omstruktureringen, og skaber forståelsen for 
transaktionerne. Analysen tager udgangspunkt i de tidligere omtalte sammenlignelighedsfaktorer, hvor de 
væsentligste faktorer for omstruktureringen omfatter kontraktvilkår, funktions- og risikoanalyse, økonomiske 
og markedsmæssige omstændigheder, samt forretningsmæssige strategier60. 
 
Koncernerne skal desuden analysere nedenstående tre forhold for at vurdere armslængdeforholdene i 
omstruktureringen. De tre forhold gennemgås og vurderes i et Covid-19 perspektiv i de følgende afsnit. 
 

• Den præcise afgrænsning af transaktionerne der omfatter omstruktureringen, samt FAR-profil før og 
efter omstruktureringen 

 
59 TPG 2017 Art. 9.10 

60 TPG 2017 Art. 9.13 
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• Kommercielle rationale for omstruktureringen, og de forventede fordele, inkl. synergieffekter 

 
• Andre realistiske alternativer for koncernselskaberne 

3.2.1 Den præcise afgrænsning af transaktionerne der omfatter omstruktureringen, samt FAR-profil før 
og efter omstruktureringen under Covid-19 

Danske multinationale koncerner skal benytte OECD’s TPG 2017 sektion D i kapitel 1 ”Guidance for applying 
the arm’s length principle” for præcist at afgrænse kontrollerede transaktioner mellem koncernselskaberne 
omfattet af omstruktureringen, samt øvrigt påvirkede koncernselskaber61. Analysen tager udgangspunkt i den 
FAR-profil de omfattede selskaber i koncernen besidder kontraktuelt kontra faktisk identificerede adfærd, 
f.eks. gennem funktions- og risikoanalyse af de relevante selskaber både før og efter omstruktureringen62. 
 
Særligt risikofordelingen er relevant i omstruktureringen, da forretningsmæssige risici ofte er forbundet med 
indkomstpotentiale, hvorfor det skal identificeres hvilke selskaber i koncernen der reelt bærer risici 
identificeret i omstruktureringen. For at opnå den rette armslængdekompensation for overførsel af risici i en 
omstrukturering, er det vigtigt at der ikke overføres risici, som et selskab reelt aldrig har påtaget, uanset om 
det fremgår af kontraktvilkår63. 
 
Under pandemien skal danske multinationale koncerner være særligt opmærksomme på koncernselskabernes 
individuelle FAR-profil før og under Covid-19 pandemien. OECD’s Covid-19 guidelines anbefaler 
skattemyndigheder at vurdere forretningsgrundlaget for påståede ændringer i risikoprofilen mellem 
koncernselskaber før og under Covid-1964. Danske multinationale koncerner bør derfor være omhyggelige 
med at dokumentere f.eks. risikofordelingen mellem selskaberne i koncernen før Covid-19, og herefter være 
opmærksomme på om der er sket ændringer i fordelingen under Covid-19, inden omstruktureringen initieres. 
Ved identifikation af en ændring bør det analyseres hvorvidt denne ændring er sket på armslængdevilkår, 
gennem analyse af de økonomiske og forretningsmæssige forhold for ændringen. 
 

3.2.2 Kommercielle rationale for omstruktureringen, og de forventede fordele, inkl. synergieffekter 
under Covid-19 

Danske multinationale koncerner bør definere deres økonomiske og kommercielle rationale, forud for en 
omstrukturering, da uafhængige multinationale koncerner næppe ville omstrukturere hvis de ikke stilles i en 
mere fordelagtig position end før omstruktureringen. Rationalet bør dokumenteres i form af forventede 
synergier, og på hvilket grundlag de bygges65. Bemærk at det enkelte selskab i koncernen skal drage nytte af 

 
61 TPG 2017 Art. 9.16 

62 TPG 2017 Art. 9.17 & 9.18 

63 TPG 2017 sektion B.1.1 

64 TP Covid-19 Guidelines pkt. 41 

65 TPG 2017 Art. 9.24 
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omstruktureringen, og ikke koncernen som helhed, med udgangspunkt i tidligere omtalte separate-entity 
approach66. 
 
Der kan være forskellige rationaler til omstrukturering, som kan skyldes både interne og eksterne forhold. 
Eksempler på disse forhold illustreres nedenfor i figur 3.2. 
 
Figur 3.2: Eksempler på forhold der påvirker ønsket om intern omstrukturering 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Legetøjsgiganten Mattel er et eksempel på omstrukturering grundet eksterne forhold, der som konsekvens af 
et kaotisk fragtmarked besluttede at ændre deres strategi til selv at stå for en større del af deres produktion67. 
Mattel valgte at sprede deres risiko for at være mindre afhængige af Kina, og sprede deres leverandører 
geografisk. Det er derfor ikke nødvendigvis synergieffekt som driver motivationen for omstruktureringen, men 
risikospredning for at fremtidssikre koncernens forsyningskæde. 
 
Pandemien er et nyere eksempel på rationale til omstrukturering, da Covid-19 har skabt situationer hvor 
koncerner ser sig nødsaget til at omlægge deres produktion, lukke distributionscentre og kontorer i områder 
med hårde restriktioner, og i det hele taget reagere på krisen for at sikre koncernens drift. Sikring af 
forsyningskæden er i den sammenhæng et godt eksempel på omstruktureringer i nyere tid, da virksomheder 

 
66 TPG 2017 Art. 9.37 

67 Finans.dk, ”Fragtkaos skubber virksomheder ud i strategiskifter”, udgivet 29. juli 2021 
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ifølge konsulenthuset Valcon, i højere grad ønsker at fremtidssikre forsyningskæden mod udfordringer som 
pandemier og handelskrige med fragtudfordringer til følge68. 
 
Danske multinationale koncerner bør være omhyggelige med udarbejdelsen af deres TP-dokumentation under 
Covid-19, og særligt dokumentation af det kommercielle rationale for omstrukturering, da skattemyndigheder 
i TP Covid-19 Guidelines anbefales at være særligt opmærksomme på det kommercielle rationale før og under 
Covid-19. Skattemyndigheder vil derfor ikke acceptere at Covid-19 står alene som rationale for intern 
omstrukturering69.  
 

3.2.3 Andre realistiske alternativer for koncernselskaberne under Covid-19 

Når danske multinationale koncerner omstrukturer internt, skal de undersøge realistiske alternativer for at 
dokumentere at kompensation og indkomstfordeling er sket på armslængde. Det skyldes at 
armslængdeprincippet bygger på en antagelse om at uafhængige koncerner i en tilsvarende situation, ikke 
ville omstrukturere, hvis der findes et alternativ som stiller dem i en bedre position70. 
 
I nogle tilfælde kan det mest attraktive alternativ være status quo, set fra et uafhængigt synspunkt71, ligesom 
der kan være tilfælde hvor der ikke findes realistiske alternativer, og det mest attraktive derfor vil være at 
acceptere omstrukturering72. Særligt sidstnævnte er aktuel under Covid-19, hvor en omstrukturering kan være 
afgørende for koncernens fortsatte drift, hvis f.eks. principalen i en centraliseret struktur ikke længere har den 
finansielle kapacitet til at påtage sig de væsentligste risici. 
 
Danske multinationale koncerner skal derfor dokumentere andre realistiske alternativer før beslutningen om 
omstrukturering tages. Under Covid-19 pandemien kan det være en vanskelig opgave, hvilket understreges i 
TP Covid-19 Guidelines, da OECD anbefaler at koncerner gør sig omhyggelige overvejelser omkring det mest 
attraktive realistiske alternativ73. 
 
I tillæg til ovenstående skal det bemærkes at OECD ikke stiller krav om at koncernerne dokumenterer alle 
realistiske alternativer. Tanken er derimod at sikre koncernerne tager stilling til om der findes realistiske 
alternativer som er tydeligt mere attraktive, som en uafhængig sammenlignelig koncern ville have valgt, og 
inkludere dette alternativ i analysen af forholdene omkring omstruktureringen74. 
 

 
68 Finans.dk, ”Fragtkaos skubber virksomheder ud i strategiskifter”, udgivet 29. juli 2021 

69 TP Covid-19 Guidelines pkt. 41 

70 TPG 2017 Art. 9.27 

71 TPG 2017 Art. 9.30 

72 TPG 2017 Art. 9.29 

73 TP Covid-19 Guidelines pkt. 45 

74 TPG 2017 Art. 9.31 
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Danske multinationale koncerner anbefales at være omhyggelige i dokumentationen af deres afgrænsninger, 
ændringer i FAR-profil, kommercielle rationale, samt hvilke realistisk attraktive alternativer der findes i 
markedet. TP Covid-19 vejledningen leverer en række relevante anbefalinger til skærpet interesse om 
ovenstående forhold til de enkelte landes skattemyndigheder, hvilket samtidig betyder at danske 
multinationale koncerner bør skærpe opmærksomheden omkring dokumentation af ændret FAR-profil og 
kommercielle rationale for omstrukturering, samt vurderingen af realistiske alternativer. 
 

3.3 Genforhandling og opsigelse af kontrakter under Covid-19 

For danske multinationale koncerner gælder det at kontrakter skal indgås på armslængdevilkår, og tilsvarende 
gælder der særlige retningslinjer for aftaler omfattet af koncerninterne omstruktureringer, som ofte har en 
sammenhæng med opsigelse eller genforhandling af indgåede kontrakter. Det kan være ændring i kontrakter 
der medfører en omstrukturering, med eller uden henblik på omstrukturering, ligesom det kan være 
kontrakter der opsiges eller genforhandles som konsekvens af en omstrukturering.  
 
Under Covid-19 forventes det at danske multinationale koncerner i højere grad vil overveje kontraktændringer 
som konsekvens af f.eks. lokale restriktioner, hvilket i så fald skal ske på armslængdevilkår. Hvis danske 
multinationale koncerner genforhandler eller opsiger kontrakter under Covid-19 skal de være opmærksomme 
på at dette kan medføre ændringer i koncernens fordeling af funktioner og risici, og dermed også 
indkomstfordelingen mellem de omstrukturerede selskaber75. Dertil skal det også vurderes om et 
omstruktureret selskab påtager sig tab eller anden for skade som bør kompenseres i overensstemmelse med 
armslængdeprincippet, i form af godtgørelse. 
 
At danske multinationale koncerner opsiger eller genforhandler kontrakter under Covid-19, betyder ikke 
nødvendigvis at der skal ske armslængdekompensation for tab i det omstrukturerede selskab. En sådan 
vurdering skal bygges ud fra en præcis afgrænsning af aftalerne før og efter omstruktureringen, samt vurdering 
af andre realistiske alternativer76.  
 
TP Covid-19 vejledningen anbefaler skattemyndighederne at de skal undersøge ændrede aftaler mellem 
koncernselskaber for at vurdere om der er overensstemmelse mellem kontrakt og adfærd, samt om den 
præcise afgrænsning af kontrollerede transaktioner, ligger op til at ændringerne er i overensstemmelse med 
hvordan uafhængige parter ville have ageret under sammenlignelige forhold77 
 
OECD forventer at uafhængige parter i det nuværende marked under Covid-19, vil være mere lempelige med 
at holde aftaleparter op på deres aftalevilkår, som følge af de ekstraordinære forhold. Derfor vil tilbøjeligheden 
til genforhandlinger være større, hvilket bør tages i betragtning ved vurderingen af uafhængige parters 
ageren78. Dog fremhæves det også at hvis der ikke findes klar dokumentation for at uafhængige parter under 

 
75 TPG 2017 Art. 9.76 

76 TPG 2017 Art. 9.78 

77 TP Covid-19 Guidelines pkt. 42 

78 TP Covid-19 Guidelines pkt. 43 
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samme omstændigheder ville have genforhandlet deres aftaler, betragtes ændringen af koncerninterne 
aftaler ikke som værende i overensstemmelse med armslængdeprincippet79. 
 
Force majeure klausuler er et omdiskuteret emne under Covid-19, da de kan frigøre koncernselskaberne fra 
kontraktlige forpligtelser under særlige omstændigheder, hvilket kan være relevant under Covid-19. Det er 
imidlertid vigtigt at de danske multinationale koncerner ikke forventer at force majeure kan påberåbes alene 
med Covid-19 som årsag. TP Covid-19 vejledningen anbefaler at TP-analysen omkring kontrollerede 
transaktioner, som følge af force majeure starter ved vurdering af force majeure klausulen og de nationale 
juridiske regler herom80. Den præcise afgrænsning af kontrollerede transaktioner vil være med til at afgøre 
hvorvidt force majeure er en reel mulighed for koncernselskaberne. Herunder om uafhængige parter under 
lignende omstændigheder også ville påberåbe sig force majeure. 
 

3.4 Kompensation for ekstraordinære Covid-19 relaterede omkostninger og tab 

Pandemien har skabt ekstraordinære omkostninger relateret til Covid-19, som kan skyldes nedlukninger, 
faldende efterspørgsel, udgifter til værnemidler, udstyr til hjemmearbejde, opdateret IT infrastruktur o.l.81. 
Fordelingen af disse udgifter og tab mellem selskaberne i en multinational koncern kan skabe udfordringer 
relateret til transfer pricing, og særligt behandlingen heraf for multinationale koncerner der omstrukturerer. 
TP Covid-19 vejledningen bemærker at når multinationale koncerner gør sig overvejelser omkring fordelingen 
af tab og ekstraordinære omkostninger relateret til Covid-19, er der tre særlige forhold som bør inddrages i 
deres overvejelser, jf. illustration i figur 3.3 nedenfor82.  
 
Figur 3.3: Forhold der påvirker fordelingen af Covid-19 relaterede tab og ekstraordinære omkostninger 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TP Covid-19 vejledningen pkt. 35 – 37 

 

 
79 TP Covid-19 Guidelines pkt. 46 

80 TP Covid-19 Guidelines pkt. 57 

81 TP Covid-19 Guidelines pkt. 47 

82 TP Covid-19 Guidelines pkt. 34 
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Første forhold er risikofordelingen mellem koncernselskaberne som er afgørende for at indkomstfordelingen 
sker på armslængevilkår ved prisfastsættelse af den kontrollerede transaktion83. Danske multinationale 
koncerner bør derfor under Covid-19 pandemien analysere risici ved at benytte sig af funktionsanalysen i TPG 
2017 Sektion D.1.2.1., til brug for fordelingen af tab og ekstraordinære omkostninger relateret til Covid-19. 
 
Andet forhold er behandlingen af exceptionelle engangsomkostninger omkostninger relateret til Covid-19. 
Grundlæggende skal behandlingen af ekstraordinære omkostninger forårsaget af Covid-19 omfatte en præcis 
afgrænsning af den kontrollerede transaktion, analyse af koncernselskabers påtagne risici, vurdering af 
uafhængige parters ageren, og analyse af hvordan omkostningerne påvirker priserne på øvrige kontrollerede 
transaktioner84. 
Tredje forhold er koncernselskabernes mulighed for aktivering af force majeure klausuler eller ændring i 
interne aftaler, som kan påvirke allokeringen af Covid-19 relaterede tab og omkostninger85. 
 
Med udgangspunkt i de tre forhold berører TP Covid-19 vejledningen en række udfordringer og vejleder om 
behandlingen af tab og ekstraordinære omkostninger som følge af Covid-19. Vejledningen belyser 
nedenstående problemstillinger, illustreret i figur 3.4: 
 
Figur 3.4: Udfordringer relateret til behandlingen af Covid-19 relaterede tab og ekstraordinære omkostninger 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TP Covid-19 vejledningen kapitel 2 afsnit 2-6 

 
83 TP Covid-19 Guidelines pkt. 35 

84 TP Covid-19 Guidelines pkt. 36 

85 TP Covid-19 Guidelines pkt. 37 



36 
 

Ovenstående punkt to og punkt fem omkring aftaleændringer og force majeure omtales i tidligere afsnit 3.3 
om genforhandling og opsigelse af kontrakter under Covid-19. Nedenfor omtales derfor kun punkt ét, tre og 
fire, som illustreret i ovenstående figur 3.4. 
 
TP Covid-19 vejledningen understreger at der ikke er nogen specifik definition på et low-risk selskab. 
Vurderingen af om low-risk selskabet kan pådrage sig tab går derfor på det specifikke selskabs FAR-profil, samt 
analyse af omstændighederne, og præcise afgrænsning af den kontrollerede transaktion86. Her ligger fokus på 
at low-risk selskaber ifølge TPG 2017 ikke forventes at være tabspådragende i længere perioder, hvilket åbner 
muligheden for at disse selskaber kan pådrage sig ekstraordinære tab i kortere perioder. Low risk selskabets 
skattemyndigheder vil dog forventeligt kun acceptere disse tab, hvis der efterfølgende er indtjeningsmulighed 
der opvejer tabet. Under en omstrukturering vil de påvirkede selskaber i koncernen ændre FAR-profil, hvorfor 
danske multinationale koncerner bør være særligt opmærksomme på hvor tab som følge af Covid-19 placeres, 
både før og efter omstruktureringen. 
 
I udgangspunktet skal fordelingen af ekstraordinære omkostninger forårsaget af Covid-19, foretages på 
baggrund af en præcis afgrænsning af den kontrollerede transaktion, med det formål at identificere funktioner 
og risici som relaterer sig til den pågældende omkostning, og deraf placere omkostningen hos det selskab der 
udfører og bærer de identificerede funktioner og risici87. Det skal samtidig vurderes om allokeringen er i 
overensstemmelse med hvordan uafhængige parter ville have behandlet omkostningen. Danske 
multinationale koncerner bør i øvrigt være opmærksomme på, at Covid-19 relaterede ekstraordinære 
omkostninger der opstår som konsekvens af permanente ændringer, ikke anses som exceptionelle eller ikke 
tilbagevendende, og allokeringen heraf kan derfor være markant anderledes88. Ved en koncernintern 
omstrukturering anbefales danske multinationale koncerner at være omhyggelige med dokumentation af 
afgrænsningen af den kontrollerede transaktion, både før og efter omstruktureringen. Her kan der tages 
udgangspunkt i guidance fra TPG 2017 tidligere omtalt under afsnit 3.2.1. 
 
De ekstraordinære Covid-19 relaterede omkostninger i relation til sammenlignelighedsanalysen, handler 
primært om hvorvidt disse skal inddrages eller ikke inddrages som en del af net profit indicator, og være en 
del af kostbasen89. Her anbefaler TP Covid-19 vejledningen at disse omkostninger generelt kun inkluderes hvis 
de er relateret til den præcist afgrænsede kontrollerede transaktion. I den sammenhæng er det særlig vigtigt 
at danske multinationale koncerner er konsistente med inkluderingen igennem hele analysen90. Vejledningen 
opstiller i øvrigt en række beslutninger som skal tages ved opgørelse af kostbasen og hvorvidt omkostningen 
skal inkluderes i driften, se illustration i figur 3.5.  
  

 
86 TP Covid-19 Guidelines pkt. 38 + 39 

87 TP Covid-19 Guidelines pkt. 48 

88 TP Covid-19 Guidelines pkt. 49 

89 TP Covid-19 Guidelines pkt. 52 + 53 

90 TP Covid-19 Guidelines pkt. 52 
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Figur 3.5: Overvejelser i beslutningen om de ekstraordinære Covid-19 omkostninger skal inkluderes i driften 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TP Covid-19 vejledningen pkt. 53 

 
Ved en koncernintern omstrukturering hvor ekstraordinære Covid-19 omkostninger er en del af den 
kontrollerede transaktion, er det vigtigt at de danske multinationale koncerner tager ovenstående i 
betragtning når der foretages sammenlignelighedsanalyser. 
 

3.5 Placering af ledelsens hovedsæde under Covid-19 

Ledelsens hovedsæde har en central rolle i vurderingen af hvor koncernselskaber er skattemæssigt 
hjemmehørende. Danske multinationale koncernselskaber er hjemmehørende i Danmark hvis selskabet har 
hovedsæde i Danmark, direktion i Danmark, møder afholdes og beslutninger træffes i Danmark91.  
 
Placeringen af ledelsens hovedsæde kan derfor påvirke omstændighederne i afgrænsning af kontrollerede 
transaktioner og sammenlignelighedsanalysen. Flyttes ledelsens hovedsæde, er der risiko for at 
skattemyndigheden anser flytningen som en omstrukturering. 
 
Under Covid-19 har restriktioner forårsaget at arbejdspladser verden over i perioder er lukket, og 
medarbejdere har været opfordret til at arbejde fra deres hjem. I de fleste situationer gælder det også 
koncernselskabernes ledelse, som derfor træffer beslutninger fra anden placering. I nogle tilfælde vil ledelsen 
have hjemsted i udlandet og vil derfor være tvunget til at træffe beslutninger for selskabet i et andet land, 
hvilket kunne blive betragtet som flytning af ledelsens hovedsæde og heraf anses som værende koncernintern 
omstrukturering. 
 

 
91 Den juridiske vejledning 2021-2, C.F.8.2.2.4.2.1 
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Som respons på uvisheden, udsendte OECD et notat i april 202092, hvor det blev fastslået at grundet den 
ekstraordinære og midlertidige situation under Covid-19 pandemien, skal selskabets bopæl ikke betragtes som 
ændret, som følge af midlertidig ændring i placeringen af ledelsens hovedsæde93. 
 
Skattestyrelsen har som respons herpå udsendt styresignal i juli 202094, hvor de accepterer OECD’s beslutning 
om behandlingen af ledelsens hovedsæde under Covid-19. Af styresignalet fremgår det, at denne vurdering 
omfatter den reelle ledelse af selskabet, hvis denne er ramt af rejserestriktioner og som følge af midlertidige 
og ekstraordinære omstændigheder er nødt til at træffe beslutninger i anden jurisdiktion, end under normale 
omstændigheder95. 
 
Danske multinationale koncerner behøver derfor ikke bekymre sig, om risikoen for mulige skattekonsekvenser 
grundet midlertidig ændret placering af ledelsens hovedsæde. De bør dog være opmærksomme på hvorvidt 
landet er ramt af rejserestriktioner og beslutninger derfor kan træffes på midlertidig basis i en anden 
jurisdiktion. 
 

3.6 Delkonklusion 

For at vurdere armslængdeforhold i omstruktureringen skal danske multinationale koncerner afgrænse 
transaktioner i omstruktureringen, dokumentere det kommercielle rationale for omstruktureringen, samt 
dokumentere andre realistiske alternativer. 
 
Ved afgrænsning af transaktioner og vurdering af FAR-profiler, anbefales de danske multinationale koncerner 
iht. TP Covid-19 vejledningen at være opmærksomme på om Covid-19 kan have resulteret i ændringer af 
koncernselskabernes FAR-profiler, og om disse er sket på armslængdevilkår. 
 
OECD anbefaler skattemyndigheder at skærpe opmærksomheden på koncernernes kommercielle rationale for 
omstrukturering under Covid-19, hvorfor danske multinationale koncerner bør skærpe dokumentationen 
heraf tilsvarende. Det gælder også dokumentationen af andre realistiske alternativer, da omstruktureringer 
under Covid-19 skal ske på armslængdevilkår, hvilket ikke er muligt hvis uafhængige selskaber ville have valgt 
et andet mere attraktivt alternativ. 
 
Genforhandling og opsigelse af kontrakter er højaktuelt under Covid-19, og kan både anses som en 
nødvendighed, men også en mulighed for de danske multinationale koncerner, da OECD forventer at 
tilbøjeligheden til genforhandling og opsigelse af kontrakter er større under Covid-19. Danske multinationale 
koncerner skal under alle omstændigheder sørge for at dokumentere deres overvejelser, og hvorvidt disse er 
i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 
 

 
92 OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis, 3. April 2020 

93 OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis, Afsnit 3, pkt. 15 

94 Styresignal - SKM2020.298.SKTST af 3. juli 2020 

95 Styresignal - SKM2020.298.SKTST af 3. juli 2020, pkt. 3.2. 
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Fordelingen af ekstraordinære tab og udgifter relateret til Covid-19, skal ifølge Covid-19 vejledningen primært 
have fokus omkring koncernselskabernes FAR-profiler, da det ikke kan udelukkes at low-risk selskaber kan have 
midlertidige og mindre tab, hvis der er efterfølgende indtjeningsmulighed for at opveje tabet. Low-risk 
selskaber der påtager sig risici relateret til tabet, kan således påtage sig tabet, men kun hvis tabet er 
midlertidigt, da det ellers strider imod den centraliserede struktur. Det er derfor vigtigt at danske koncerners 
afgrænsning af transaktionerne i omstruktureringen er præcise, og pålideligt afspejler hvilke selskaber der 
påtager sig hvilke risici, da det er afgørende for fordelingen af de ekstraordinære tab og udgifter. Derudover 
ligger vejledningen op til at hvis de ekstraordinære udgifter kan henføres direkte til den kontrollerede 
transaktion og den skal tillægges en avance, vil den kunne inddrages som en del af kostbasen. 
 
Afslutningsvis skal danske multinationale koncerner være opmærksomme på, at hvis ledelsen er ramt af 
rejserestriktioner, vil det være muligt at træffe beslutninger fra hjemmefronten, uden at selskabets 
hovedsæde anses som flyttet og risikere indkomstændringer. 
 
På baggrund af ovenstående analyser vurderes det at TP Covid-19 vejledningen i høj grad udgør et 
tilstrækkeligt supplement til TPG 2017, til at de danske multinationale koncerner bør kunne afklare de primære 
udfordringer med omstruktureringer under Covid-19, sammen med en god TP-dokumentation, hvor Covid-19 
påvirkninger, håndtering og resultatfordeling er forklaret i master og local files. 
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Kapitel 4 Prisfastsættelse af intern overførsel i koncerninterne omstruktureringer under Covid-19 

Kapitlets formål er at oplyse om de forhold som danske multinationale koncerner skal være særligt 
opmærksomme på under Covid-19, når de skal prisfastsætte immaterielle aktiver i koncerninterne 
transaktioner. Samtidig vurderes det om danske multinationale koncerner kan finde tilstrækkelig vejledning i 
TPG 2017 og Covid-19 vejledningen. 
 

4.1 Definition og typer af immaterielle aktiver og Covid-19 pandemiens effekt 

Et Immaterielt aktiv defineres ifølge OECD på baggrund af tre kriterier som beskrevet nedenfor96: 
 

1. Noget der ikke er fysisk eller finansielt 
 

2. Noget der kan ejes eller kontrolleres til brug for anvendelse i kommerciel sammenhæng 
 

3. Noget der kompenseres ved anvendelse eller overførsel, hvis det indgår i en transaktion mellem 
uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder. 

Alle tre kriterier skal være til stede ved definitionen af immaterielle aktiver, da en upræcis definition som er 
for bred eller smal, kan resultere i at anvendelsen eller overførslen af det immaterielle aktiv betragtes som 
kompensationsbærende i situationer hvor det ikke burde være tilfældet, eller omvendt97. 
 
Covid-19 pandemien vurderes at have en effekt på kriterie to og tre i vurderingen af om et aktiv er immaterielt. 
Som konsekvens af restriktioner som nedlukning, har danske multinationale koncerner haft ansatte der 
udfører deres arbejde på afstand, oftest fra deres hjem, hvilket begrænser muligheden for kontrol med det 
immaterielle aktiv. Det kan f.eks. være udviklingen af knowhow der kræver udnyttelse af øvrige aktiver som 
kun er muligt ved fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen. Samtidig kan der være situationer hvor det i 
relation til kriterie 2, ikke har været muligt at anvende det immaterielle aktiv i kommerciel sammenhæng, i et 
marked som har været lukket som følge af restriktioner. 
 
Ovenstående tvivl om kontrollen af det immaterielle aktiv, og manglende kommercielle anvendelse, kan 
påvirke det tredje kriterie om kompensation mellem uafhængige selskaber, da aktivets værdi i så fald kan være 
reguleret, og leder til enten manglende kompensation for anvendelse eller overførsel mellem uafhængige 
parter i sammenlignelige omstændigheder, eller kompensation som ikke er på armslængdevilkår. 
 
Ovenstående problemstillinger relateret til definitionen af et immaterielt aktiv, adresseres ikke I OECD’s TP 
Covid-19 vejledning, men det kan ikke udelukkes at OECD vil anlægge samme holdning om midlertidige og 
permanente tilstande, til grund for om et immaterielt aktiv fortsat kan defineres som immaterielt. 
 

 
96 TPG 2017 Art. 6.6 

97 TPG 2017 Art. 6.5 
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Immaterielle aktiver kan udforme sig på mange måder, alt efter hvor smal eller bred en definition der ligges til 
grund, og på baggrund af OECD TPG 2017 opdeles disse som udgangspunkt i to kategorier, marketing og 
handel98.  
 
OECD refererer ligeledes til unikke og værdifulde immaterielle aktiver, hvor unikke betyder manglende 
sammenligningsgrundlag grundet deres unikke karakter. Særligt værdifulde aktiver forventes at skabe større 
økonomiske fordele i fremtiden, end det havde været tilfældet ved deres fravær99. 
 
Med udgangspunkt i OECD’s relativt brede definition listes nedenfor en række eksempler på immaterielle 
aktivtyper på baggrund af TPG 2017, jf. figur 4.1. 
 
Figur 4.1: Eksempler på immaterielle aktivtyper iht. TPG 2017 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 6.19 til 6.31 

 
Ovenstående immaterielle aktivtyper er ikke udtømmende og vurderes påvirket af Covid-19, særligt ved 
ejerskab, kontrol, overførsel og værdiansættelse. 
 

4.2 Immaterielle aktivers ejerskab og DEMPE-funktioner under Covid-19 

Ejerskabet af immaterielle aktiver bør defineres, da det for armslængdeprincippet er relevant hvem der har 
det reelle ejerskab, og det ikke nødvendigvis svarer til det juridiske ejerskab100. For definition af det reelle 
ejerskab skal det analyseres hvilket koncernselskab der udfører funktioner, ejer aktiver og påtager sig risici 
relateret til udvikling, forbedring, vedligeholdelse, beskyttelse og udnyttelse af de immaterielle aktiver, også 
kaldet DEMPE-funktionerne, jf. illustration i figur 4.2 nedenfor. 
 
 
 

 
98 TPG 2017 Art. 6.16 

99 TPG 2017 Art. 6.17 

100 TPG 2017 Art. 6.32 
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Figur 4.2: DEMPE-funktionerne under Covid-19 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017  

 
DEMPE-funktionerne repræsenterer de funktioner der i transfer pricing sammenhæng vurderes at skabe værdi 
for det immaterielle aktiv. Funktionerne er derfor afgørende for fordelingen af det residualafkast, det 
immaterielle aktiv skaber ved udnyttelse af aktivet. Principalen i en centraliseret struktur, der udfører 
funktioner, anvender aktiver og påtager sig risici relateret til alle fem funktioner, vil modtage residualafkastet. 
Hvis derimod flere koncernselskaber deles om ansvaret for disse funktioner, skal der ske kompensation i 
overensstemmelse med armslængdeprincippet, til hver af de selskaber der bidrager til værdiskabelsen. Dette 
vil ofte være tilfældet i en decentraliseret koncernstruktur, hvor flere selskaber varetager væsentlige 
funktioner. 
 
Allokeringen af afkast fra immaterielle aktiver sker med udgangspunkt i 6-trins risikoanalysen, som 
præsenteret i figur 2.3 under kapitel 2, men med fokus på immaterielle aktiver. 
 
Covid-19 pandemien har skabt komplikationer både ved udførelsen af DEMPE-funktioner, og udarbejdelse af 
6-trinsanalysen til brug for allokering iht. armslængdeprincippet. 
 

4.2.1 DEMPE-funktionerne under Covid-19 

Som konsekvens af Covid-19 restriktionerne har nogle danske multinationale koncerner haft udfordringer med 
udførelsen af de funktioner der skaber værdien af det immaterielle aktiv. Andre koncerner har på afstand 
udført DEMPE funktionerne til f.eks. at udvikle og forbedre digitale kommunikationsmidler. 
 
Udviklingen af immaterielle aktiver er grundet restriktioner, i nogle koncerner er hindret eller midlertidigt 
varetages af et andet koncernselskab. Derudover kan nedlukningen have forårsaget, at nogle koncernselskaber 
ikke længere har ressourcerne, til at varetage udviklingen af det immaterielle aktiv. Der er også eksempler på 
nogle brancher der har måttet intensivere udviklingen af deres aktiver, forårsaget af øget efterspørgsel på 
markedet. Det kan f.eks. være øget efterspørgsel på online løsninger, i en tid hvor verdensbefolkningen 
opfordres til at holde afstand, eller øget efterspørgsel på Covid-19 vacciner. 
 
Forbedringen af de immaterielle aktiver er påvirket i nogenlunde samme grad som udviklingen. Der er tilfælde 
af både brancher der ikke har mulighed, ressourcer eller incitament til forbedring af deres immaterielle aktiver, 
og der er brancher der kan lukrere på krisen, og drage nytte af at bruge ressourcer på forbedring af aktivet. 
 
Vedligeholdelsen af det immaterielle aktiv kan ofte håndteres på afstand af medarbejdere der arbejder på 
hjemmekontor, f.eks. med licenser og patenter. Samtidig har nogle aktiver ikke haft det samme behov for 
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vedligeholdelse, mens andre ikke længere har ressourcerne til at vedligeholde aktiverne. Vedligeholdelsen 
vurderes i begrænset omfang påvirket af pandemien. 
 
Beskyttelsen af de immaterielle aktiver vurderes påvirket i samme grad som vedligeholdelsen, da det ofte vil 
kunne udføres på afstand, eller på forhånd vil være beskyttet i en tidsmæssig periode som kan ligge inden for 
restriktionsperioderne. 
 
Udnyttelse af de immaterielle aktiver har for mange brancher været påvirket under Covid-19 pandemien, da 
det netop er denne funktion der omsætter det immaterielle aktiv til afkast, og er den markedsvendte funktion. 
Der vil stadig være forskel på den enkelte branche, da onlinevirksomheder uhindret kan fortsætte driften af 
deres forretning, og i visse tilfælde oplever øget aktivitet. Samtidig er der brancher hvor f.eks. producenter og 
distributører ikke har mulighed for at udnytte deres knowhow, grundet nedlukninger. 
 
Ovenstående komplikationer kan individuelt eller samlet, have haft en effekt på indkomstfordelingen blandt 
koncernselskaberne, hvis nogle funktioner ikke har været udført, eller andre selskaber har udført funktionerne 
midlertidig. Det kan ændre FAR-profilen i relation til DEMPE-funktionerne, og påvirke armslængdefordelingen 
af indkomst opstået fra immaterielle aktiver. 
 
Danske multinationale koncerner skal vurdere hvorvidt pandemien har påvirket indkomstfordelingens 
overensstemmelse med armslængdeprincippet. Der kan være indirekte vejledning at hente fra OECD’s 
generelle holdning til midlertidige og permanente forhold. Det anbefales danske multinationale koncerner i 
deres analyse af behovet for ændret resultatfordeling at vurdere varigheden af funktioner der udføres af 
alternative koncernselskaber.  
 

4.2.2 Placering af ejerskab under Covid-19 

Det reelle ejerskab af de immaterielle aktiver skal defineres gennem 6-trins risikoanalysen som er 
præsenteret i figur 2.3 i kapitel 2. Analysens fokus er dog på immaterielle aktiver, med henblik på at placere 
fordelingen af ansvaret for DEMPE-funktionerne101, for at vurdere behovet for kompensation mellem 
koncernselskaberne. Den særlige tilgang til 6-trins risikoanalysen i relation til immaterielle aktiver, skal ses i 
sammenhæng med at disse ofte bidrager til en stor andel af koncernens indkomst. Følgende afsnit fokuserer 
derfor på det enkelte trin i relation til immaterielle aktiver, og Covid-19 pandemiens effekt på disse102. 
 

4.2.2.1 Identificér økonomiske risici i relation til immaterielle aktiver under Covid-19 

I trin ét identificeres økonomiske risici relateret til DEMPE-funktioner i de anvendte eller overførte 
immaterielle aktiver. Der kan være tale om manglende finansieringsmuligheder, erstatningssager, 
logistikudfordringer, mv103. 

 
101 TPG 2017 Art. 6.33 

102 TPG 2017 Art. 6.34 

103 TPG 2017 Art. 6.34 pkt. 1 
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Covid-19 pandemien har resulteret i nedlukninger og deraf manglende afsætning, leveranceforsinkelser, 
produktionsnedgang, manglende omsætning/likviditet, manglende arbejdskraft, samt øvrige risici som Covid-
19 har forårsaget og som påvirker DEMPE-funktionerne af de immaterielle aktiver. 
 

4.2.2.2 Identificér kontraktuelle forhold i relation til immaterielle aktiver under Covid-19 

Trin to identificerer kontraktuelle forhold mellem koncernselskaberne for at definere det juridiske ejerskab af 
de immaterielle aktiver. Herunder alle juridisk indgåede aftaler der kan påvirke det juridiske ejerskab, f.eks. 
licensaftaler og kontraktuelt påtagede risici104.  
 
Pandemien har som tidligere omtalt været årsag til mange genforhandlinger og opsigelser af kontrakter 
mellem koncernselskaber, hvilket danske multinationale koncerner også skal være opmærksomme på i forhold 
til armslængdekompensation for udførte DEMPE-funktioner. Derudover bør de være særligt omhyggelige med 
vurdering af adfærdsændringer grundet Covid-19 restriktioner, der gør at reelt adfærd afviger fra 
kontraktvilkår. 
 

4.2.2.3 Identificér parter som udfører funktioner, anvender aktiver og kontrollerer risici relateret til 
DEMPE-funktioner under Covid-19 

FAR-profilen for det enkelte koncernselskab skal identificeres i relation til DEMPE-funktionerne for de 
immaterielle aktiver, med henblik på at vurdere hvem der ejer og kontrollerer aktiverne105. 
 
Under Covid-19 kan FAR-profilen ift. DEMPE-funktionerne have ændret sig i koncernselskaberne, f.eks. som 
konsekvens af genforhandlede kontrakter, og manglende ressourcer til at bære risikoen relateret til DEMPE-
funktionerne. Det kan også være øget efterspørgsel der har afledt nye påtagede risici hos 
produktionsselskaber, for at effektivisere produktionen.  
 

4.2.2.4 Bekræft overensstemmelse mellem kontraktvilkår og reelt udførte DEMPE-funktioner under 
Covid-19 

Det skal anerkendes hvorvidt der er overensstemmelse mellem identificerede kontraktuelle forhold i trin to, 
og identificerede funktioner i trin tre som reelt indgår i koncernselskabernes adfærd. Ved overensstemmelse 
kan koncernen fortsætte til trin seks og prisfastsætte de kontrollerede transaktioner. Det er i øvrigt vigtigt at 
vurdere om det selskab som har påtaget sig økonomisk væsentlige risici, har den finansielle kapacitet til at 
bære disse risici106. 
 
Pandemien kan med stor sandsynlighed påvirke forholdet mellem adfærd og kontrakt, hvorfor der i så fald skal 
ske allokering under trin fem og justering af indkomstfordelingen. Derudover er der risiko for at selskaber som 
besidder økonomisk væsentlige risici, ikke længere har den finansielle kapacitet til at bære disse risici som 
konsekvens af Covid-19 pandemien. 

 
104 TPG 2017 Art. 6.34 pkt. 2 

105 TPG 2017 Art. 6.34 pkt. 3 

106 TPG 2017 Art. 6.34 pkt. 4 
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4.2.2.5 Allokér kontrollerede transaktioner til de selskaber som reelt udfører DEMPE-funktionerne under 
Covid-19 

Ved uoverensstemmelse mellem adfærd og kontraktvilkår skal der ske allokering, så FAR-profilen for det 
enkelte koncernselskab, passer med de funktioner, aktiver og påtagne risici som de reelt besidder i relation til 
DEMPE-funktionerne. I allokeringen skal det også tages i betragtning hvem der kan bære væsentligt 
økonomiske risici107. Særligt sidstnævnte er relevant for danske multinationale koncerner at være opmærksom 
på ved allokering under Covid-19 pandemien.  
 

4.2.2.6 Prisfastsættelse af disse kontrollerede transaktioner efter armslængdeprincippet under Covid-19 

Efter allokering skal de anerkendte kontrollerede transaktioner prisfastsættes i overensstemmelse med 
armslængdeprincippet, ud fra de funktioner, aktiver og påtagne risici det enkelte selskab besidder108. 
 
Prisfastsættelse på armslængdevilkår kan være kompliceret under Covid-19, grundet manglende 
sammenlignelighedsgrundlag under de ekstraordinære omstændigheder. 
 
Danske multinationale koncerner anbefales at være særligt omhyggelige med deres risikoanalyse af 
immaterielle aktiver under Covid-19, da flere ekstraordinære forhold besværliggør den i forvejen relativt 
komplicerede proces med indkomstfordeling på baggrund af DEMPE-funktioner, relateret til immaterielle 
aktiver. Koncernerne får ikke særlig vejledning fra TP Covid-19 vejledningen, men vil med lidt inspiration fra 
vejledningen omkring sammenlignelighedsanalysen under Covid-19, kunne benytte denne som rettesnor for 
analysen relateret til immaterielle aktiver. 
 

4.3 Overdragelse og anvendelse af immaterielle aktiver under Covid-19 

Foruden definition af immaterielle aktiver og ejerskabet af disse, er det først og fremmest essentielt at 
identificere og karakterisere de kontrollerede transaktioner, hvori der indgår immaterielle aktiver109.  

Som udgangspunkt arbejder OECD TPG 2017 med to typer af transaktioner som er relevante i TP-
sammenhæng, hvilket er transaktioner hvor immaterielle aktiver eller rettighederne til disse indgår i en 
overdragelse, eller transaktioner hvor immaterielle aktiver anvendes i salg af varer og tjenesteydelser110. 
 
4.3.1 Overdragelse af immaterielle aktiver under Covid-19 

Immaterielle aktiver eller rettighederne til disse kan enten overdrages helt eller delvist, og i begge tilfælde er 
det vigtigt at identificere følgende111: 

 
107 TPG 2017 Art. 6.34 pkt. 5 

108 TPG 2017 Art. 6.34 pkt. 6 

109 TPG 2017 Art. 6.86 

110 TPG 2017 Art. 6.87 

111 TPG 2017 Art. 6.88 & 6.89 
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• Arten af de immaterielle aktiver der overdrages, f.eks. patenter eller kundekartoteker 

 
• Arten af de begrænsninger der måtte være ved en delvis overdragelse af de immaterielle aktiver, f.eks. 

begrænset anvendelsesperiode, begrænsede DEMPE-funktioner, mv. 

Ovenstående er vigtige at identificere og forstå mhp. korrekt værdiansættelse af de immaterielle aktiver der 
overdrages. Immaterielle aktiver bliver ofte anset som værende del af de væsentligste fremtidige 
pengestrømme, og er som udgangspunkt nemmere at overføre end fysiske aktiver. Derfor kan ovenstående 
forståelse af de immaterielle aktiver have afgørende karakter, eftersom små reguleringer i overdragelsen eller 
anvendelsen, kan have stor betydning for værdiansættelsen. Det vil f.eks. have væsentlig betydning for 
værdien af immaterielle aktiver der ikke kan udnyttes til fulde, og dermed begrænser den fremtidige 
økonomiske gevinst112.  
 
Af samme årsag er det særlig vigtigt med fokus på overdragelse af immaterielle aktiver i kombination. Det 
skyldes at nogle immaterielle aktiver ofte supplerer hinanden og derfor har højere værdi når de kombineres 
og overdrages i kombination. Det er derfor vigtigt at identificere arten af de juridiske og økonomiske synergier 
der findes i immaterielle aktiver som overdrages i kombination113.  
 
Under Covid-19 er det særlig relevant at danske multinationale koncerner er opmærksomme på ovenstående 
forhold, da værdien af immaterielle aktiver er følsom ved små justeringer i overdragelsen. De økonomiske 
fordele ved immaterielle aktiver, både kombineret og separat, kan ændre sig som følge Covid-19 pandemiens 
effekt på f.eks. DEMPE-funktionerne, hvilket koncerner skal tage i betragtning ved prisfastsættelse af 
overdragelsen. 
 

4.3.2 Anvendelse af immaterielle aktiver under Covid-19 

Anvendelsen af immaterielle aktiver i en kontrolleret transaktion, adskiller sig fra overdragelse ved at der sker 
en værdiskabelse af det produkt eller den tjenesteydelse som sælges til et andet koncernselskab, men det 
immaterielle aktiv overdrages ikke i handlen. Derfor bør anvendte immaterielle aktiver identificeres og nøje 
specificeres, så de i sammenlignelighedsanalysen kan bidrage til valget af TP-metode og testselskab114. 
 
Der kan f.eks. være tale om en centraliseret koncernstruktur, hvor principalen har det reelle ejerskab af de 
immaterielle aktiver, som low-risk producenter benytter sig af ved produktion af varer til principalen. 
Producenten skal kompenseres i overensstemmelse med armslængdeprincippet, hvor TP-metoden bør være 
TNMM net cost plus. I en centraliseret struktur vil et residualoverskud tilfalde principalen som ejer de 
immaterielle aktiver. 
 

 
112 TPG 2017 Art. 6.90 

113 TPG 2017 Art. 6.93 

114 TPG 2017 Art. 6.104 
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Danske multinationale koncerner der benytter decentral koncernstruktur, kan have flere koncerndeltagere 
der ejer mere eller mindre betydelige immaterielle aktiver. Koncerner der benytter denne struktur skal derfor 
være opmærksomme på anvendte immaterielle aktiver ved produktion af produkter, og levering af 
tjenesteydelser, som kan være ramt af restriktioner under Covid-19, og derfor kan have betydning for 
indkomstfordelingen. 
 

4.4 Værdiansættelse af kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver under Covid-19 

Ovenstående analyser skal tilsammen skabe prisen på de kontrollerede transaktioner, i overensstemmelse 
med armslængdeprincippet. Til dette opfordres koncernerne at benytte TPG 2017 kapitel 1-3, herunder 
særligt sammenlignelighedsanalysen, der som tidligere nævnt er grundstenen i processen med at finde den 
rette armslængdepris til de kontrollerede transaktioner. 
 
Som følge af de immaterielle aktivers unikke natur, vil det ofte være svært at finde et sammenligningsgrundlag, 
og vil derfor være kompliceret at værdiansætte115. Denne proces kompliceres yderligere af Covid-19 
pandemien, som kan have skabt afstand til potentielle referencetransaktioner. 
 

4.4.1 Immaterielle aktivers egenskaber under Covid-19 

Når kontrollerede transaktioner der er berørt af immaterielle aktiver skal prisfastsættes, er det særlig vigtig at 
tage hensyn til de immaterielle aktivers unikke karakteristika i sammenlignelighedsanalysen, for at skabe det 
bedst mulige sammenligningsgrundlag til referencetransaktioner116. Identifikationen af disse karakteristika 
øger muligheden for senere at foretage sammenlignelighedsjusteringer, og styrke muligheden for 
prisfastsættelse i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Af TPG 2017 fremgår en ikke-udtømmende 
liste over karakteristika som er værd at være opmærksomme på, jf. illustration i figur 4.3. 
 
Figur 4.3: Eksempler på immaterielle aktivers unikke karakteristika under Covid-19 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 6.118 til 6.127 

 
115 TPG 2017 Art. 6.108 

116 TPG 2017 Art. 6.116 
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Eksklusivitet skaber værdi til det immaterielle aktiv, ved at ekskludere andre i markedet fra at benytte aktivets 
konkurrencemæssige fordele. Eksklusiviteten kan bestå af et patent der netop begrænser konkurrenter fra at 
udvikle og udnytte tilsvarende aktiver der er patenteret117. 
Under Covid-19 kan restriktioner medføre en begrænsning i udnyttelsen af eksklusive immaterielle aktiver, og 
ved tidsbegrænset eksklusivitet vil en del af denne konkurrencemæssige fordel være tabt, f.eks. hvis dette 
indskrænker forspringet til konkurrenter. Omvendt kan det også øge forspringet til konkurrenter, hvis 
koncernen står med et unikt digitalt produkt. 
 
Omfang og tidshorisont omfatter primært det tidsmæssige aspekt i beskyttelsen af et immaterielt aktiver118. 
IP-rettigheder til immaterielle aktiver vil have betydning for værdien, men vil variere alt efter udløbsdatoen på 
disse rettigheder. 
Konsekvensen af Covid-19 pandemien er begrænsning i udnyttelsen af aktivet, for den periode aktivet er under 
beskyttelse. I det tilfælde vil en yderligere konsekvens være for immaterielle aktiver der har en begrænset 
anvendelsesperiode, herunder f.eks. designs. Designbeskyttelse vil kun være relevant i en begrænset 
tidsmæssig periode inden designet forældes. 
 
Den geografiske berøringsflade for det immaterielle aktiv har betydning for aktivets værdi i den forstand at et 
aktiv som kan benyttes på verdensplan, må forventes at være mere værdifuldt end et aktiv som er geografisk 
begrænset119. 
Covid-19 påvirker det geografiske område for anvendelse af aktiverne i mange tilfælde, og har enten negative 
eller positive konsekvenser for værdien af de immaterielle aktiver, alt efter om pandemien anses som en 
mulighed eller begrænsning for den enkelte koncern. 
 
Udviklingsstadiet for det immaterielle aktiv har effekt på værdien, alt efter om aktivet benyttes helt eller delvist 
inden det er færdigudviklet, ligesom der kan være immaterielle aktiver der udvikles i forskellige stadier, og 
derfor løbende videreudvikles. Udviklingsstadiet skal derfor tages i betragtning ved værdiansættelsen, da det 
kan have væsentlig betydning for de fremtidige pengestrømme i koncernen120. Særligt forventningen til de 
fremtidige økonomiske fordele ved det immaterielle aktiv, har en rolle i identifikationen af sammenlignelige 
uafhængige transaktioner. Vurderingen heraf kan både være kompliceret, og kan være afgørende, hvis 
forskellen i forventningen til de fremtidige økonomiske pengestrømme er for stor, og muligheden for 
sammenlignelighedsjusteringer er små121. 
Covid-19 kan have påvirket udviklingen af immaterielle aktiver markant, og kan derfor have betydning for 
værdien af f.eks. overførte immaterielle aktiver som følge af omstruktureringer under Covid-19. Danske 
multinationale koncerner skal være opmærksomme på både udviklingsstadiet af immaterielle aktiver i 

 
117 TPG 2017 Art. 6.118 

118 TPG 2017 Art. 6.119 

119 TPG 2017 Art. 6.120 

120 TPG 2017 Art. 6.123 

121 TPG 2017 Art. 6.127 
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sådanne overførsler, samt de forventede fremtidige pengestrømme fra samme, i tilfælde af aktivet ikke er 
færdigudviklet. 
 
Det er ikke kun udviklingsstadiet, men i samme grad rettighederne til videreudvikling, ændring og opdatering 
af de immaterielle aktiver, der er relevante at forstå ved sammenligning med en potentiel uafhængig part. 
Uden rettighederne til at forbedre det immaterielle aktiv vil værdien heraf være markant mindre, da det 
begrænser konkurrencefordelen på markedet. 
Covid-19 vurderes ikke at have særlig indvirkning herpå, da koncernselskaberne enten har rettighederne eller 
ikke har rettighederne. Det kan dog overvejes hvorvidt manglende rettigheder til forbedring under Covid-19 
vil være en særlig konkurrencemæssig ulempe, som konsekvens af et i forvejen hårdt ramt marked under 
pandemien. 
 
Ovenstående egenskaber er som udgangspunkt alle påvirket af Covid-19 pandemien, enten positivt eller 
negativt. Danske multinationale koncerner bør være omhyggelige med deres overvejelser og dokumentation 
af immaterielle aktivers unikke karakteristika, og hvorvidt disse kan siges at have gennemgået ændringer under 
pandemien. Særligt forventningerne til fremtidige pengestrømme fra immaterielle aktiver kan være svære at 
forudsige grundet de usikre markedsforhold verden over. 
 

4.4.2 TP- og værdiansættelsesmetoder relateret til immaterielle aktiver under Covid-19 

TP-metoderne CUP, RPM, Cost+, TNMM og Profit-split kan i princippet alle bruges til 
armslængdekompensation af overførte immaterielle aktiver, hvis det er muligt at identificere pålidelige 
sammenlignelige referencetransaktioner hos uafhængige parter. Ofte vil tilfældet dog være at det ikke er 
muligt at identificere sammenlignelige uafhængige transaktioner, hvorefter løsningen vil være at finde en 
alternativ metode til prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner med immaterielle aktiver122.  
 
Den alternative metode skal være en løsning som uafhængige parter vurderes at ville benytte under lignende 
omstændigheder, hvor følgende overvejelser bør gøres i relation til den kontrollerede transaktion123: 
 

• FAR-profilen i de relevante selskaber 
 

• Kommercielle rationale for transaktionen 
 

• Realistisk mulige løsninger for begge parter 
 

• Konkurrencefordele opnået i relation til immaterielle aktiver i transaktionen 
 

• Forventede fremtidige økonomiske fordele 
 

 
122 TPG 2017 Art. 6.136 – 6.138 

123 TPG 2017 Art. 6.139 
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• Øvrige sammenlignelighedsfaktorer, herunder lokalmarkeder, koncernsynergier, o.l. 

En populær alternativ metode er DCF-modellen. DCF-modellen er en anerkendt model, som kan være nyttig 
til at identificere en armslængdepris124. Modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmetode, som 
primært benytter forventede fremtidige pengestrømme, til at vurdere nutidsværdien eller den 
tilbagediskonterede værdi af det immaterielle aktiv. Modellens parametre bygger desuden på risikofri rente, 
skattesats, markedsrisikopræmie, mv., til brug for beregning af diskonteringsfaktor.  
 
Anvendelse af DCF-modellen til værdiansættelse af immaterielle aktiver i kontrollerede transaktioner, kræver 
indgående kendskab til de immaterielle aktivers unikke karakteristika som beskrevet i afsnit 4.4.1. Det skyldes 
at modellens output er følsomt over for de input den modtager, da der ofte er tale om skønsmæssigt opgjorte 
input, som kan påvirke den beregnede værdi markant. Af samme årsag er det vigtig at danske multinationale 
koncerner er omhyggelige med dokumentationen og begrundelsen for hvert af de input der benyttes, 
herunder særligt de underliggende antagelser som er brugt til skønsmæssigt opgjorte input125. En del af de 
skønsmæssigt opgjorte input som benyttes, kan være budgetter hvor ledelsen har gjort sig nogle overvejelser, 
og hvor forudsætningerne for disse overvejelser skal dokumenteres. 
 
Særligt under Covid-19 er anvendelsen af DCF-modellen kompliceret, da usikkerheden omkring de fremtidige 
markedsforhold er stor, og derfor gør usikkerheden omkring fremtidige pengestrømme tilsvarende større, da 
det kan være svært at vurdere i hvilken grad aktivet kan udnyttes fremadrettet. 
 
Danske multinationale koncerner der overfører immaterielle aktiver under Covid-19 skal omhyggeligt overveje 
resultatet af sammenlignelighedsanalysen, og hvor det ikke er muligt at foretage justeringer for immaterielle 
aktivers unikke karakteristika, overveje at benytte DCF-modellen som alternativ værdiansættelsesmodel.  TP 
Covid-19 vejledningen bidrager ikke med særligt input vedr. værdiansættelse af immaterielle aktiver under 
Covid-19, men danske multinationale koncerner kan forsøge at korrigere for de usikkerheder Covid-19 skaber 
på markedet, ved brug Covid-19 vejledningens anbefalinger til datakilder, også nævnt i kapitel 2 afsnit 2.2.4126. 
Vejledningen anbefaler også at udføre sammenlignelighedsanalysen ved brug af samtidige uafhængige 
transaktioner, da dette altid vil være det mest pålidelige sammenligningsgrundlag127. 
 

4.5 Covid-19 effekt på Hard-To-Value Intangibles 

Værdiansættelsen af immaterielle aktiver kan være kompliceret at beregne, og som konsekvens arbejder 
OECD med begrebet HTVI, som er immaterielle aktiver der på overdragelsestidspunktet ikke har pålidelige 
uafhængige referencetransaktioner, og hvor stor usikkerhed er forbundet med de fremtidige pengestrømme, 
og de skønsmæssige forudsætninger i værdiansættelsen128.  

 
124 TPG 2017 Art. 6.153 

125 TPG 2017 Art. 6.158-6.160 

126 TP Covid-19 Guidelines pkt.11 

127 TP Covid-19 Guidelines pkt.14 

128 TPG 2017 Art. 6.189 
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OECD adresserer HTVI begrebet i BEPS action 8 om immaterielle aktiver129, og har deraf indarbejdet vejledning 
i TPG 2017, og senere udgivet særskilt vejledning til skattemyndigheder om behandlingen af HTVI130. 
 
Med udgangspunkt i vejledningen i TPG 2017, kendetegner OECD HTVI ved nedenstående illustrerede forhold 
i figur 4.4. 
 

Figur 4.4: Definition og eksempler på immaterielle aktiver der karakteriseres som HTVI 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 6.189 og 6.190 

 
Aquaporin er et eksempel på en virksomhed der arbejder med immaterielle aktiver som falder under 
kategorien HTVI. Teknologien som i dette tilfælde renser spildevand som efterfølgende kan bruges til rent 
drikkevand, er unikt i den forstand at teknologien ikke kan udnyttes af andre konkurrenter, og er udviklet under 
en CCA (kommercielt aftale) med NASA131. Der er således en stor usikkerhed forbundet med værdiansættelsen 
af de immaterielle aktiver der ligger bag Aquaporins teknologi. 
 
Skattemyndigheder har tilsvarende udfordringer med at vurdere om en overførsel af de immaterielle aktiver 
bag teknologien er sket på armslængdevilkår. Skattemyndigheder har derfor mulighed for at vurdere 
værdiansættelsen af den kontrollerede transaktion ex post, kontra koncernernes ex ante vurderinger132, 

 
129 OECD 2015, BEPS, Action 8-10 Transfer Pricing 

130 OECD, 2018, Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles 

131 TV2 Lorry, ”Lyngby-firmas teknologi er anerkendt verden over - renser vand med naturens egen opfindelse”, udgivet 
25. september 2021 

132 TPG 2017 Art. 6.192 
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hvilket udjævner fordelen for koncernerne. Skattemyndigheder vil nu have mulighed for at vurdere de skøn 
og forudsætninger som koncernen har lagt til grund for værdiansættelserne. 
 
OECD har dog etableret 4 undtagelser til skattemyndighedernes muligheder for ex post perspektiv, som 
illustreres i nedenstående figur 4.5. 
 

Figur 4.5: De 4 undtagelser til skattemyndighedernes mulighed for ex post reguleringer 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra TPG 2017 Art. 6.193 

 
Ovenstående undtagelser bidrager til at eliminere en del af den usikkerhed Covid-19 har været årsag til. Første 
undtagelse går nemlig på at skattemyndighederne ikke har mulighed for at benytte ex post perspektiv, i 
tilfælde hvor der er opstået uforudsete hændelser, uanset om skattemyndigheden kan påvise at ændringen 
medfører mere end 20% regulering af værdiansættelsen. Danske multinationale koncerner skal dog være 
opmærksomme på at der er høje krav til TP-dokumentationen, som skal kunne redegøre for overvejelserne 
omkring Covid-19 ex ante133. 
 
  

 
133 TPG 2017 Art .6.194 
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4.6 Delkonklusion 

Danske multinationale koncerner skal under Covid-19 pandemien være opmærksomme på hvilke 
koncernselskaber der reelt ejer de immaterielle aktiver, da TPG har fokus på det økonomiske ejerskab. I den 
forbindelse skal de særligt tage hensyn til hvilke koncernselskaber der udøver funktioner, ejer aktiver og 
påtager sig risici relateret til DEMPE-funktionerne, som er med til at afgøre hvem der har det reelle ejerskab.  
 
Under Covid-19 pandemien kan det reelle ejerskab ændre sig som følge af restriktioner og nedlukninger. Det 
kan betyde at nogle DEMPE-funktioner ikke kan udføres, og derfor påvirker definitionen på immaterielle 
aktiver, eller betyder at funktionerne er intensiveret og flyttet for at imødekomme øget aktivitet.  
På trods af TP Covid-19 vejledningen ikke direkte bidrager til håndteringen af disse problemstillinger under 
Covid-19, vurderes det at inspiration kan hentes i OECD’s generelle holdning til midlertidige og permanente 
omstændigheder, som muligvis kan gøre sig gældende for immaterielle aktiver. Danske multinationale 
koncerner bør i øvrigt være omhyggelige i analysen af ændringer i koncernselskabernes FAR-profiler, så de 
ikke risikerer indkomstforhøjelse. 
 
Overdragelsen og anvendelsen af immaterielle aktiver under Covid-19 kan føre til fejlbetonede 
resultatfordelinger, grundet immaterielle aktivers følsomme natur. Restriktioner som nedlukning kan påvirke 
anvendelsen af de immaterielle aktiver og dermed også armslængdeprisen på kontrollerede transaktioner. 
Danske multinationale koncerner bør være særligt opmærksomme på de specifikke restriktioner de er ramt af 
under pandemien, så ændringer identificeres og kan justeres for i armslængdeprisen. TP Covid-19 
vejledningen kommer ikke med specifik vejledning relateret til disse udfordringer. 
 
Immaterielle aktivers unikke karakteristika komplicerer i særlig grad udfordringen med at finde 
sammenlignelige uafhængige transaktioner. Danske multinationale koncerner skal således være særligt 
opmærksomme på at identificere og definere deres immaterielle aktivers unikke karakteristika. Under Covid-
19 er det yderst vigtigt at de er opmærksomme på om disse karakteristika kan være påvirket, særligt fordi 
usikre markedsforhold kan påvirke forventninger til fremtidige pengestrømme. 
 
Det er desuden vigtigt at der i sammenlignelighedsanalysen justeres for disse unikke karakteristika, og hvis 
ikke muligt, benytte en alternativ værdiansættelsesmodel, hvor DCF-modellen er anerkendt i praksis. 
TP Covid-19 vejledningen bidrager ikke til direkte anbefalinger om afklaring af disse udfordringer, men leverer 
dog anbefalinger til datakilder vedr. Covid-19, som kan benyttes til udligning af usikkerheder på markedet. 
Derudover anbefales koncernerne særligt under Covid-19 at benytte uafhængige samtidighedstransaktioner 
som referencetransaktioner, da historiske data vil være misvisende. 
 
Danske multinationale koncerner anbefales at være grundige i deres dokumentation af Covid-19 relateret 
effekt på deres forventninger til værdiansættelse af HTVI ex ante, da skattemyndigheder ikke kan benytte 
deres ex post muligheder for justering af indkomstfordelingen, hvis der har været uforudsete hændelser i den 
mellemliggende periode.  
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Kapitel 5 Egenkonstrueret virksomhedscase påvirket af Covid-19 pandemien 

Kapitlets formål er at afspejle de teoretiske analyser fra kapitel to, tre og fire i et praktisk perspektiv. 
Analyserne demonstreres som led i at vejlede danske multinationale koncerner, og bidrage til øget forståelse 
af de TP-udfordringer Covid-19 pandemien skaber, og hvorvidt samspillet mellem TPG 2017 og TP Covid-19 
vejledningen løser de udfordringer. 
 
Ovenstående demonstreres i en egen konstrueret virksomhedscase, hvor den danske multinationale 
medicinalkoncern CareVac Group A/S har haft positiv udvikling i forlængelse af Covid-19. Koncernen er blandt 
de få medicinalkoncerner i verden som har udviklet en effektiv Covid-19 vaccine, og kigger ind i en periode 
med muligt gennembrud for deres nye produkt i form af en Covid-19 pille, som skal mildne sygdomsforløbet 
hos smittede patienter der er ramt af hårde sygdomsforløb med Covid-19. CareVac Group A/S’ regnskabsår er 
i perioden 1. december til 30. november, og har op til udviklingen af deres Covid-19 pille haft følgende 
udviklingsforløb under Covid-19. 
 
Figur 5.1: Tidslinje for vigtige begivenheder i CareVac koncernen for indkomstårene 2020 og 2021 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Tænketanken Europa134 

 
I casen undersøges det hvordan CareVac er påvirket af Covid-19 pandemien, herunder de økonomiske 
omstændigheder på et hårdt konkurrencepræget medicinalmarked, produktegenskaber, samt den 
forretningsstrategi CareVac benytter både før og under Covid-19. Der udarbejdes en 6-trins risikoanalyse for 
præcist at afgrænse transaktioner med immaterielle aktiver i en koncernintern omstrukturering. I forlængelse 
af 6-trins risikoanalysen skal kompensationer, samt aflønning af koncerndeltagerne efter den koncerninterne 
omstrukturering værdiansættes. 
 

5.1 Baggrund for CareVac Group A/S før og under Covid-19 pandemien 

CareVac Group A/S er blandt sine konkurrenter en af de yngre medicinalkoncerner i markedet, med blot 20 
års erfaring som egen koncern. CareVac Group A/S er resultatet af en spaltning foretaget i 2001, hvor der var 
ønske om at udskille og sælge vaccinationsaktiviteten fra den øvrige farmaceutiske aktivitet. Efter spaltningen 

 
134 Tænketanken Europa, ”Tidslinje over Coronakrisen: Hvad skete der hvornår?”, ajourført 10. september 2021 
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skabte CareVac et stærkt logo der skulle medvirke til at markere CareVac Group A/S som et kvalitetsbrand i 
markedet, se figur 5.1 nedenfor. 
 
Figur 5.2: CareVac koncernens logo 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Spaltningen har givet CareVac optimale betingelser for at opnå succes med deres fokus på vacciner, og har på 
trods af sin unge erfaring opnået status som foretrukken leverandør af kvalitetsvacciner, herunder vacciner 
mod f.eks. hepatitis og MFR-vaccinen der indgår som del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Denne 
succes har været mulig af flere årsager, herunder knowhow hos de ansatte fra før spaltningen, der er flyttet 
med over i CareVac Group A/S. Samtidig valgte CareVac i årerne efter spaltningen at optimere driften ved at 
stifte et low-risk produktionsselskab og et low-risk salgsselskab. CareVac Group A/S bevarede derefter 
udvikling- og forskningsfunktionen og har principalrollen i koncernen, mens salgsselskabet udfører rutine 
salgsfunktioner, og produktionsselskabet håndterer rutine produktionsfunktioner. 
 
I 2003 stiftede CareVac Group A/S således et low-risk salgsselskab i Tyskland der fik navnet CareVac Sales AG, 
hvorefter selskabet varetager rutinefunktioner i den del af værdikæden der relaterer sig til salg, marketing og 
service. Tyskland er et stort farmaceutisk marked der ligger centralt i Europa, med tæt geografisk relation til 
Danmark, hvorfor ledelsen i CareVac vurderede det som optimal placering for koncernens salgsselskab. 
Ledelsen overvejede også USA som er langt det største marked for salg af medicinalprodukter i verden, men 
valgte at bevare aktiviteten inden for Europas grænser. 
 
I forlængelse af det nye salgsselskab, valgte ledelsen i CareVac i 2005 at stifte produktionsselskabet CareVac 
Productions AG i Schweiz, til at varetage rutinefunktioner i produktionsdelen af værdikæden. Schweiz er 
sammen med Tyskland blandt de største farmaceutiske produktionslande, hvilket skaber rekrutteringsfordele 
i jagten på kvalificerede produktionsansatte, infrastrukturelle fordele ved at ligge centralt i Europa, samt 
sekundært en række skattemæssige fordele. 
 
Det kan af ovenstående udledes at der er tale om en centraliseret koncernstruktur med CareVac Group A/S 
som principalselskab, og CareVac Productions AG og CareVac Sales AG som hhv. low-risk kontraktproducent- 
og salgsselskab. Nedenfor illustreres koncernen i et koncerndiagram i figur 5.3. 
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Figur 5.3: Koncerndiagram for CareVac koncernen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

5.1.1 Covid-19 pandemiens indtræden og udvikling af nye produkter 

I januar 2020 spreder nyheden om en ny virus sig verden over, og 11. marts 2020 erklærer WHO at virussen 
skal kategoriseres som pandemi135, samme dag som statsministeren i Danmark oplyser at landet lukkes ned i 
foreløbigt to uger. Samme dag som virussen officielt erklæres en pandemi, påbegynder CareVac Group A/S 
udviklingen af en vaccine der skal være effektiv nok til at sænke spredningen af den nye Corona virus. 
Udviklingen bygger på mRNA-teknologi, der anvender genetiske koder og har været under udvikling hos 
CareVac i en længere årrække. 
 
I juni 2020 fik EU-kommissionen mandat af alle EU-lande til at koordinere et fælles indkøb af vacciner, og 
indledte derefter drøftelser med forskellige leverandører som havde en lovende vaccine i udsigt136. Indkøbene 
foregår på baggrund af forhandlinger med lovende leverandører i Europa, hvor et forhandlingsteam vurderer 
vaccinegrundlaget og der indgås kontraktligt samarbejde, hvorefter forhåndsaftaler skal godkendes af 
kommissionen. Når kommissionen har godkendt, skal mindst 4 EU-lande tilslutte sig aftalen før den er en 
realitet. EU-landende handler derefter selv med virksomhederne og indgår leveranceaftaler, på baggrund af 
de optioner kommissionen har sikret i forhåndsaftalerne. EU-kommissionen har desuden indført krav om at al 
vaccineeksport ud af Europa skal godkendes af kommissionen, med henblik på at sikre alle europæere rettidig 
adgang til vaccine137. CareVac koncernen har således mulighed for at eksportere til hele verden med 
kommissionens godkendelse, men casens bevarer fokus på det Europæiske marked. 
 

 
135 CNN, ”Covid-19 Pandemic Timeline Fast Facts”, ajourført 29. december 2021 

136 Europa-kommissionen, ”Spørgsmål og svar vedrørende covid-19-vacciner i EU” 

137 Europa-kommissionen, ” EU's vaccinestrategi - Gennemsigtigheds- og godkendelsesmekanisme for eksport af 
vacciner” 
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CareVac Group A/S håndterer som principalselskab i koncernen, forhandlingerne med kommissionen, samt 
aftaler med de enkelte lande om leverance af vacciner til Europa. Som det fremgår af figur 5.1, indgår CareVac 
Group A/S i september 2020 forhåndsaftale med kommissionen om leverance af 500 mio. doser vacciner når 
vaccinen er færdigudviklet og godkendt i Europa. I december 2020 har CareVac en færdigudviklet effektiv 
mRNA-vaccine der går igennem godkendelsesfasen i det europæiske vaccinegodkendelsesprogram, og derved 
får markedsføringstilladelse fra EU-kommissionen. På foranledning af CareVac Group A/S påbegynder CareVac 
Productions AG masseproduktionen af vaccinerne, og jf. figur 5.1 leveres de første batches i starten af januar 
2021. Batches leveres iht. forhåndsaftale og salgsaftaler som CareVac Group A/S har indgået med EU-
kommissionen og EU-landene, og sker ved at CareVac Sales AG køber vaccinerne af moderselskabet og 
håndterer den administrative del af distributionen til det europæiske marked, på baggrund af instrukser fra 
moderselskabet. CareVac Group A/S indgår dermed alle salgsaftaler. 
 
Med godkendelsen af Covid-19 vaccinen og efterfølgende massedistribution til Europa, påbegynder CareVac 
Group A/S i marts 2021 udviklingen af en Covid-19 pille, jf. figur 5.1. Hensigten med Covid-19 pillen er at mildne 
sygdomsforløbet for smittede personer med svære sygdomsforløb, og skal medvirke til markant færre 
dødsfald og hospitalsindlæggelser. I august 2021 lykkedes det CareVac Group A/S, efter flere måneders intens 
forskning og udvikling, at udvikle en pille med positiv effekt mod svære sygdomsforløb med Covid-19. I 
november 2021 forhandler CareVac Group A/S sig frem til en forhåndsaftale med EU-kommissionen om 
leverance af Covid-19 piller til de europæiske lande. I slutningen af december 2021 godkender det europæiske 
lægemiddelagentur pillen, og produktion af både vacciner og piller kører derefter på højtryk hos CareVac 
Productions AG. 
 

5.1.2 Beskrivelse af CareVac Group A/S som principalselskab i indkomstårene 2020 og 2021 

CareVac Group A/S er moderselskabet i den centraliserede koncernstruktur, og fungerer derfor som 
principalselskab. Selskabet bærer de primære risici der er forbundet med driften af koncernen, hvilket 
indebærer alle led i værdikæden, som illustreret i nedenstående figur 5.4. 
 
Figur 5.4: Illustration af CareVac koncernselskabernes roller i værdikæden 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
CareVac Group A/S ejer og kontrollerer alle immaterielle aktiver og bærer derfor de væsentligste økonomiske 
risici i koncernen, herunder menneskelige og teknologiske ressourcer. Selskabet har således medarbejdere der 
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bærer den nødvendige viden til at udføre DEMPE-funktionerne, samt de finansielle ressourcer til at bære disse 
risici. 
 
CareVac Group A/S har ud over risici relateret til de immaterielle aktiver under støtteaktiviteterne i 
værdikæden, også det primære ansvar for markedsrisici, produktrisici, salgsrisici, mv., relateret til de primære 
aktiviteter i værdikæden. Datterselskaberne udfører således blot rutinefunktioner og påtager sig alene risici af 
sekundær karakter, som håndtering af den lokale daglige drift. 
 
Under Covid-19 er CareVac Group A/S ramt af restriktioner og deraf afledte ekstraordinære Covid-19 
omkostninger, f.eks. grundet hjemsendelser, hvor kun udvalgte og få ansatte har haft tilladelse til ophold på 
koncernens lokalitet i Danmark. Det har betydet ekstraordinært overarbejde for flere ansatte, samt køb af 
ekstraordinært udstyr til hjemmearbejde, og har således medført ekstraordinære Covid-19 omkostninger i 
indkomstårene 2020 og 2021. 
 

5.1.3 Beskrivelse af CareVac Sales AG som low-risk salgsselskab i indkomstårene 2020 og 2021 

CareVac Group A/S stiftede et salgsselskab i Tyskland for at etablere sig i et marked der har erfaring og succes 
med salg af farmaceutiske produkter i Europa. Da det som tidligere omtalt er moderselskabet i koncernen der 
ejer og kontrollerer de immaterielle aktiver, samt bærer de primære risici, har CareVac Sales AG ingen 
beslutningsbeføjelser eller særlige tilknyttede risici. Deres funktion i form af low-risk salgsselskab, er at følge 
de retningslinjer der udstedes af moderselskabet iht. de kontraktlige forpligtelser. Dette stiller desuden krav 
til løbende kontrol fra moderselskabet, der sørger for at retningslinjerne efterleves, og justering af 
retningslinjerne implementeres korrekt. 
 
CareVac Sales AG håndterer det videre salg af vacciner og piller til forbrugerne, som i dette tilfælde er B2B salg 
til både sundhedsmyndigheder i de europæiske lande, samt til private selskaber der udbyder vacciner til 
slutforbrugeren. Salgsselskabet sørger for kundehåndtering i form af både supportservice og leverancer på 
baggrund af de udstedte retningslinjer fra CareVac Group A/S. 
 
CareVac Sales AG varetager således kun simple rutinefunktioner iht. udstedte retningslinjer, påtager sig kun 
sekundære begrænsede risici, og ejer ikke aktiver af særlig værdiskabende karakter. Selskabet aflønnes ud fra 
den simple FAR-profil de besidder, og som kendetegner et typisk low-risk selskab. 
 
Da Covid-19 rammer Europa påvirker det såvel salgsselskabet, som moderselskabet og produktionsselskabet i 
koncernen. CareVac koncernen ønsker at udvise samfundssind under de ekstraordinære omstændigheder, 
primært for at bidrage til en begrænset smittespredning, men også for at beskytte deres renommé. 
Salgsselskabet bliver derfor pålagt af moderselskabet at begrænse ophold på deres tyske kontorlokaliteter, 
sikre tilgængelige værnemidler, følge de lokale tyske restriktioner, og så vidt muligt sende folk hjem og arbejde. 
Det skaber ekstraordinære omkostninger for selskabet, i form af f.eks. kontorudstyr til hjemmet og 
værnemidler. 
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5.1.4 Beskrivelse af CareVac Productions AG som low-risk kontraktproducent i indkomstårene 2020 og 
2021 

I 2005 stiftes produktionsselskabet CareVac Productions AG og bliver en del af CareVac koncernen, med 
lokation i udkanten af Basel i Schweiz. Placeringen i Schweiz skyldes at Schweiz er blandt de største 
farmaceutiske produktionslande i Europa. Placeringen i Basel er yderligere tiltænkt da byen grænser sig op af 
Tyskland og Frankrig, der er centrum for andre store medicinalkoncerner, hvilket skaber rekrutteringsfordele 
for CareVac koncernen. På trods af det høje omkostningsniveau i Schweiz har ledelsen i CareVac vurderet at 
det kan opvejes af udbuddet i arbejdskraft, den geografiske placering og landets lavere skattetryk. 
 
CareVac Productions AG er i lighed med søsterselskabet CareVac Sales AG ikke tildelt særlige værdiskabende 
risici, da det er CareVac Group A/S der som principal har påtaget sig disse. Det betyder at produktionsselskabet 
blot udfører rutineproduktion på baggrund af udstedte retningslinjer fra deres danske moderselskab. 
 
Produktionsmaskiner og andet produktionsudstyr stiller moderselskabet til rådighed, ligesom 
medarbejderuddannelse sker dels fysisk i Danmark eller via digitale kommunikationsmidler fra CareVac Group 
A/S. Det sker som led i den kvalitetsrisiko der ligger i selve produktionen af vaccinerne og pillerne, mens der 
omvendt i salgsselskabet er tale om relativ simple jobfunktioner der ikke kræver uddannelse af særlig karakter.  
Produktionsselskabets påtagne risici er således af begrænset sekundær karakter, der kendetegner en low-risk 
kontraktproducent, og aflønnes i overensstemmelse med den FAR-profil selskabet besidder. 
 
Covid-19 har for produktionsselskabet betydet ekstraordinær travlhed, grundet øget efterspørgsel på 
vacciner, hvorfor produktionsselskabet nu producerer tæt på max kapacitet. Ud over vaccineproduktionen er 
der i slutningen af 2021 forventeligt udsigt til produktion af Covid-19 pille i indkomståret 2022 som vil øge 
produktionstrykket. Selskabet har heller ikke beføjelser til at ansætte, uddanne, eller udvide produktionen og 
foretage andre produktionsjusteringer, uden at det danske moderselskab inddrages i beslutninger herom, 
hvilket skaber flaskehalse når der produceres så tæt på max kapacitet. Ud over disse faktorer er CareVac 
Productions AG ikke væsentligt påvirket af Covid-19, da moderselskabet i Danmark blot har indført krav om 
mundbind og vaccination af de ansatte, således produktionen af vaccinerne kan fortsætte. Derudover har 
Schweiz ikke indført restriktioner som begrænser produktionen, da der primært har været tale om 
anbefalinger og krav om mundbind, coronapas, mv. 
 

5.2 Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder 

Det globale marked for farmaceutiske produkter er enormt, og alene i 2020 udgjorde den totale omsætning i 
markedet 1.113 mia. dollars138, mens vaccineeksporten i 2020 er værdiansat til 30,5 mia. dollars, som allerede 
i første halvår af 2021 er overgået med 12 mio. dollars 139. Denne udvikling er drevet af Covid-19 vaccinerne, 

 
138 Yahoo!Finance, “Global Pharmaceuticals Industry Report 2021: Market had Total Revenues of $1,112.6 Billion in 
2020 - Forecast to 2025”, udgivet 11. November 2021 

139 Pharmatimes, ”Global vaccine trade surpasses $42 billion”, udgivet 2. november 2021 
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som er en gunstig forretning, da alene Pfizer, BioNTech og Moderna tilsammen er estimeret til et overskud før 
skat i 2021 på 34 mia. dollars140. 
 
Prismæssigt har vaccineudviklerne hævet priserne som følge af den enorme efterspørgsel. Pfizer har hævet 
prisen fra 115 kr. til 145 kr. pr. vaccine, mens Moderna har hævet prisen fra 142 kr. til 160 kr.141, hvor CareVac 
ligger sig midt imellem konkurrenterne med en pris på 150 kr. pr. vaccine. 
 
På markedet for Covid-19 vacciner ligger CareVac koncernen i top-3, sammen med Pfizer og Moderna, på trods 
af relativ forskellig vaccineeffektivitet. Der er generelt stor forskel blandt vaccineudviklerne i både pris og 
strategi, men både Pfizer og Moderna anses for at være CareVac koncernens største konkurrenter på Covid-
19 vaccinen. 
 
Markedet for Covid-19 pillen viser i november 2021 også tegn på potentiale til at være en gunstig forretning. 
Pfizer og MSD er samtidig med CareVac koncernen begyndt at indgå forhåndsaftaler, og står i skarp 
konkurrence med hinanden142. 
 
Prisen på en behandling med pillen udgør hos MSD 700 dollars som Pfizer også har meddelt at de vil læne sig 
op ad143. Samtidig har Pfizer og MSD meddelt at de vil licensere billigere version af deres Covid-19 pille, uden 
at opkræve royalties så længe Covid-19 er klassificeret som samfundskritisk sygdom, således behandlingen 
bliver tilgængelig for lavindkomstlande144. Det skaber øget konkurrence på markedet, og kan risikere at 
forringe pillens værdi. Dermed viser begge koncerner at de dels søger profit, men også vil bidrage til at 
begrænse virussen og redde menneskeliv, hvilket CareVac koncernen har valgt at tilslutte sig.  
 
Af de to Covid-19 pille producenter, vurderes Pfizer at være den største konkurrent, set ift. koncernen størrelse 
og succes med vaccinerne. Ved indledende analyser vurderes der at være et relativt stort marked for Covid-
19 pillen, hvor f.eks. Danmark allerede har støttet op om brug af pillen og afsat 450 mio. kr. til pille 
behandling145. 
 
Potentialet for Covid-19 pillen tyder på at være stort, og flere lande er i december 2021 allerede begyndt at 
tage pillen i brug som nødberedskab inden de endelige godkendelser foreligger, på trods af stærk kritik fra 
eksperter146. Der er dog en vis usikkerhed i markedet, og det kan være svært at spå om succesraten for den 

 
140 Berlingske, ”Selskaber bag coronavacciner tjener 1.000 dollar i sekundet”, udgivet 16. november 2021 

141 Berlingske, ” Vaccinekæmper har total markedskontrol i Vesten, og nu hæver de prisen: »Man vrider måske lidt 
ekstra ud af det, mens man kan«”, udgivet 6. september 2021 

142 TV2 Nyhederne, ” Regeringen vil bruge trecifret millionbeløb på covid-19-piller”, udgivet 18. november 2021 

143 Berlingske, ”Pfizer er i dialog med 90 lande om ny coronapille”, udgivet 6. november 2021 

144 Medwatch, ”Pfizer vil tillade billigere produktion af covid-19-pille”, udgivet 16. november 2021 

145 Berlingske, ”USA godkender Pfizers coronapille: Det er et enormt skridt”, udgivet 22 december 2021 

146 Medwatch, ” Brostrøm forsvarer udskældt tabletbehandling mod covid-19”, udgivet 27. december 2021 
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nye pille, særligt når flere eksperter advarer mod tidlig brug, og andre eksperter mener pillens anvendelse er 
begrænset til folk der ikke bruger andre medikamenter som blodfortynder o.l.147.  
Samtidig er konkurrencen på markedet hård, og der er mange ubekendte faktorer i forventningerne til 
udviklingen. Nogle af disse faktorer listes nedenfor i figur 5.5. 
 
Figur 5.5: Faktorer der påvirker forventningerne til pillens succes 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ovenstående faktorer har en effekt på værdien af CareVac koncernens Covid-19 pille, og vil generelt have 
effekt på værdien af den enkelte producent, da der er forskel på udviklingen og effekten af den enkelte pille. 
Den samlede markedsrisiko har således stor betydning for værdiansættelsen af pillen.  
 
Med flere nye smitteudbrud i hele verden, samt smittetilfælde og hospitalsindlæggelser der slår rekorder i 
mange lande på trods af udbredt vaccination, vil der utvivlsomt være behov for enhver indsats mod Covid-19, 
og det kan vise sig at være Covid-19 pillen. Senest har Omikron varianten vist sig at skabe komplikationer med 
flere mutationer, og har i december 2021 været årsag til høje smittetal og høj risikovurdering148. 
 

5.3 Covid-19 pillens egenskaber 

I december 2021 får CareVac Group A/S godkendelse til salg af deres Covid-19 pille. Pillen er det nyeste 
produkt mod Covid-19, som skal være med til at redde menneskeliv, og mildne sygdomsforløbet for tusindvis 
af mennesker. Modsat Covid-19 vaccinens forebyggende effekt på sygdommen, skal Covid-19 pillen kurere og 
forebygge et kompliceret sygdomsforløb. 
 

 
147 NBC News, “Pfizer antiviral pills may be risky with other medications”, udgivet 26. December 2021 

148 SSI, ”Risikovurdering af omikron”, udgivet 12. december 2021 
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Covid-19 vaccinens mRNA teknologi sender instrukser til kroppens celler, der derefter kan danne et antigen 
der ligner en del af Corona virussen, og har derved mulighed for at danne antistoffer der dræber den rigtige 
virus hvis den kommer ind i kroppen. 
 
Covid-19 pillens funktion er derimod at når man smittes med Covid-19, da søger pillens indhold ind og 
ødelægger virussens ”kopimaskine”, der danner nye vira, og dermed nedbryder virussen i kroppen.  
Pillen er tiltænkt smittede personer som er særligt udsatte, og i Danmark har Statens Serum Institut allerede 
udstedt vejledning om tabletbehandlingen, som opstiller tre kriterier for brug af pillen149. De tre kriterier 
omfatter, 
 

• personer der er testet positiv med PCR-test,  
 

• har haft symptomer i max 5 dage,  
 

• og befinder sig i en øget risikogruppe. 

 

5.4 Koncernintern omstrukturering i indkomståret 2022 og 6-trinsanalyse i CareVac Group A/S 

Der er fortsat stort pres på produktionen i Schweiz, og efterspørgslen ser ud til at vare ved. Samtidig har Covid-
19 skabt flaskehalse hos CareVac Group A/S, der ud over de generelle Covid-19 udfordringer nu oplever øget 
pres fra CareVac Productions AG og CareVac Sales AG. Ledelsen i CareVac koncernen har overvejet hvilke 
løsninger der kan afhjælpe den pludselige succes og sikre at koncernen kan følge med efterspørgslen. 
Løsningen finder ledelsen i en ny koncernstruktur der både kan afhjælpe det øgede pres på produktionen, og 
samtidig åbner for flere fordelagtige muligheder.  
 
Ledelsen har besluttet at indlede en koncernintern omstrukturering der flytter forskning og 
udviklingsaktiviteten, samt den strategiske ledelse fra CareVac Group A/S til CareVac Productions AG, hvilket 
indebærer overførsel af de immaterielle aktiver, samt væsentlige funktioner og risici forbundet hermed. Den 
koncerninterne omstrukturering der bl.a. flytter kontrol og beslutningstilladelser når DEMPE-funktionerne 
overdrages, og omfatter derfor de primære økonomiske risici, hvilket medfører at principalrollen overdrages 
til CareVac Productions AG. Tanken er at det danske moderselskab samtidig omdannes til simpelt low-risk 
innovationsselskab, som skal varetage simple rutinefunktioner forbundet med forskning- og udvikling, da de i 
forvejen besidder viden og redskaber til at udføre disse funktioner, uden at der er behov for særlige 
opstartsinitiativer. Efter den interne omstrukturering vil koncerndiagrammet se ud som i nedenstående figur 
5.6. 
 
  

 
149 SST, ”Covid-19 tablet-behandling”, opdateret 16. december 2021 
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Figur 5.6: Illustration af koncernintern omstrukturering i CareVac koncernen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ved at implementere denne omstrukturering har ledelsen i CareVac koncernen som tidligere omtalt vurderet, 
at man opnår en række gunstige fordele ud over at løse problemstillingen med stigende efterspørgsel. I 
nedenstående tabel er disse fordele illustreret i figur 5.7. 
 
Figur 5.7: Fordele ved omstrukturering i CareVac koncernen 

 

Kilde: Egen tilvirkning 150 

 
150 KPMG, “International fight over tax revenue jeopardizes Switzerland’s attractiveness as a location”, udgivet 22. April 
2021 
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Efter implementeringen af den koncerninterne omstrukturering er det tanken at det danske koncernselskab 
skifter navn til CareVac R&D A/S, mens selskabet i Schweiz skifter navn til CareVac AG. Derefter skal CareVac 
R&D A/S udføre rutinefunktioner foranlediget af instruktioner fra CareVac AG, og varetager dermed 
funktionen som low-risk kontraktudvikler. 

 
Ledelsen beslutter at omstruktureringen skal træde i kraft pr. 1. december 2021 og dermed fra første da i 
indkomståret 2022. Inden omstruktureringen bliver en realitet, skal risici og relevante forhold relateret til 
immaterielle aktiver analyseres og identificeres, for præcist at afgrænse den kontrollerede transaktion i 
overdragelsen af de immaterielle aktiver. Det skyldes at de immaterielle aktiver anses som de mest 
værdiskabende i koncernen. Analysen skal derefter danne grundlag for den fremadrettede indkomstfordeling, 
samt kompensation for den interne omstrukturering. 
 

5.4.1 Risikoanalyse forud for koncernintern omstrukturering pr. 1. december 2021 

Risikoanalysen udføres med udgangspunkt i OECD’s 6-trin risikoanalyse i relation til koncernens immaterielle 
aktiver forud for den koncerninterne omstrukturering. Koncernens immaterielle aktiver omfatter aktiver 
relateret til alle koncernens produkter, men i casen er analysens fokus alene på Covid-19 pillen. Formålet med 
analysen er at identificere værdiskabende aktiviteter, og kortlægge koncernselskabernes FAR-profil relateret 
til de immaterielle aktiver ved fremstillingen af Covid-19 pillen, så efterfølgende indkomstfordeling og 
kompensation foretages på baggrund af de præcise forhold i koncernen. Da de immaterielle aktiver opfattes 
som de mest værdiskabende elementer i koncernen, tager analysen udgangspunkt i ejerskab, risici og DEMPE-
funktionerne relateret til disse. 
 

5.4.1.1 Trin 1: Identifikation af økonomiske væsentlige risici i DEMPE-funktionerne og de immaterielle 
aktiver 

Immaterielle aktiver skal ifølge OECD opfylde tre kriterier for at kunne defineres som immaterielle. Aktivet må 
ikke være fysisk eller finansielt, aktivet skal kunne ejes og kontrolleres til brug i kommerciel sammenhæng, og 
uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder skal være villige til at kompensere aktivet hvis det 
indgår i en transaktion. 
 
Hos CareVac Group A/S ejer og kontrollerer selskabet alle immaterielle aktiver i koncernen. De immaterielle 
aktiver omfatter knowhow, ophavsrettigheder, forhåndsaftaler, varemærke, goodwill og udvikling. Samtlige af 
disse vurderes at opfylde de tre kriterier, da de kan bruges i kommerciel sammenhæng, og uafhængige parter 
vurderes at ville betale kompensation for aktivet ved f.eks. overførsel. DEMPE-funktionerne udfører CareVac 
Group A/S i kraft af deres ejerskab og kontrol med de immaterielle aktiver, og påtager sig således også de risici 
der følger med den enkelte funktion. 
 
Udviklingsfunktionen er i CareVac og medicinalselskaber generelt, en økonomisk tung proces der ligger hos 
CareVac Group A/S alene. Der bliver lagt store investeringer i udviklingen af vacciner og piller, da det er den 
mest essentielle del i fremstillingen af koncernens produkter, der til sidst udgør et stort indkomstpotentiale. 
Investeringerne tager form i udviklingsudstyr og teknologi, samt knowhow hos koncernens forskere og 
udviklere der ligger uendelige timer i udviklingen af vacciner og piller. Disse investeringer udgør naturligt en 
risiko for CareVac Group A/S, da udviklingsfasen er svær at forudsige, og det kan være svært at vurdere om 
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resultatet bliver en vaccine der kan godkendes i kommerciel sammenhæng, eller der skal videreudvikles på 
produktet. 
 
Forbedring og videreudvikling af vacciner og piller kan omfatte justeringer når vira muterer, eller optimering 
så produktet f.eks. kan beskytte mod mere end én sygdom. Derudover kan der opstå uforudsete bivirkninger 
som gør at der skal arbejdes videre med produktet. Der kan i forbedringsprocessen således også ligge tunge 
omkostninger i brug af knowhow, ligesom det kan kræve store ressourcer at overvåge produkternes effekt og 
evt. bivirkninger, da det kræver store datamængder. Forbedringen af de immaterielle aktiver udgør derfor 
også væsentlige økonomiske risici, som er med til at sikre indkomstpotentialet for koncernen. Disse risici bærer 
CareVac Group A/S også alene. 
 
Vedligeholdelsen af de immaterielle aktiver sker i form af aktiv vedligeholdelse af f.eks. patentansøgninger, 
eller vedligeholdelse af selskabets varemærke gennem aktiv overvågning af CareVac’ omdømme. De 
økonomiske ressourcer og risici forbundet med disse funktioner ligger hos CareVac Group A/S, mens de 
sekundære risici ligger hos low-risk datterselskaberne, der f.eks. skal sørge for at bidrage til et godt omdømme 
for koncernen. Indkomstpotentialet fra vedligeholdelsen er derfor også relevant, men ikke på niveau med 
udvikling og forbedring. 
 
Beskyttelsesfunktionen centrerer sig primært omkring patenter, der skal sikre at CareVac koncernens 
indkomstpotentiale bevares og ikke reduceres som følge af kopiprodukter. CareVac Group A/S bærer også 
denne risiko, samt evt. omkostninger det måtte medføre hvis kopiprodukter rammer markedet uden CareVac’s 
tilladelse. 
 
Udnyttelsen af de immaterielle aktiver er CareVac Group A/S’ ansvar, som dermed skal sørge for at aktiverne 
lever op til deres fulde indkomstpotentiale, og at de bliver udnyttet kommercielt. Udnyttelsen er direkte linket 
til markedet, og er derfor forbundet med markedsrisiko. Produktions- og salgsselskaberne bærer her et 
sekundært ansvar i at aktiverne udnyttes kommercielt, ved at leve op til de rutinefunktioner de er underlagt 
iht. retningslinjerne. 
 
De væsentligste og mest risikofyldte DEMPE-funktioner vurderes at være udvikling og udnyttelse, hvorefter 
beskyttelse, forbedring og vedligeholdelse er funktioner der i mindre grad er væsentlige, men stadig 
essentielle i kontrollen med DEMPE-funktionerne. 
 

5.4.1.2 Trin 2: Identifikation af den kontraktlige risikofordeling i koncernen i årerne før 2022 

Mellem CareVac Group A/S og CareVac Productions AG er der indgået en produktionsaftale, hvor 
produktionsselskabet påtager sig opgaven at producere vacciner og piller, ud fra de instrukser de modtager 
fra moderselskabet i Danmark. Det er således CareVac Group A/S der bevarer kontrollen over produktionen, 
og derfor også påtager sig produktrisikoen. 
  
Ifølge aftalens vilkår skal moderselskabet sende en nøjagtig produktionsinstruks før produktionen påbegyndes, 
og i den instruks fremgår også liste med godkendte leverandører og råvarer som produktionsselskabet køber 
direkte fra. Af vilkårene fremgår det også at produktionen skal kontrolleres løbende af repræsentanter fra 
Danmark, ligesom produktionsfejl og problemer skal håndteres i samråd med moderselskabet. Ved siden af 
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produktionsaftalen indgås der samtidig licensaftaler inden produktionsopstart af nye vacciner eller piller som 
giver produktionsselskabet tilladelse til at producere produktet. Der sker løbende månedsrapportering mellem 
selskaberne. 
 
Ansættelser og uddannelse håndteres dels fra Danmark og dels i Schweiz, under nøje kontrol af 
moderselskabet som strikker uddannelsesprogrammet sammen, og tager den endelige beslutning om 
ansættelse. 
 
CareVac Group A/S og CareVac Sales AG har indgået licensaftaler der giver salgsselskabet tilladelse til at sælge 
vacciner og piller for moderselskabet i Danmark. Det foregår ved at salgsselskabet køber det færdige produkt 
fra moderselskabet og herefter kan videresælge til private selskaber og offentlige myndigheder. Videresalget 
sker dog på baggrund af salgsaftale mellem CareVac Sales AG og CareVac Group A/S, hvor salgsselskabet 
modtager klare instrukser om hvordan markedsføring og distribution af vacciner og piller i Europa skal foregå. 
Det er således det danske moderselskab der har kontrollen med både markedsføring og distributionen af 
koncernens produkter, mens salgsselskabet varetager kundekontakt, ordrehåndtering, o.l. ud fra retningslinjer 
fra CareVac Group A/S. Moderselskabet følger markedet tæt og modtager månedlige rapporteringer fra 
salgsselskabet. 
 
Ansættelsesaftaler kan ske lokalt i salgsselskabet, da der for det meste er tale om simple rutinejobfunktioner, 
dog skal bemandingsudvidelser ske med accept fra moderselskabet. 
 

5.4.1.3 Trin 3: Funktionsanalyse relateret til faktisk udførte funktioner i årene før 2022 

CareVac Group A/S håndterer alle væsentlige DEMPE-funktioner, da de udfylder principalrollen i en 
centraliseret koncernstruktur. Simple rutinefunktioner der støtter DEMPE-funktionerne, uddelegeres til salgs- 
og produktionsselskaberne på foranledning af moderselskabet. Da CareVac Group A/S har påtaget sig de 
væsentligste markedsrisici, produktionsrisici, finansielle risici, mv., er det dem der håndterer markedsføring, 
produktionsvolumen, større kundekontrakter, klagesager, o.l., med kontrolleret støtte fra sine 
datterselskaber. 
 
CareVac Group A/S vurderes at have den finansielle kapacitet til at være de væsentlige økonomiske risici 
forbundet med DEMPE-funktionerne. 
Covid-19 har betydet øget efterspørgsel på vacciner og efterfølgende Covid-19 piller, hvilket har skabt travle 
tilstande i moderselskabet. I perioder med store smitteudbrud har ansatte været hjemsendt efter behov, men 
ellers har pandemien ikke haft en væsentlig påvirkning på andet end den øgede aktivitet, og har således ikke 
haft betydning for udførelsen af funktionerne. 
 
CareVac Productions AG udfører rutinefunktioner som low-risk kontraktproducent. Produktionsselskabets 
opgaver i relation til DEMPE-funktionerne omfatter primært udnyttelse af de immaterielle aktiver til 
produktionen, ud fra de instrukser og vejledninger de modtager fra moderselskabet i Danmark. Selskabets 
risici er derfor begrænsede, da de blot står for simple opgaver som råvareindkøb, og sikre at 
rutineproduktionen følger de udstedte retningslinjer. Moderselskabet har dermed fuld kontrol over 
produktionen, og påtager sig derfor også alle risici relateret til produktionen. 
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Pandemien har for produktionsselskabet skabt ekstraordinær aktivitet, og en øget produktion der nærmer sig 
max kapacitet, og derfor er baggrunden for den kommende omstrukturering. Ud over et ekstra pres på 
produktionen, har produktionsselskabet haft udgifter til værnemidler, samt betalt de ansattes tid til test og 
vaccination som moderselskabet har krævet. Produktionsselskabet har ikke været påvirket på udførelsen af 
deres funktioner indtil videre under Covid-19 pandemien. 
 
CareVac Sales AG står for at distribuere vaccinerne og pillerne på det europæiske marked. Salgsselskabet 
DEMPE-funktioner er primært udnyttelse i form af distribution og support, hvilket sker igennem salgsaftaler 
mellem CareVac Group A/S og CareVac Sales AG. Salgsselskabets risici er dermed meget begrænsede, da de 
blot udfører simple rutinefunktioner. 
 
Under Covid-19 blev ansatte i salgsselskabet opfordret til hjemmearbejde på moderselskabets foranledning, 
da deres jobfunktioner muliggjorde hjemmearbejde. Pandemien har dermed ikke haft væsentlig betydning for 
udførelsen af funktioner, men har medført ekstraordinære omkostninger til udstyr til hjemmearbejde og 
værnemidler, samt betaling af de ansattes forbrugte tid på tests og vaccination, som moderselskabet har 
krævet. 
 

5.4.1.4 Trin 4: Kontrol af overensstemmelse mellem trin 2 og 3 før den interne omstrukturering 

Der skal være overensstemmelse mellem den kontraktlige risikofordeling og de faktisk udførte funktioner i 
selskaberne. I trin 4 kontrolleres overensstemmelsen, og for CareVac koncernen er det konstateret at der er 
tale om en centraliseret koncernstruktur med CareVac Group A/S som principalselskab. Ejerskabet og 
kontrollen med de immaterielle aktiver ligger hos moderselskabet som udfører alle væsentlige DEMPE-
funktioner, og uddeler ansvaret for simple DEMPE-funktioner til datterselskaberne. Der vurderes således at 
være overensstemmelse i selskabernes reelle FAR-profiler sammenholdt med deres kontraktlige FAR-profiler, 
hvorfor der ikke er anledning til ændring i indkomstfordelingen. 
 
I sammenligningen kan det konstateres at CareVac Sales AG i Tyskland under Covid-19 har haft ekstraordinære 
Covid-19 omkostninger i form af udstyr til hjemmearbejde og værnemidler, samt tidsforbrug på Covid-19 test 
og vaccination. Salgsselskabet har derfor påtaget sig en risiko som de ikke har autorisation til at kontrollere, 
og som burde være kompenseret ved at kreditere i faktureringen af vacciner mellem moder og salgsselskab. 
 
Det kan også konstateres at CareVac Productions AG i Schweiz under Covid-19 har afholdt ekstraordinære 
omkostninger til værnemidler og de ansattes tidsforbrug på tests og vaccination. Produktionsselskabet har 
derfor også påtaget sig en risiko som de ikke har autorisation til at kontrollere, og som ligeledes burde være 
reguleret i varefaktureringen mellem moder og produktionsselskab, alternativt viderefaktureret. 
 
Uoverensstemmelse mellem trin 2 og 3 kræver allokering af risici i trin 5 for at sikre det rette udgangspunkt 
for den koncerninterne omstrukturering. Inden allokeringen skal transaktionens kommercielle rationale 
vurderes, da skattemyndighederne vil afvise fradrag for transaktionen hvis den findes kommercielt irrationel. 
I dette tilfælde vurderes substanskravet i TPG 2017 at være opfyldt. 
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5.4.1.5 Trin 5: Risikoallokering i relation til trin 4 før den interne omstrukturering 

Uoverensstemmelsen i risikofordelingen konstateret under trin 4, skal i trin 5 justeres gennem allokering af 
risikoen til rette koncernselskaber, hvor risikoen reelt kontrolleres. 
 
Allokeringen omfatter ekstraordinære Covid-19 omkostninger i form af udstyr til hjemmearbejde i 
salgsselskabet, samt værnemidler og de ansattes tidsforbrug på tests og vaccination i både salgsselskab og 
produktionsselskab. 
 
Udstyret til hjemmearbejde i CareVac Sales AG er en engangsomkostning som CareVac Group A/S har påført 
salgsselskab, da de tog beslutningen om øget brug af hjemmearbejde i salgsselskabet, og dermed påtager sig 
risikoen forbundet med omkostningerne. Dermed skal salgsselskabet kompenseres for omkostningen uden en 
markup, hvilket kan ske gennem fakturering af en year end adjustment. 
 
Værnemidlerne som f.eks. håndsprit og mundbind er noget moderselskabet har besluttet skal være til stede 
på lokationerne i begge low-risk selskaber. Omkostningerne skal derfor også kompenseres ved fakturering af 
year end adjustment. Det kan diskuteres om håndsprit bør kompenseres i produktionsselskabet, da 
hygiejnekrav forventeligt kræver adgang til håndsprit, dog vurderes udgiften til håndsprit at være af uvæsentlig 
karakter. 
 

5.4.1.6 Trin 6: Prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner før den interne omstrukturering 

Når omkostninger og risici i dette tilfælde er allokeret til moderselskabet, skal de kontrollerede transaktioner 
prisfastsættes i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Det er muligt ud fra de foretagne analyser i 
punkt 1-5, da prisfastsættelsen sker med udgangspunkt i de definerede FAR profiler i de foregående punkter. 
Det er i analysen konstateret at der er overensstemmelse mellem kontrakter og faktisk adfærd i udførelsen af 
DEMPE-funktioner. CareVac Productions AG og CareVac Sales AG skal nu aflønnes ud fra deres individuelle 
bidrag til DEMPE-funktionerne og de medfølgende risici, mens CareVac Group A/S som principal i en 
centraliseret koncernstruktur modtager residualindkomsten. 
 
CareVac Productions AG er low-risk kontraktproducent for CareVac Group A/S, og det er bekræftet at selskabet 
udfører simple DEMPE-funktioner ud fra moderselskabets retningslinjer, de ejer ikke selv nogle aktiver af 
særlig betydning, og deres påtagne risici er begrænsede og sekundære. 
 
Da der er tale om ren rutineproduktion aflønnes CareVac Productions AG gennem en TNMM Net Cost Plus 
metode af de samlede omkostninger. En benchmark analyse skal afgøre hvad indtjeningsintervallet er hos de 
sammenlignelige uafhængige selskaber, der er fundet frem til i sammenlignelighedsanalysen. 
 
Benchmark-analysen viser et indtjeningsinterval på 4%-8%, med en median på 6% for uafhængige 
sammenlignelige low-risk produktionsselskaber. I forbindelse med risikoanalysen er det konstateret at der ikke 
er sket ændringer i selskabernes FAR-profil på trods af Covid-19 pandemien, og under normale 
omstændigheder ville udgangspunktet for low-risk selskaber være medianen i indtjeningsintervallet. Dog skal 
det vurderes hvordan koncernen som helhed er påvirket af Covid-19, da data for uafhængige sammenlignelige 
selskaber under Covid-19 endnu ikke er fuldt tilgængelige. For CareVac koncernen har Covid-19 skabt en 
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højere omsætning end sædvanligt, ved salg af både piller og vacciner, og CareVac Productions AG har bidraget 
med en ekstraordinær god kapacitetsudnyttelse, og optimal logistik. CareVac Productions bidrag vurderes 
sammenligneligt med tilsvarende produktionsselskaber inden for samme branche som forventes at ligge lige 
under 3. kvartil, hvorfor en markup på 7% af CareVac Productions AG’s samlede omkostninger anvendes, 
hvilket sikres gennem year end adjustment, se nedenstående figur 5.8. 
 
Figur 5.8: Aflønning af CareVac Productions AG før omstrukturering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
CareVac Sales AG er low-risk salgsselskab for CareVac Group A/S, og under risikoanalysen er det konstateret 
at selskabet udfører simple rutinefunktioner på foranledning af moderselskaber, ejer ingen særlige aktiver, og 
påtager sig kun begrænsede sekundære risici. 
 
Aflønningsmodellen for CareVac Sales AG er TNMM EBIT, i kraft af selskabets funktion som low-risk 
salgsselskab. Benchmark-analysen af uafhængige sammenlignelige selskaber viser et indtjeningsinterval på 
2%-5% med en median på 3,5%. 
 
Ligesom de øvrige selskaber er konklusionen på risikoanalysen at salgsselskabets FAR-profil er uændret, også 
under Covid-19. Modsat produktionsselskabet har salgsselskabet ikke ydet ekstraordinær indsats under Covid-
19, men derimod udført de rutinefunktioner som forventes af salgsselskabet. CareVac Sales AG’s funktioner 
har derfor været stort set uændret, ud over en lidt større ordrehåndtering, som ikke har belastet selskabet i 
særlig grad. Dette er sammenligneligt med tilsvarende uafhængige salgsselskaber i samme branche som 
kompenseres efter medianen. Salgsselskabet kompenseres derfor med 3,5% i EBIT ift. selskabets omsætning, 
hvilket justeres gennem year end adjustment, jf. figur 5.9. 
 
Figur 5.9: Aflønning af CareVac Sales AG før omstrukturering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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CareVac Productions AG og CareVac Sales AG skal desuden huske at tage højde for allokeringerne i trin 5, hvor 
ekstraordinære Covid-19 omkostninger skal udelades i opgørelserne. 
 

5.5 Kompensation og aflønning af koncerndeltagerere i CareVac Group A/S efter omstrukturering 

Den koncerninterne omstrukturering vil medføre ændringer i aflønningen af minimum to af 
koncernselskaberne, da principalrollen flyttes internt fra Danmark til Schweiz. Samtidig vil omstruktureringen 
give anledning til kompensation mellem det danske low-risk udviklingsselskab og det nye principalselskab i 
Schweiz, da fremtidigt indkomstpotentiale flyttes fra det ene selskab i koncernen til det andet. Dette vurderes 
at ville udløse kompensation mellem tilsvarende uafhængige parter, da der er stort indkomstpotentiale 
forbundet med de immaterielle aktiver der overføres i omstruktureringen. Kompensationen omfatter 
immaterielle aktiver relateret til alle koncernen produkter, da de indgår i overførslen, men i det følgende vil 
værdiberegning fokusere på Covid-19 pillen. 
 

5.5.1 Kompensation for omstruktureringen pr. 1 december 2021 

I forbindelse med overførsel af fremtidigt indkomstpotentiale, skal der ske værdiansættelse af de immaterielle 
aktiver der overføres i transaktionen mellem CareVac Group A/S og CareVac Sales AG, da disse aktiver 
forbindes med højt indkomstpotentiale. Op til omstruktureringen udarbejder CareVac Group A/S analyser og 
forventninger til brug for værdiansættelsen af de immaterielle aktiver. 
 
De immaterielle aktiver anvendt i fremstillingen af Covid-19 pillen er præget af stor usikkerhed, da deres 
karakteristika er unikke, hvorfor det vil være stort set umuligt at finde et sammenligneligt produkt i en 
uafhængig sammenlignelig transaktion. I november 2021 op til omstruktureringen har CareVac Group A/S 
indgået forhåndsaftaler med en række EU-lande, som er stærkt afhængig af en markedsføringstilladelse fra 
EU-kommissionen før aftalerne kan realiseres, hvilket de først forventes at blive i løbet af december 2021. 
Derudover er der mange andre ubekendte faktorer som påvirker de fremtidige pengestrømme, der derfor er 
præget af stor usikkerhed. Da de immaterielle aktiver på overdragelsestidspunktet er præget af så stor 
usikkerhed i de fremtidige pengestrømme, klassificeres de som HTVI, og er derfor forbundet med mere 
kompliceret værdiansættelse til opgørelse af kompensation på armslængdevilkår. 
 
Ledelsen i CareVac koncernen vurderer at DCF-modellen er den mest oplagte til værdiansættelsen af de 
immaterielle aktiver. DCF-modellen er følsom og let påvirkeligt af markedsforholdene, da den bl.a. benytter 
budgetterede fremtidige pengestrømme og en diskonteringsfaktor der beregnes på baggrund af parametrene 
risikofri rente, skattesats og markedsrisikopræmie. På trods af modellens følsomhed er ledelsens vurdering, at 
den vil give det mest retvisende billede af aktivernes værdi, da den er indkomstbaseret og i mange kredse er 
en teoretisk anerkendt metode til vurdering af fremtidigt indkomstpotentiale. 
 
DCF-modellens primære faser ligger i det forventede frie cashflow i budgetperioden (FCF) og 
diskonteringsfaktoren (WACC), da det er disse to elementer der er styrende for de efterfølgende beregninger 
af nutidsværdien.  
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Det forventede frie cashflow i budgetperioden består af budgetperioden, forecast og terminalperioden, hvor 
forventninger til de fremtidige pengestrømme fra Covid-19 pillen opstilles, sammen med forventninger til 
vækst i terminalperioden og inflation. Den største ubekendte faktor vil være forventningerne til Covid-19 
pillens indkomstpotentiale, som også er med til at klassificere de immaterielle aktiver som HTVI. I 
nedenstående figur 5.10 fremgår de faktorer der vurderes at have væsentlig påvirkning på forventningerne til 
Covid-19 pillens indkomstpotentiale.  
 
Figur 5.10: Faktorer der påvirker forventningerne til Covid-19 pillens indkomstpotentiale, samt risikovurdering 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 



72 
 

Ovenstående risici forbundet med FCF elementet, er de væsentligste ubekendte faktorer som ledelsen i 
CareVac tager hensyn til ved budgetteringen af de fremtidige pengestrømme. Derudover vurderer ledelsen 
vækstpotentialet i terminalperioden, hvilket er tilsvarende kompliceret, da udviklingen af Covid-19 er et skøn 
der er præget af stor usikkerhed. 
 
Diskonteringsfaktoren har sammenhæng med det forventede frie cashflow i budgetperioden, hvorfor 
diskonteringsfaktorens elementer som risikofri rente, skattesats og markedsrisikopræmie har udgangspunkt i 
samme forretningsmæssige aktivitet. CareVac opgør derfor diskonteringsfaktoren på baggrund af samme 
elementer, som ville være benyttet af en tilsvarende aktør på det europæiske marked og i Schweiz. CareVac 
benytter renten på statsobligationer i Schweiz, som Skattestyrelsen anbefaler151, ligesom risikopræmien fra 
aktiemarkedet tager udgangspunkt i den schweiziske børs, SIX Swiss Exchange. 
 
Ovenstående analyser og vurderinger benytter CareVac koncernen i de efterfølgende beregninger af 
nutidsværdi og efterfølgende markedsværdi, som derefter danner grundlag for den værdi CareVac Group A/S 
kompenseres med når den koncerninterne omstrukturering realiseres. 
 

5.5.1.1 De danske og schweiziske skattemyndigheder, samt TP dokumentation 

Den kompensation og værdiansættelse CareVac koncernen regner sig frem til, kan både de danske og de 
schweiziske skattemyndigheder beslutte at udfordre på overensstemmelse med armslængdevilkårene. Særligt 
da CareVac foretager omstruktureringen under Covid-19, hvilket skattemyndighederne forventes at have 
særligt fokus på, da OECD’s Covid-19 vejledning generelt opfordrer skattemyndigheder til at være særligt 
opmærksomme på denne type aktiviteter under Covid-19. 
 
Ovenstående komplicerer CareVacs værdiansættelse yderligere, da skattemyndighederne i hhv. Danmark og 
Schweiz sandsynligvis vil argumentere at kompensationen burde være større eller mindre. I nedenstående 
figur 5.11, illustreres de påstande som de danske og schweiziske skattemyndigheder forventeligt vil fremsætte 
ved en evt. kontrol. 
 
  

 
151 Skattestyrelsens vejledning 4.1.2.2. Risikofri Rente 
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Figur 5.11: De danske og schweiziske myndigheder individuelle argumenter for høj og lav kompensation 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

CareVac’s udfordringer med værdiansættelsen svarer til den problemstilling, som flere multinationale 
koncerner oplever ved værdiansættelse under Covid-19. Usikkerheden tillader desuden skattemyndighederne 
i Danmark og Schweiz at benytte ex post vurdering af den værdiansættelse, som CareVac koncernen har lagt 
til grund for kompensationen, mens CareVac foretager værdiansættelsen ex ante. 
 
Som følge af ovenstående har CareVac koncernen sikret at deres landespecifikke TP dokumentation (local 
files), indeholder dokumentation af al datagrundlag for deres vurdering af de fremtidige pengestrømme, 
inklusiv grundig argumentation for vurdering af de faktorer der er forbundet med høj usikkerhed. De 
veldokumenterede TP-data skal øge CareVacs sandsynlighed for at hverken de danske eller schweiziske 
skattemyndigheder ændrer i indkomstfordelingen ex post, da dokumentationen kan blive vigtig bevismateriale 
i vurderingen af om skattemyndigheden har ret til at bestride kompensationen ex post.  
 

5.5.2 Aflønning af CareVac R&D A/S efter omstrukturering 

Det tidligere danske moderselskab har ændret navn til CareVac R&D A/S, og fungerer nu som low-risk 
kontraktudvikler for det schweiziske moderselskab. CareVac R&D A/S har ikke længere selv 
beslutningskompetencer, ligesom de ikke længere ejer immaterielle aktiver selv, og derfor heller ikke udfører 
væsentlige funktioner, men blot rutinefunktioner relateret til forskning og udvikling på baggrund af 
retningslinjer fra CareVac AG.  
 
På baggrund af kontraktudviklerens funktion har CareVac AG besluttet at aflønne CareVac R&D A/S efter 
TNMM Net Cost Plus, hvilket er tilsvarende uafhængige kontraktudviklere i samme branche. Benchmark-
analysen viser at tilsvarende uafhængige kontraktudviklere kompenseres i intervallet 6-12% med en median 
på 9%. Forventningerne til indkomståret 2022 er at CareVac R&D A/S i overvejende grad kan udføre de 
rutinefunktioner de er tildelt uden væsentlige komplikationer af Covid-19, og aflønnes derfor efter median på 
9% af de samlede omkostninger, som er tilsvarende uafhængige kontraktudviklere i samme branche. 
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5.5.3 Aflønning af CareVac Sales AG efter omstrukturering 

Aflønningen af CareVac Sales AG har ikke gennemgået andre ændringer end at salgsselskabet nu køber varerne 
fra moderselskabet i Schweiz i stedet for Danmark, samt aflønnes af CareVac AG i Schweiz. Derudover er salgs- 
og licensaftaler nu med moderselskabet, hvorfra retningslinjer nu bliver udstedt, ligesom rapportering sker til 
Schweiz i stedet for Danmark. Aflønning af CareVac Productions AG foregår således fortsat efter TNMM Net 
Cost Plus, mens forventningerne til salgsselskabets funktioner og præstationer er uændrede, hvorfor 
aflønningen fortsat følger medianen på 3,5%, som stadig er tilsvarende uafhængige salgsselskaber i samme 
branche. 
 

5.5.4 Aflønning af CareVac AG efter omstrukturering 

CareVac AG har efter omstruktureringen overtaget den strategiske planlægning fra det tidligere CareVac 
Group A/S. Samtidig har CareVac AG fået overdraget alle immaterielle aktiver og kontrollen over DEMPE-
funktionerne. Med overdragelsen ligger de væsentligste markedsrisici, produktionsrisici, økonomiske risici, 
mv. nu hos det nye moderselskab CareVac AG i Schweiz, som dermed har principalrollen i den centraliserede 
koncernstruktur. Som principal har CareVac AG ansvaret for aflønning af low-risk selskaberne i koncernen, og 
tildeles selv residualindkomsten. 
 

5.6 Delkonklusion 

CareVac koncernen opstår i 2001 som resultat af en spaltning fra en tidligere medicinalkoncern. 
Moderselskabet CareVac Group A/S stifter i hhv. 2003 og 2005 det tyske salgsselskab CareVac Sales AG og 
CareVac Productions AG. Koncernens produkter omfatter vacciner mod diverse sygdomme, hvilket de har 
opnået succes med gennem erfarne medarbejdere og effektive samarbejde på tværs af Europa. 
 
I marts 2020 da Covid-19 officielt klassificeres som pandemi, begynder CareVac på udvikling af en Covid-19 
vaccine, der godkendes til markedsføring af EU-kommissionen i december 2020. I marts 2021 påbegynder 
CareVac udviklingen af en Covid-19 pille der skal mildne sygdomsforløbet for smittede personer der er i risiko 
for hårde sygdomsforløb. I august 2021 er pillen færdigudviklet og i november 2021 begynder CareVac at lave 
forhåndsaftaler med EU-kommissionen.  
 
Grundet et produktionsselskab der kører tæt på max kapacitet, og en mulig kommende produktion af Covid-
19 pillen, vurderer ledelsen i CareVac at omstrukturere internt for at optimere driften i koncernen. 
Omstruktureringen sker ved at principalrollen flyttes til produktionsselskabet i Schweiz, der skifter navn til 
CareVac AG, og det danske selskabs nye navn er CareVac R&D A/S, som er ny low-risk kontraktudvikler. 
 
CareVac Group A/S udarbejder en 6-trins risikoanalyse af forud for omstruktureringen, for præcis afgrænsning 
af de immaterielle aktiver og de tilhørende DEMPE-funktioner. I 6-trins analysen konstateres det at CareVac 
Group A/S ejer alle væsentlige immaterielle aktiver, og de kontrollerende DEMPE-funktioner forbundet med 
disse. Moderselskabet varetager den strategiske planlægning, tager de væsentlige beslutninger og påtager sig 
derfor også de væsentligste risici i koncernen, herunder markedsmæssige og økonomiske risici.  
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Datterselskaberne er low-risk selskaber der udfører rutine salgsfunktioner og rutineproduktion på baggrund 
af retningslinjer fra moderselskabet. I analysen allokeres ekstraordinære Covid-19 omkostninger fra 
datterselskaberne til CareVac Group A/S som skal afholde disse. Aflønningen af CareVac Sales AG sker med 
TNMM EBIT ud fra medianen på 3,5%, mens CareVac Productions AG aflønnes med TNMM Net Cost Plus med 
en sats lidt under 3. kvartil på 7%. CareVac Group A/S tildeles residualindkomst pba. selskabets principalrolle. 
 
Værdiansættelse af de immaterielle aktiver beregnes til brug for beregning af kompensation for det overførte 
indkomstpotentiale, og i den forbindelse klassificeres de immaterielle aktiver som HTVI, grundet den 
manglende markedsføringstilladelse. CareVac koncernen benytter DCF-modellen til værdiansættelse, som er 
følsom og bygger på forventninger til fremtidige pengestrømme. Det forventes at de danske og schweiziske 
skattemyndigheder hver især vil argumentere for at der skal ske hhv. høj og lav kompensation, hvor særligt 
forventninger til folkeimmunitet er aktuel. 
 
Aflønningen af selskaberne efter omstruktureringen sker ved en TNMM Net Cost plus til CareVac R&D A/S, ud 
fra en median på 9%. Aflønningen til CareVac Sales er uændret men sker fra det nye moderselskab i Schweiz, 
mens CareVac AG som ny principal tildeles residualindkomsten efter fordeling til low-risk selskaberne. 
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Kapitel 6 Konklusion 

Formålet med afhandlingen er at undersøge hvilke særlige TP-udfordringer de danske multinationale 
koncerner oplever under Covid-19, relateret til armslængdeprincippet, overførsel af immaterielle aktiver og 
koncerninterne omstruktureringer. Samtidig vurderes det om TPG 2017 og TP Covid-19 vejledningen løser 
disse udfordringer i samspil. 
 
Sammenlignelighedsanalysen er et centralt redskab i anvendelsen af armslængdeprincippet, og indeholder 
elementer som de fem sammenlignelighedsfaktorer, der er essentiel for anvendelsen af analysen, og vurderes 
særligt påvirket af Covid-19. 
 
Under Covid-19 kan danske multinationale koncerner være præget af udfordringer med ændrede 
kontraktvilkår, force majeure klausuler, og efterlevelse af kontraktvilkår. Covid-19 vejledningen anbefaler at 
koncerner overvejer behovet for genforhandling og aktivering af force majeure klausuler, hvis det i 
overensstemmelse med hvad uafhængige sammenlignelige koncerner ville gøre under tilsvarende forhold. 
 
Påtagne risici og funktioner kan ændre sig under Covid-19, og der er risiko for at restriktioner kan ændre i FAR-
profilen hos de danske multinationale koncerner. Ved ny prisfastsættelse som konsekvens heraf, kan 
tilgængeligheden af benchmark data være en udfordring for danske multinationale koncerner, da historiske 
data ikke vurderes retvisende i 2020 og 2021 under Covid-19 pandemien. TP Covid-19 vejledningen anbefaler 
sammenlignelighedsjusteringer eller outcome testing, der dog ikke tillades af de danske skattemyndigheder. 
Danske multinationale koncerner skal derfor anmode om genoptagelse af indkomståret ved væsentlig ændring 
i indkomstfordelingen. 
 
Danske multinationale koncerner skal under Covid-19 overveje om deres produktværdi er påvirket af 
restriktioner, eller om forretningsstrategier er reguleret til at imødekomme Covid-19 påvirkninger. TP Covid-
19 vejledningen har ingen direkte vejledning i relation til dette, men koncernerne bør overveje om disse 
forhold kan påvirke indkomstfordelingens overensstemmelse med armslængdeprincippet. 
 
Generelt lyder anbefalingen i TP Covid-19 vejledningen, at ændringer i relation til ovenstående forhold skal 
koncerner være omhyggelige med løbende at inkludere i deres TP-dokumentation, da det vil være særlig 
relevant hvis koncernen udvælges til kontrol hos skattemyndighederne. 
 
Coronapandemien kan resultere i at danske multinationale koncerner, overvejer koncerninterne 
omstruktureringer for at tilpasse sig de ekstraordinære omstændigheder. Det er vigtigt at deres kommercielle 
rationale for den interne omstruktureringen er veldokumenteret, da Covid-19 vejledningen anbefaler 
skattemyndighederne at skærpe fokus på rationalet under Covid-19. Derudover anbefaler Covid-19 
vejledningen at koncernerne, under afgrænsning af de kontrollerede transaktioner, er opmærksomme på 
ændrede FAR-profiler som konsekvens af Covid-19, samt overvejer andre realistiske alternativer, da 
uafhængige sammenlignelige selskaber forventes at ville vælge den mest attraktive løsning. 
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Ekstraordinære tab og omkostninger forårsaget af Covid-19 skal ifølge Covid-19 vejledningen, fordeles på 
baggrund af FAR-profilen i selskaberne, og dermed hos det selskab der kontrollerer og kontraktligt bærer 
risikoen relateret til tabet eller omkostningen. 
 
TP Covid-19 vejledningen behandler ikke placering af ledelsens hovedsæde, men omtales derimod i notat fra 
OECD, der fastslår at ændring af ledelsens placering under ekstraordinære og midlertidige omstændigheder 
ikke skal betragtes som ændring i ledelsens hovedsæde. 
 
DEMPE-funktionerne som kontrollerer de immaterielle aktiver, vurderes at være påvirket under Covid-19, da 
restriktioner begrænser funktionerne for nogle selskaber, hvilket påvirker værdien af det immaterielle aktiv, 
særligt når det immaterielle aktiv indgår i en kontrolleret transaktion. Danske multinationale koncerner skal 
overveje om funktionerne reelt udføres under Covid-19, og om funktionerne udføres af den koncerndeltager 
som bærer risici forbundet med funktionerne. TP Covid-19 vejledningen tager ikke direkte stilling til denne 
udfordring, men danske multinationale koncerner anbefales at gøre sig grundige overvejelser i, om værdien 
af de immaterielle aktiver er påvirket af manglende udførte DEMPE-funktioner under Covid-19, samt grundigt 
dokumentere og inkludere disse overvejelser i deres local files. 
 
Immaterielle aktiver består af unikke karakteristika, der ofte gør de fremtidige pengestrømme følsomme over 
for markedsudsving, særligt for HTVI. I en sammenlignelighedsanalyse skal der justeres for disse forhold, eller 
benyttes en alternativ værdiansættelsesmodel, hvis der ikke kan justeres. DCF-modellen er en udbredt 
populær model som mange skattemyndigheder anerkender, men er også følsom over for datainput, hvorfor 
særligt værdiansættelsen af immaterielle aktiver skaber problemer for de danske multinationale koncerner 
under Covid-19. TP Covid-19 vejledningen har ingen konkret vejledning til denne problemstilling, men 
indeholder inspiration til datakilder til at vurdere Covid-19 pandemiens effekt på markederne. 
 
I en egen konstrueret case illustreres ovenstående teoretiske analyser i den danske multinationale koncern 
CareVac. CareVac fremstiller vacciner, og under Covid-19 producerer de både Covid-19 vacciner og senere 
piller. CareVacs ledelse beslutter sig for, op til en forventet forestående markedsføringstilladelse af Covid-19 
pillerne, at omstrukturere koncernen for at optimere driften. I omstruktureringen indgår der immaterielle 
aktiver relateret til fremstillingen af Covid-19 pillerne. Analyserne op til omstruktureringen giver anledning til 
allokering af risici, før prisfastsættelse inden omstruktureringen. Efterfølgende værdiansættes de immaterielle 
aktiver ud fra DCF-modellen, med henblik på kompensation for overdragelse af fremtidigt indkomstpotentiale, 
hvilket giver anledning til vurdering af korrekt værdiansættelse fra de respektive landes skattemyndigheder. 
Omstruktureringen giver samtidig anledning til ny aflønning af koncerndeltagerne i den nye koncernstruktur. 
 
TPG 2017 og TP Covid-19 vejledningen leverer i samspil en udmærket vejledning til de danske multinationale 
koncerner, og bidrager med vejledning til en lang række problemstillinger. Samspillet mellem de to 
vejledninger yder dog ikke fuldbyrdet løsning på alle problemstillinger, mens der er andre problemstillinger 
den ikke forholder sig til. Med tanke på OECD’s korte varsel og multinationale koncerners akutte behov for 
udarbejdelse af vejledningen, er resultatet et tilstrækkeligt foreløbigt supplement til TPG 2017, som OECD 
forventeligt vil udvide med yderligere vejledning fremadrettet. 
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Kapitel 7 Perspektivering 

I januar 2022 begynder verdenslandenes statsoverhoveder og eksperter forsigtigt at skue mod Covid-19 
pandemiens afslutning, og drøfter emner som flokimmunitet og Covid-19 som almindelig influenza. I Danmark 
taler eksperter om flokimmunitet inden for nært forestående fremtid152, mens Spaniens premierminister 
overvejer meget forsigtigt at behandle virussen som influenza, og opfordrer sine kollegaer i EU at overveje 
samme initiativ153. 
 
Den mere lempelige tilgang til Covid-19 tager afsæt i den høje vaccinationstilslutning i mange land, 
sammenholdt med de mange mennesker der har opnået naturlig immunitet ved smitte. En anden væsentlig 
faktor er omikron varianten som på rekordtid har spredt sig verden over. Omikron er varianten der har affødt 
de mange spekulationer om afslutningen på Covid-19, da meget tyder på at varianten er mere smitsom, men 
mindre farlig, da smittetallene stiger markant, men færre bliver indlagt og der registreres færre dødsfald med 
Covid-19, som det fremgår af den spanske premierministers udtalelser. Se illustration i 7.1 der illustrerer mulig 
udvikling i Covid-19 virussens potentielle udvikling i fare kontra smitsomhed. 
 
Figur 7.1: Illustration af Covid-19 virussens potentielle udvikling 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Samtidig med den dalende frygt for Covid-19 grundet Omikron, ser der ud til at være lange udsigter til en 
opdateret vaccineformular der er effektiv mod Omikron, da indkøbere af vacciner i Sverige og Europa først 
forventer en opdateret vaccine i april 2021 tidligst154. Ventetider som disse forventes at rykke yderligere på 
befolkningens tålmodighed, når det samtidig ligger i deres underbevidsthed at den nye variant er mere 
smitsom, men mindre farlig. 
 
I tilfælde af den danske regering beslutter at ophæve restriktioner og leve med virussen som en almindelig 
influenza, vil smitten forventeligt stige, hvilket kan blive en udfordring på arbejdsmarkedet. Selvom folk ikke 

 
152 Berlingske, ”Lektor: Høje smittetal kan føre til flokimmunitet om en måned”, udgivet 13. januar 2021 

153 TV2 Nyhederne, ” Spanien vil håndtere covid-19 som en influenza”, udgivet 11. januar 2021 

154 Medwatch, ”Mulig vaccine mod omikronvariant kan tidligst være klar i april”, udgivet 8. januar 2021 
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indlægges, er det stadig en sygdom der holder den smittede hjemme. Ved en mere udbredt smitte kan det 
have betydning for samfundskritiske stillinger som sygehuse, offentlig transport og daginstitutioner. Det kan 
yderligere påvirke de økonomiske og markedsmæssige omstændigheder, og kan således stadig have en 
væsentlig indvirkning for de danske multinationale koncerner. 
 
Ovenstående giver anledning til overvejelser omkring udarbejdelsen af en udvidet vejledning fra OECD, som 
ikke kun gælder Covid-19, men generelt ved risiko for ekstraordinære omstændigheder der har potentiale til 
at påvirke markedet på verdensplan og dermed multinationale koncerner. Samtidig kan det overvejes om der 
er behov for vejledning af de multinationale koncerner på et post-pandemisk niveau, da det ikke med 
sikkerhed kan forventes at multinationale koncerner blot vender tilbage til normale omstændigheder som før 
pandemien indtrådte, hvilket rejser spørgsmålet om koncernerne derefter står med en ny problemstilling?  
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