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2500 koncerner tvinges til at
lave ubrugelige skattepapirer
500.000 kr. bruger Meldgaard Gruppen hvert år på at udføre
skattedokumentation, der ifølge eksperter er fuldstændigt
meningsløs for både virksomheder og skattemyndigheder.

“Det er fuldstændigt tåbeligt,” siger økonomidirektør Johan
Nielsen. Skatteministeren overvejer nu at ændre reglerne. 
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Flere lande pauser Astrazeneca-vaccine
Det er en ren sikkerhedsforanstaltning og endnu for tidligt
at slå fast, om der overhovedet er en sammenhæng mellem
vaccination med Astrazeneca og flere tilfælde af blodprop-
per. 

Men en række lande har nu alligevel ligesom de danske
sundhedsmyndigheder valgt at sætte en foreløbig stopper
for flere stik med Astrazeneca-vaccinen.

I første omgang var det Island og Norge, der fulgte i hæle-
ne på den danske beslutning. 

Siden har også Bulgarien og Thailand valgt at stoppe op.
Lørdag meldte de norske sundhedsmyndigheder ud, at de

konkret undersøger blodpropper blandt tre indlagte sund-
hedsansatte under 50 år, og det har søndag fået de nationale
rådgivere for Irlands vaccinationsprogram til også at anbe-
fale en pause for brug af vaccinen.

momu

Minister skyder ny postlov til hjørne
Efter flere udskydelser bliver det nu heller ikke i foråret, at
der kommer en ny postlov, som skal danne rammen om Post-
nords befordringspligt og tilskud til at dele breve ud.

I et brev sendt til Folketingets transportordførere skriver
transportminister Benny Engelbrecht (S) nemlig, at han
igen må udskyde det lovforslag, regeringen ellers havde hå-
bet på at kunne fremsætte i marts.

Årsagen er, at der oven på en beretning fra Rigsrevisionen
på ny er blevet klaget til EU-Kommissionen over penge-
strømmene internt i Postnord, og at der derfor er en ny EU-
undersøgelse under opsejling.

momu

Restaurant- og hotelsalg halveret
De danske virksomheders salg har samlet set holdt niveau
under nedlukningen i januar, men det dækker over store for-
skelle mellem de forskellige brancher.

De danske virksomheders salg faldt med 0,2 pct. i januar
sammenlignet med december. Det viser tal fra Danmarks
Statistik, der er korrigeret for sæsonudsving.

Tallene dækker dog over store udsving fordelt på bran-
cher. Byggebranchen har haft en fremgang på omkring 7
pct., mens detailhandlen har haft en tilbagegang på 2 pct. I
bilbranchen faldt salget med 11 pct. i januar sammenlignet
med december.

Den største tilbagegang er inden for hoteller og restau-
ranter, hvor salget er faldet 45 pct. i januar. 

Hvis man ser på virksomhedernes salg samlet set, er det
3,5 pct. lavere end januar 2020. Det svarer til 12,4 mia. kr.

Ritzau

Merkels CDU står til tilbagegang
Den tyske forbundskansler Angela Merkels parti, CDU, går
tilbage ved to delstatsvalg søndag. Det viser valgstedsmålin-
ger ifølge Reuters, efter at valgstederne lukkede søndag kl.
18.00. 

I Baden-Württemberg, hvor omkring 11 af Tysklands 83
mio. indbyggere bor, står CDU ifølge målingerne til 23 pct.
opbakning.

Ved valget for fem år siden fik CDU 27 pct. I den mindre
delstat Rheinland-Pfalz er der ligeledes tilbagegang – fra 32
pct. i 2016 til 25,5 pct. søndag, viser målinger.

Ritzau
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Fra 2500 til 31.000 selskaber
på bare ét år. Eller mere end

en tolvdobling.
Det er den opsigtsvækken-

de status for, hvor mange dan-
ske koncerner, der i 2019 har
sagt ja til, at de har pligt til at
lave dyr, tung dokumentation
af deres interne afregnings-

priser, såkaldt transfer pri-
cing-dokumentation.

Men både Skattestyrelsen
og eksperter vurderer nu, at
eksplosionen skyldes en ulyk-
kelig misforståelse fra selska-
bernes side efter en regelæn-
dring i 2019, så selskaberne
faktisk slet ikke har pligt til at
lave papirerne. 

“Vi undrer os også over tal-
lene. Vi har lavet nogle stik-

prøver, og ud fra de oplysnin-
ger, vi har, har mange af dem
har sat krydset forkert,” siger
Sune Lauritzen, underdirektør
i Skattestyrelsen, der nu sæt-
ter en målrettet oplysnings-
kampagne i værk.

Frygter I ikke, at mange alle-
rede er gået i gang med et dyrt
stykke arbejde, som de ikke har
pligt til at lave?

“Vi tror ikke, at det er tilfæl-

det. Vi tror, at der alene er tale
om en fejlregistrering i oplys-
ningsskemaet, selvom vi selv-
følgelig ikke kan vide det med
sikkerhed. Men det er klart, at
det ville være ulykkeligt, hvis
et stort antal virksomheder
har udarbejdet en dokumen-
tation, som de ikke har pligt
til,” siger Sune Lauritzen.

Koncerner har pligt til at op-
lyse om typen og størrelsen på

de interne handler i koncer-
nen, altså en oplysningspligt. 

Men de skal også oplyse, om
de har pligt til at dokumente-
re, at priserne i handlerne er
sat til markedspriser, altså en
dokumentationspligt – og det
er den tunge del, der trækker
tænder ud og koster mange
penge. 

Dokumentationspligten
omfatter dog kun større kon-

cerner, der enten har mere end
250 ansatte eller både har en
balance på over 125 mio. kr. og
en omsætning over 250 mio.
kr.

Bagatelgrænse fjernet
I 2019 blev en bagatelgrænse
på 5 mio. kr. fjernet, når det
gælder selve oplysningsplig-
ten, så mange flere skal tage
stilling, og det er her, det er gå-

et galt, når tallet er eksplode-
ret, vurderer Skattestyrelsen.
Det er Troels Kjølby Nielsen,
skattepartner i PwC, enig i.

“Mange selskaber har blan-
det pligterne sammen. Det
skifte, der er sket i 2019, hand-
ler helt evident om de små sel-
skaber, hovedaktionærer og så
videre. Det kræver nogle ret
store koncerner, før man er
fanget af dokumentations-

pligt,” siger Troels Kjølby Ni-
elsen.

I DI mener skattepolitisk
chef Jacob Bræstrup, at den
barokke situation gør det end-
nu mere presserende at fjerne
dokumentationspligten for
danske selskaber, der handler
med hinanden, og hvor pris-
sætningen alligevel ikke æn-
drer på skatten.

ulho@borsen.dk

Skattekaos efter ny regel: 31.000 virksomheder har sagt ja til dyr pligt
Af Ulrik Horn “Ud fra de

oplysninger, vi
har, har mange af
dem sat krydset

forkert”
Sune Lauritzen, under-

direktør i Skattestyrelsen

12
gange så mange virksom-

heder har i 2019 sagt ja til at
skulle lave tp-dokumenta-

tion som året før
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“Det her er noget, der åbenlyst
kan ændres, berører mange og
er fuldstændigt tåbeligt.”

I de hvide kontorbygninger
lidt uden for Aabenraa sidder
en frustreret mand. 

Johan Nielsen er økonomi-
direktør i transport- og miljø-
koncernen Meldgaard Grup-
pen, og frustrationen skyldes,
at Meldgaard Gruppen lige-
som 2500 andre større koncer-
ner er tvunget til at lave dyr
skattedokumentation, som
ifølge eksperter er meningsløs
for både virksomheder og
skattemyndigheder.

De skal nemlig lave en så-
kaldt transfer pricing-doku-
mentation af de priser, som
koncernens selskaber bruger,
når de handler med hinanden. 

Det giver mening, hvis ét
selskab ligger i Danmark og et
andet i udlandet, for så kan
skæve priser flytte skatteplig-
tig indkomst til det sted, hvor
skatten er lavest. 

Men som reglerne er i Dan-
mark, skal koncernerne også
lave dokumentation af priser,
selvom begge selskaber ligger
i Danmark, hvor der er tvun-
gen sambeskatning og én og
samme selskabsskat på 22 pct. 

Eller med andre ord: Uanset
hvilke priser koncernen bru-
ger, er skatten den samme. Og

dermed kan Skattestyrelsen
reelt arkivere koncernernes
skattepapirer lodret.

I Aabenraa koster det Meld-
gaard Gruppen 500.000 kr. at
lave rapporten, der fylder 500
sider, og hvor koncernen skal

dokumentere, at alle interne
handler i koncernens selska-
ber er til markedspriser.

“I sidste ende er det én fæl-
les bundlinje og én fælles skat.
Så det har ingen betydning for
Skattestyrelsen, og så bliver
det jo fuldstændigt menings-
løst,” siger Johan Nielsen.

Han tilføjer, at det faktisk er
endnu værre.

“Vi har selskaber, der har en
masse udlandsaktivitet, for
eksempel Meldgaard Recyc-
ling. Men det ejer Meldgaard
Gruppen kun 50 pct. af. Og da
vi ikke ejer over 50 pct., skal

det ikke med i vores dokumen-
tation,” siger Johan Nielsen.

Så det, der ville give mening at
se på, er ikke med. Og det, der ik-
ke giver mening at se på, er
med?

“Ja, præcis. Det er altså
svært at forstå, hvis man ikke
får rettet op på den regel.”

I Dansk Industri er skatte-
politisk chef Jacob Bræstrup
enig:

“Reglerne giver generelt ik-
ke mening og blev kun indført,
fordi Skatteministeriet troe-
de, at det var et EU-krav, men
det har vist sig ikke at være til-

fældet. Det vil være godt at få
fjernet et lovkrav om me-
ningsløs dokumentation,” si-
ger Jacob Bræstrup.

Skatteministeriet har tidli-
gere anslået, at en tp-doku-
mentation koster 125.000 kr.
pr. selskab, og at 2500 koncer-
ner, der kun har interne dan-
ske handler, er store nok til at
være omfattet af kravene. Der-
med bliver der altså brugt over
300 mio. kr. på at lave papirer
uden værdi.

Ingen af de andre EU-lande
har samme krav, og en EU-
dom fra 2018 bekræfter ifølge

PwC, at det ikke vil være i strid
med EU-retten at afskaffe det.

Der kan være enkelte sær-
tilfælde, hvor priserne har en
betydning, f.eks. hvis et af sel-
skaberne er underlagt tonna-
ge- eller kulbrintebeskatning,
men det kan man justere for i
ny lovgivning.

“For langt de fleste danske
koncerner er det meningsløst,
fordi der er tvungen sambe-
skatning, og der er ikke noget
på spil. Så er det fjollet at skul-
le sidde og lave denne form for
dokumentation år efter år,”
vurderer Troels Kjølby Niel-

sen, skattepartner i PwC.
Skatteminister Morten

Bødskov (S) overvejer at æn-
dre reglerne. Han siger, at
hammeren skal falde hårdt
over dem, der vil snyde, men
at det skal være så nemt som
muligt for resten.

“Derfor er regeringen alle-
rede ved at se på, om kravene
til tp-dokumentation i rent
danske forhold skal justeres,
så det bliver mere enkelt for
virksomhederne i denne type
af sager,” siger Morten Bød-
skov.

ulho@borsen.dk

Spildt skattearbejde koster firmaer 300 mio
2500 koncerner er tvunget til at lave
ubrugelige skattepapirer. Nu vil skatte-
ministeren overveje at ændre reglerne 

Af Ulrik Horn

Johan Nielsen, økonomidirektør i Meldgaard Gruppen, undrer
sig over, at han skal lave 500 siders dokumentation, som myn-
dighederne reelt ikke har brug for. Foto: Michael Drost-Hansen

FAKTA Forstå transfer pricing

Transfer pricing handler om de priser, som to selskaber i
samme koncern, men i forskellige lande, bruger til at
handle med hinanden.

I Danmark er selskabsskatten 22 pct., og i Irland er den
12,5 pct. Hvis det danske selskab sælger for billigt til –
eller køber for dyrt af det irske selskab, har man flyttet
skattepligtig indkomst til Irland.

Det er ulovligt. De interne priser skal afspejle uafhængige
markedspriser.

“Det her er noget,
der åbenlyst kan
ændres, berører

mange og er
fuldstændigt

tåbeligt”
Johan Nielsen, økonomi-

direktør i Meldgaard Grup-
pen

1 Transfer pricing? Det er da noget med
udenlandske selskaber? 
Det er sådan, vi kender det. To sel-
skaber i samme koncern, men i for-
skellige lande, handler med hinanden.
Det skal ske til markedspriser – såkaldt
armslængdeprincip – for hvis sel-
skaberne sætter priserne skævt, kan de
flytte skattepligtig indkomst til det
land, hvor selskabsskatten er lavest.
Det er ulovligt, og koncernerne skal
kunne dokumentere over for skatte-
myndighederne, at priserne er sat
rigtigt.

2 Men hvorfor gælder kravet så også, når
selskaber handler sammen i Danmark?
I meget få situationer kan der være
forskellige skattesatser, f.eks. i for-
bindelse med tonnageskat, kulbrinte-
skat eller særunderskud ved tilkøb.
Men det altoverskyggende billede er
tvungen sambeskatning og samme
skattebetaling uanset de interne pri-
ser. Kravet er opstået i 2005 efter en
EU-dom, fordi Skatteministeriet fryg-
tede, at det ville være diskriminerende
at lade være.

3 Er det så også det?
Det er der intet, der tyder på. De andre
EU-lande har netop ikke indført et
dokumentationskrav for indenlandske
handler. Og i en EU-dom fra 2018,
Hornbach-Baumarkt, siger domstolen,
at det ikke er i strid med EU-retten kun
at se på de udenlandske transaktioner.

4 Hvor højt er området prioriteret?
Højt. Faktisk har skatteminister Mor-
ten Bødskov (S) lige oprustet på om-
rådet med den seneste skattekontrol-
pakke. Der skal ansættes flere skarpe
juridiske hjerner, antallet af kontrol-
lører skal øges, og der skal være bedre
dataudveksling med andre lande.

5 Hvordan ser de rå tal ud?
Siden 2010 har danske selskaber fået
hævet deres skattepligtige indkomster
for hele 81,2 mia. kr. i transfer pricing-
sager. Det er vel at mærke, efter at alle
sagerne med nedsættelser er trukket
fra. Men der er stadig retsopgør for 23
mia. kr. i gang ved domstolene, og
samtidig lægger skattemyndighederne
arm med deres udenlandske kolleger i
såkaldte MAP-sager for 26 mia. kr.

5Spørgsmål
Af Ulrik Horn

Kampen om skattemilliarderne

sider fylder den tvungne
skattedokumentation, som
ingen kan bruge, i Meld-

gaard Gruppen
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Flere lande pauser Astrazeneca-vaccine
Det er en ren sikkerhedsforanstaltning og endnu for tidligt
at slå fast, om der overhovedet er en sammenhæng mellem
vaccination med Astrazeneca og flere tilfælde af blodprop-
per. 

Men en række lande har nu alligevel ligesom de danske
sundhedsmyndigheder valgt at sætte en foreløbig stopper
for flere stik med Astrazeneca-vaccinen.

I første omgang var det Island og Norge, der fulgte i hæle-
ne på den danske beslutning. 

Siden har også Bulgarien og Thailand valgt at stoppe op.
Lørdag meldte de norske sundhedsmyndigheder ud, at de

konkret undersøger blodpropper blandt tre indlagte sund-
hedsansatte under 50 år, og det har søndag fået de nationale
rådgivere for Irlands vaccinationsprogram til også at anbe-
fale en pause for brug af vaccinen.

momu

Minister skyder ny postlov til hjørne
Efter flere udskydelser bliver det nu heller ikke i foråret, at
der kommer en ny postlov, som skal danne rammen om Post-
nords befordringspligt og tilskud til at dele breve ud.

I et brev sendt til Folketingets transportordførere skriver
transportminister Benny Engelbrecht (S) nemlig, at han
igen må udskyde det lovforslag, regeringen ellers havde hå-
bet på at kunne fremsætte i marts.

Årsagen er, at der oven på en beretning fra Rigsrevisionen
på ny er blevet klaget til EU-Kommissionen over penge-
strømmene internt i Postnord, og at der derfor er en ny EU-
undersøgelse under opsejling.

momu

Restaurant- og hotelsalg halveret
De danske virksomheders salg har samlet set holdt niveau
under nedlukningen i januar, men det dækker over store for-
skelle mellem de forskellige brancher.

De danske virksomheders salg faldt med 0,2 pct. i januar
sammenlignet med december. Det viser tal fra Danmarks
Statistik, der er korrigeret for sæsonudsving.

Tallene dækker dog over store udsving fordelt på bran-
cher. Byggebranchen har haft en fremgang på omkring 7
pct., mens detailhandlen har haft en tilbagegang på 2 pct. I
bilbranchen faldt salget med 11 pct. i januar sammenlignet
med december.

Den største tilbagegang er inden for hoteller og restau-
ranter, hvor salget er faldet 45 pct. i januar. 

Hvis man ser på virksomhedernes salg samlet set, er det
3,5 pct. lavere end januar 2020. Det svarer til 12,4 mia. kr.

Ritzau

Merkels CDU står til tilbagegang
Den tyske forbundskansler Angela Merkels parti, CDU, går
tilbage ved to delstatsvalg søndag. Det viser valgstedsmålin-
ger ifølge Reuters, efter at valgstederne lukkede søndag kl.
18.00. 

I Baden-Württemberg, hvor omkring 11 af Tysklands 83
mio. indbyggere bor, står CDU ifølge målingerne til 23 pct.
opbakning.

Ved valget for fem år siden fik CDU 27 pct. I den mindre
delstat Rheinland-Pfalz er der ligeledes tilbagegang – fra 32
pct. i 2016 til 25,5 pct. søndag, viser målinger.

Ritzau
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Fra 2500 til 31.000 selskaber
på bare ét år. Eller mere end

en tolvdobling.
Det er den opsigtsvækken-

de status for, hvor mange dan-
ske koncerner, der i 2019 har
sagt ja til, at de har pligt til at
lave dyr, tung dokumentation
af deres interne afregnings-

priser, såkaldt transfer pri-
cing-dokumentation.

Men både Skattestyrelsen
og eksperter vurderer nu, at
eksplosionen skyldes en ulyk-
kelig misforståelse fra selska-
bernes side efter en regelæn-
dring i 2019, så selskaberne
faktisk slet ikke har pligt til at
lave papirerne. 

“Vi undrer os også over tal-
lene. Vi har lavet nogle stik-

prøver, og ud fra de oplysnin-
ger, vi har, har mange af dem
har sat krydset forkert,” siger
Sune Lauritzen, underdirektør
i Skattestyrelsen, der nu sæt-
ter en målrettet oplysnings-
kampagne i værk.

Frygter I ikke, at mange alle-
rede er gået i gang med et dyrt
stykke arbejde, som de ikke har
pligt til at lave?

“Vi tror ikke, at det er tilfæl-

det. Vi tror, at der alene er tale
om en fejlregistrering i oplys-
ningsskemaet, selvom vi selv-
følgelig ikke kan vide det med
sikkerhed. Men det er klart, at
det ville være ulykkeligt, hvis
et stort antal virksomheder
har udarbejdet en dokumen-
tation, som de ikke har pligt
til,” siger Sune Lauritzen.

Koncerner har pligt til at op-
lyse om typen og størrelsen på

de interne handler i koncer-
nen, altså en oplysningspligt. 

Men de skal også oplyse, om
de har pligt til at dokumente-
re, at priserne i handlerne er
sat til markedspriser, altså en
dokumentationspligt – og det
er den tunge del, der trækker
tænder ud og koster mange
penge. 

Dokumentationspligten
omfatter dog kun større kon-

cerner, der enten har mere end
250 ansatte eller både har en
balance på over 125 mio. kr. og
en omsætning over 250 mio.
kr.

Bagatelgrænse fjernet
I 2019 blev en bagatelgrænse
på 5 mio. kr. fjernet, når det
gælder selve oplysningsplig-
ten, så mange flere skal tage
stilling, og det er her, det er gå-

et galt, når tallet er eksplode-
ret, vurderer Skattestyrelsen.
Det er Troels Kjølby Nielsen,
skattepartner i PwC, enig i.

“Mange selskaber har blan-
det pligterne sammen. Det
skifte, der er sket i 2019, hand-
ler helt evident om de små sel-
skaber, hovedaktionærer og så
videre. Det kræver nogle ret
store koncerner, før man er
fanget af dokumentations-

pligt,” siger Troels Kjølby Ni-
elsen.

I DI mener skattepolitisk
chef Jacob Bræstrup, at den
barokke situation gør det end-
nu mere presserende at fjerne
dokumentationspligten for
danske selskaber, der handler
med hinanden, og hvor pris-
sætningen alligevel ikke æn-
drer på skatten.

ulho@borsen.dk

Skattekaos efter ny regel: 31.000 virksomheder har sagt ja til dyr pligt
Af Ulrik Horn “Ud fra de

oplysninger, vi
har, har mange af
dem sat krydset

forkert”
Sune Lauritzen, under-

direktør i Skattestyrelsen
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“Det her er noget, der åbenlyst
kan ændres, berører mange og
er fuldstændigt tåbeligt.”

I de hvide kontorbygninger
lidt uden for Aabenraa sidder
en frustreret mand. 

Johan Nielsen er økonomi-
direktør i transport- og miljø-
koncernen Meldgaard Grup-
pen, og frustrationen skyldes,
at Meldgaard Gruppen lige-
som 2500 andre større koncer-
ner er tvunget til at lave dyr
skattedokumentation, som
ifølge eksperter er meningsløs
for både virksomheder og
skattemyndigheder.

De skal nemlig lave en så-
kaldt transfer pricing-doku-
mentation af de priser, som
koncernens selskaber bruger,
når de handler med hinanden. 

Det giver mening, hvis ét
selskab ligger i Danmark og et
andet i udlandet, for så kan
skæve priser flytte skatteplig-
tig indkomst til det sted, hvor
skatten er lavest. 

Men som reglerne er i Dan-
mark, skal koncernerne også
lave dokumentation af priser,
selvom begge selskaber ligger
i Danmark, hvor der er tvun-
gen sambeskatning og én og
samme selskabsskat på 22 pct. 

Eller med andre ord: Uanset
hvilke priser koncernen bru-
ger, er skatten den samme. Og

dermed kan Skattestyrelsen
reelt arkivere koncernernes
skattepapirer lodret.

I Aabenraa koster det Meld-
gaard Gruppen 500.000 kr. at
lave rapporten, der fylder 500
sider, og hvor koncernen skal

dokumentere, at alle interne
handler i koncernens selska-
ber er til markedspriser.

“I sidste ende er det én fæl-
les bundlinje og én fælles skat.
Så det har ingen betydning for
Skattestyrelsen, og så bliver
det jo fuldstændigt menings-
løst,” siger Johan Nielsen.

Han tilføjer, at det faktisk er
endnu værre.

“Vi har selskaber, der har en
masse udlandsaktivitet, for
eksempel Meldgaard Recyc-
ling. Men det ejer Meldgaard
Gruppen kun 50 pct. af. Og da
vi ikke ejer over 50 pct., skal

det ikke med i vores dokumen-
tation,” siger Johan Nielsen.

Så det, der ville give mening at
se på, er ikke med. Og det, der ik-
ke giver mening at se på, er
med?

“Ja, præcis. Det er altså
svært at forstå, hvis man ikke
får rettet op på den regel.”

I Dansk Industri er skatte-
politisk chef Jacob Bræstrup
enig:

“Reglerne giver generelt ik-
ke mening og blev kun indført,
fordi Skatteministeriet troe-
de, at det var et EU-krav, men
det har vist sig ikke at være til-

fældet. Det vil være godt at få
fjernet et lovkrav om me-
ningsløs dokumentation,” si-
ger Jacob Bræstrup.

Skatteministeriet har tidli-
gere anslået, at en tp-doku-
mentation koster 125.000 kr.
pr. selskab, og at 2500 koncer-
ner, der kun har interne dan-
ske handler, er store nok til at
være omfattet af kravene. Der-
med bliver der altså brugt over
300 mio. kr. på at lave papirer
uden værdi.

Ingen af de andre EU-lande
har samme krav, og en EU-
dom fra 2018 bekræfter ifølge

PwC, at det ikke vil være i strid
med EU-retten at afskaffe det.

Der kan være enkelte sær-
tilfælde, hvor priserne har en
betydning, f.eks. hvis et af sel-
skaberne er underlagt tonna-
ge- eller kulbrintebeskatning,
men det kan man justere for i
ny lovgivning.

“For langt de fleste danske
koncerner er det meningsløst,
fordi der er tvungen sambe-
skatning, og der er ikke noget
på spil. Så er det fjollet at skul-
le sidde og lave denne form for
dokumentation år efter år,”
vurderer Troels Kjølby Niel-

sen, skattepartner i PwC.
Skatteminister Morten

Bødskov (S) overvejer at æn-
dre reglerne. Han siger, at
hammeren skal falde hårdt
over dem, der vil snyde, men
at det skal være så nemt som
muligt for resten.

“Derfor er regeringen alle-
rede ved at se på, om kravene
til tp-dokumentation i rent
danske forhold skal justeres,
så det bliver mere enkelt for
virksomhederne i denne type
af sager,” siger Morten Bød-
skov.

ulho@borsen.dk

Spildt skattearbejde koster firmaer 300 mio
2500 koncerner er tvunget til at lave
ubrugelige skattepapirer. Nu vil skatte-
ministeren overveje at ændre reglerne 

Af Ulrik Horn

Johan Nielsen, økonomidirektør i Meldgaard Gruppen, undrer
sig over, at han skal lave 500 siders dokumentation, som myn-
dighederne reelt ikke har brug for. Foto: Michael Drost-Hansen

FAKTA Forstå transfer pricing

Transfer pricing handler om de priser, som to selskaber i
samme koncern, men i forskellige lande, bruger til at
handle med hinanden.

I Danmark er selskabsskatten 22 pct., og i Irland er den
12,5 pct. Hvis det danske selskab sælger for billigt til –
eller køber for dyrt af det irske selskab, har man flyttet
skattepligtig indkomst til Irland.

Det er ulovligt. De interne priser skal afspejle uafhængige
markedspriser.

“Det her er noget,
der åbenlyst kan
ændres, berører

mange og er
fuldstændigt

tåbeligt”
Johan Nielsen, økonomi-

direktør i Meldgaard Grup-
pen

1 Transfer pricing? Det er da noget med
udenlandske selskaber? 
Det er sådan, vi kender det. To sel-
skaber i samme koncern, men i for-
skellige lande, handler med hinanden.
Det skal ske til markedspriser – såkaldt
armslængdeprincip – for hvis sel-
skaberne sætter priserne skævt, kan de
flytte skattepligtig indkomst til det
land, hvor selskabsskatten er lavest.
Det er ulovligt, og koncernerne skal
kunne dokumentere over for skatte-
myndighederne, at priserne er sat
rigtigt.

2 Men hvorfor gælder kravet så også, når
selskaber handler sammen i Danmark?
I meget få situationer kan der være
forskellige skattesatser, f.eks. i for-
bindelse med tonnageskat, kulbrinte-
skat eller særunderskud ved tilkøb.
Men det altoverskyggende billede er
tvungen sambeskatning og samme
skattebetaling uanset de interne pri-
ser. Kravet er opstået i 2005 efter en
EU-dom, fordi Skatteministeriet fryg-
tede, at det ville være diskriminerende
at lade være.

3 Er det så også det?
Det er der intet, der tyder på. De andre
EU-lande har netop ikke indført et
dokumentationskrav for indenlandske
handler. Og i en EU-dom fra 2018,
Hornbach-Baumarkt, siger domstolen,
at det ikke er i strid med EU-retten kun
at se på de udenlandske transaktioner.

4 Hvor højt er området prioriteret?
Højt. Faktisk har skatteminister Mor-
ten Bødskov (S) lige oprustet på om-
rådet med den seneste skattekontrol-
pakke. Der skal ansættes flere skarpe
juridiske hjerner, antallet af kontrol-
lører skal øges, og der skal være bedre
dataudveksling med andre lande.

5 Hvordan ser de rå tal ud?
Siden 2010 har danske selskaber fået
hævet deres skattepligtige indkomster
for hele 81,2 mia. kr. i transfer pricing-
sager. Det er vel at mærke, efter at alle
sagerne med nedsættelser er trukket
fra. Men der er stadig retsopgør for 23
mia. kr. i gang ved domstolene, og
samtidig lægger skattemyndighederne
arm med deres udenlandske kolleger i
såkaldte MAP-sager for 26 mia. kr.

5Spørgsmål
Af Ulrik Horn

Kampen om skattemilliarderne

sider fylder den tvungne
skattedokumentation, som
ingen kan bruge, i Meld-

gaard Gruppen
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