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EXECUTIVE SUMMARY
Transfer Pricing in Denmark and USA
- A comparative and terminological analysis

Over the past decade there has been an increased focus on transfer pricing due to
continuous globalisation and increased international trade. National boundaries are
becoming less important for enterprises in general, but also for enterprises that engage in
controlled transactions with affiliated enterprises within the same group. In case these
transactions are not in agreement with market terms it is contrary to the interests of tax
authorities as they are subject to substantial tax revenue losses. This has resulted in the
implementation of more stringent regulations on an international as well as a national
level necessitating companies to take a position on transfer pricing, develop a transfer
pricing policy and most importantly to document how prices, terms and conditions are set
in connection with controlled transactions.

Thus, overseas trade emphasizes the need of understanding the transfer pricing systems
of other countries not only due to judicial factors but also from a communicative
perspective. Distinct differences exist between the Danish and American regulations,
which from a translational and terminological perspective are interesting and challenging.
In order to communicate on a professional level a suitable translation theory, correct
concepts and technical terms are required.

The thesis has three main aims: first, to conduct a comparative analysis of the transfer
pricing guidelines in Denmark and USA in order to identify differences and similarities,
second, to put translation of LSP texts concerning the subject in a theoretical context,
and third, to analyse whether the identified differences and similarities have any
influence on the terminological aspect of the subject.

The first part of the thesis contains the comparative analysis, which has shown that the
Danish system is characterised by a more rigid structure as it sets out more specific rules
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that are to be complied with, while the American system is more complex but yet flexible
as tax payers have more freedom of action. Similarities and differences of degree exist on
a theoretical level as regards the fundamental features in the guidelines that is the Arm’s
Length Principle, disclosure requirements, documentation requirements and transactionbased transfer pricing methods. Distinct differences exist as regards the specific content
of the guidelines and the practical execution, which is of significance for the translation
process that is the translational approach, which depends on the purpose of the text and
the target group.

The second part of the thesis contains the terminological analysis of 15 Danish and
American key terms, which has shown that transfer-pricing terminology is very
specialised. In some cases it was possible to find equivalents e.g. The Arms Length
Principle, but as the two systems in some respects are completely different several terms
were so characteristic and specialised that it was necessary to develop translation
suggestions. It was also established that terminological choices depend on the target
group. If the target group are laymen explanations are required, whereas, if the target
group are experts technical terms can be used to a large extent.

In the conclusion it was established that the two transfer pricing guidelines are not
identical. Although, similarities and differences of degree exist, which are not challenging
from a translational perspective, the two systems are also marked by a number of distinct
differences, which influence the terminology and result in translational challenges, as
there is not equivalence between the two languages. It was also established that the
translational approach and terminological choices depend highly on the purpose of the
text, general or specific dissemination of knowledge, and the target group, laymen or
experts.
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1 - FORMALIADEL
Transfer pricing er et af de emner inden for international beskatning som virksomheder
og skattemyndigheder er mest optagede på grund af fortsat globalisering samt øget
international samhandel. Nationale grænser har efterhånden fået mindre betydning for
virksomhederne, og dette er i strid med skattemyndighedernes skattemæssige interesser,
idet de kan miste skatteprovenu, såfremt virksomhedernes interne transaktioner
skattemæssigt ikke sker på markedsvilkår. Dette har medført, at internationale
organisationer og de enkelte lande har udarbejdet regler og retningslinjer på området,
som gør det nødvendigt for virksomhederne at tage stilling til transfer pricing, udarbejde
en transfer pricing-politik samt dokumentere fastlæggelsen af interne priser. Dog er der
markante forskelle mellem de enkelte landes regelsæt, hvilket set fra en
oversættelsesmæssig og terminologisk synsvinkel gør transfer pricing til et interessant,
udfordrende og yderst relevant område, fordi der ikke eksisterer fuld ækvivalens mellem
sprogene.

Transfer pricing er på nogle punkter et forholdsvis nyt område, som hele tiden er under
udvikling lovgivningsmæssigt, hvilket betyder, at der gradvist dukker nye termer og
begreber op. Konsekvensen af dette er, at man skal tilegne sig relevant baggrundsviden
samt udvikle ækvivalent terminologi, dvs. udarbejde oversættelsesforslag mellem dansk
og amerikansk engelsk, sideløbende med udviklingen på området, for at kunne formidle
viden om transfer pricing mellem sprogene.

I dette speciale rettes fokus på transfer pricing i hhv. Danmark og USA på grund af
markante forskelle mellem transfer pricing-regelsættene i de pågældende lande.

1.1 Formål
Formålet med dette speciale er at give et overblik over transfer pricing-området i hhv.
Danmark og USA. Endvidere er det formålet at identificere oversættelsesmæssige
udfordringer, og ud fra et oversættelsesteoretisk og terminologisk perspektiv med særlig
vægt på oversættelse af fagsproglige tekster, at analysere disse udfordringer og redegøre
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for hvordan de kan løses, herunder give redskaber til oversættelse af tekster
omhandlende transfer pricing. Sidst men ikke mindst er formålet, at specialet skal kunne
anvendes som et opslagsværk, hvor viden og relevant terminologi inden for transfer
pricing kan tilegnes.

1.2 Problemformulering
Både Danmarks og USA’s transfer pricing-retningslinjer læner sig op af OECD’s Guideline
på området, og der er derfor adskillige ligheder at finde mellem regelsættene. For
eksempel tager begge regelsæt udgangspunkt i armslængdeprincippet, og der er i begge
lande en oplysningspligt (Gam 2007: 97). Dog er der også markante forskelle at finde
mellem

regelsættene.

F.eks.

skal

der

ifølge

dansk

lovgivning

anvendes

transaktionsbaserede metoder til at udrede armslængdepriser, hvorimod der ifølge
amerikansk lovgivning kan benyttes profitbaserede metoder, hvilket er i strid med OECD’s
og dermed også Danmarks regelsæt. Endvidere er der i USA også særlige regler for
immaterielle aktiver, lån, tjenesteydelser og leje blot for at nævne nogle få forskelle (Gam
2007: 107). På grund af disse forskelle mellem regelsættene vil der, set fra en
oversættelsesmæssig synsvinkel, opstå vanskeligheder i situationer, hvor der skal
formidles mellem dansk og amerikansk engelsk, idet der ikke altid findes fuldt
ækvivalente termer mellem sprogene. Såfremt den korrekte term ikke benyttes, kan det i
sidste ende forringe kvaliteten og validiteten af det oversatte. For koncernforbundne
parter vil dette betyde, at forkerte oplysninger videregives til myndighederne, hvilket vil
have juridiske konsekvenser.

Med udgangspunkt i ovenstående faktorer opstilles følgende problemformulering:

Hvilke forskelle og ligheder vil en komparativ analyse af transfer pricing-regelsættene i
Danmark og USA påvise, samt, hvilke terminologiske og oversættelsesmæssige
udfordringer vil disse resultere i, og, hvordan kan de løses mest hensigtsmæssigt, så
kvalitet og validitet sikres i forbindelse med formidlingen af viden om emnet mellem dansk
og amerikansk engelsk?
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Ovennævnte problemformulering søges besvaret i en oversættelsesteoretisk ramme med
særlig vægt på oversættelse af fagsprog.

1.3 Afgrænsning
Transfer pricing er et bredt emne med mange elementer, som kan anskues fra adskillige
synsvinkler. Da jeg har valgt at lave en komparativ analyse af to forskellige
lovgivningssystemer med to på nogle punkter vidt forskellige regelsæt er spektret endnu
mere omfattende, hvilket ligger til grund for afgrænsningen.

Som det fremgår af ovenstående problemformulering har dette speciale fokus på transfer
pricing fra en oversættelsesmæssig og terminologisk vinkel. Jeg har således fravalgt at
analysere det økonomiske og juridiske aspekt detaljeret, medmindre det vurderes som
værende relevant i forbindelse med den terminologiske behandling. Dette vil sige, at jeg i
mit speciale ikke har til hensigt at belyse og analysere økonomiske problemstillinger for
eksempel i forbindelse med metoderne til fastsættelse af armslængdepriser og vilkår.
Det samme er tilfældet med lovgivningen, som ikke vil blive analyseret i detaljer, men vil
blive nævnt i realiadelen som hjemmel til transfer pricing-reglerne, hvor det skønnes
nødvendigt. I forlængelse af dette har jeg også fravalgt at fokusere på bestemte størrelser
samt typer af virksomheder såsom forsikringsvirksomheder samt små og mellemstore
virksomheder. Særlige transfer pricing-regler er gældende for disse typer af
virksomheder, men set fra en sproglig synsvinkel er det med min problemformulering
mere relevant at se på de overordnede retningslinjer. Fokus vil dermed primært være på
armslængdeprincippet, oplysnings- og dokumentationspligten, bøder og sanktioner samt
prisfastsættelsesmetoder.

Specialets terminologidel er afgrænset til 15 termer, som er udvalgt på baggrund af
specialets realiadel.

Den empiriske ramme for specialet er en komparativ analyse, mens den teoretiske
ramme er oversættelsesteori, ækvivalensbegrebet samt Vinay og Darbelnet’s
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oversættelsesstrategier. Specialet vil have en terminologisk tilgang. Dermed vil
leksikografi ikke indgå som et centralt teoretisk udgangspunkt, idet vægten vil blive lagt
på begreber, oversættelsesmæssige udfordringer samt brug af oversættelsesstrategier. I
forlængelse af dette vil et begrebssystem heller ikke indgå som en del af specialet.

1.4 Specialets struktur
Overordnet består specialet af tre dele: en formaliadel, en realiadel samt en
terminologidel efterfulgt af en generel konklusion.

Transfer Pricing i Danmark og USA

Formaliadel










Indledning
Formål
Problemformulering
Afgrænsning
Metode
Teori
Kildemateriale
Målgruppe

Realiadel








Indledning
Transfer pricing i DK
Transfer pricing i USA
Ligheder og forskelle
Sammenfatning
Delkonklusion

Terminologidel

 Indledning
 Terminologigennemgangens
felter
 Liste over udvalgte termer
 Terminologisk behandling
 Sammenfatning
 Delkonklusion

Konklusion
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Formaliadelen vil omfatte en indledning med en generel introduktion til specialet samt
formalia såsom problemformulering, afgrænsning, metodiske og teoretiske overvejelser,
kildekritik samt definition af målgruppe.

Realiadelen vil omfatte en redegørelse for transfer pricing og vil bestå af en generel
introduktion til transfer pricing samt en række kapitler med fokus på centrale områder
inden for transfer pricing i hhv. Danmark og USA. Denne del vil fungere som en
komparativ analyse af regelsættene, med henblik på at identificere, analysere og
diskutere ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Emnet transfer pricing vil
efterfølgende blive sat i en oversættelsesteoretisk ramme med fremhævelse af forskelle
og ligheder samt en diskussion af disse med udgangspunkt i ækvivalensbegrebet, Vinay og
Darbelnet’s

lokale

og

globale

teorier

samt

Christiane

Nord’s

funktionelle

oversættelsesteori. Formålet med dette er at inddrage teorier, der specifikt omhandler
oversættelse af fagsproglige tekster for at give målgruppen redskaber, som kan bruges i
forbindelse med oversættelse af sådanne tekster. Mere specifikt vil de i den komparative
analyse identificerede forskelle mellem Danmarks og USA's regelsæt danne grundlag for
en nærmere analyse af fremgangsmåden i forbindelse med oversættelse af transfer
pricing-materiale både på tekstuelt niveau og på ord-niveau. På tekstuelt niveau vil den
funktionelle tilgang blive sat i kontrast til ordret oversættelse og fri oversættelse, for at
demonstrere, hvilken tilgang, der bør finde anvendelse ved oversættelse af tekster
omhandlende transfer pricing. På ord-niveau vil transfer pricing-terminologien ligeledes
blive nærmere analyseret, for at vurdere, hvorvidt der bør tages særlige forholdsregler
f.eks. teknisk research for at opnå en præcis oversættelse. Målgruppen vil på baggrund af
ovenstående få anvisninger til, hvilken tilgang til fagsprogsoversættelse der er mest
optimal, samt hvilke forhold i omverden, der bør tages højde for ved oversættelse af
transfer pricing-tekster. Realiadelen vil blive fulgt op af en sammenfatning samt en
delkonklusion, som besvarer problemformuleringens spørgsmål vedrørende den
komparative analyse samt forskelle og ligheder mellem Danmarks og USA’s transfer
pricing-regelsæt. Denne del af specialet vil derefter danne baggrund for specialets
terminologidel.
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I terminologidelen vil fokus blive rettet mod de terminologiske aspekter af transfer pricing
samt omfatte terminologisk behandling af 15 centrale begreber. Terminologidelen vil,
ligesom det er tilfældet med realiadelen, blive fulgt op af en sammenfatning samt en
delkonklusion, som besvarer problemformuleringens spørgsmål vedrørende terminologi,
terminologiske udfordringer samt terminologisk behandling.
Slutteligt vil specialet indeholde en generel sammenfatning samt en konklusion, som
besvarer de i problemformuleringen stillede spørgsmål.

1.5 Metode
Emnet transfer pricing og den komparative analyse vil danne det empiriske grundlag,
mens oversættelsesteori samt en terminologisk undersøgelse og behandling af 15 termer
vil danne det metodiske og teoretiske grundlag for specialet.

Realiadelen bygger på en komparativ analyse af transfer pricing-retningslinjerne i hhv.
Danmark og USA med henblik på fremhævelse af forskelle og ligheder mellem
regelsættene for at identificere de områder samt termer indenfor transfer pricing, som
resulterer i oversættelsesmæssige udfordringer når viden om emnet skal formidles
mellem dansk og amerikansk engelsk. I den forbindelse vil forskelle og ligheder i
forbindelse med oplysnings- og dokumentationspligten, armslængdeprincippet samt
prisfastsættelsesmetoder i Danmarks og USA’s regelsæt blive beskrevet, sammenlignet og
diskuteret ved hjælp af et omfattende og varieret kildemateriale for at give målgruppen
et indgående og overskueligt indblik i centrale aspekter inden for området. På baggrund
af den komparative analyse vil der blive draget en konklusion, som besvarer den del i
problemformuleringen, som omhandler den komparative analyse.

Specialets terminologidel er baseret på den terminologiske metode og tager
udgangspunkt i en terminologisk undersøgelse og behandling af 15 termer, som er
udvalgt på baggrund af specialets komparative analyse. Termerne vil blive udvalgt efter
relevans i forbindelse med problemområder inden for transfer pricing, hvor dansk og
amerikansk engelsk ikke overlapper hinanden dvs. hvor der ikke er fuld ækvivalens.
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Derefter vil disse termer blive opstillet i en database baseret på i-Term, som vil indeholde
både faglige og generelle definitioner, synonymer, kontekster, kilder til termer samt
oversættelsesforslag både fra dansk til amerikansk engelsk og fra amerikansk engelsk til
dansk. Baggrunden for valget af i-Term til behandling og opstilling af termer, er dels
indgående kendskab til systemet fra tidligere undervisning og dels databasens
funktionelle egenskaber.

1.6 Teori
Oversættelsesteori, ækvivalensbegrebet samt globale og lokale oversættelsesstrategier
danner den teoretiske ramme for specialet. Mere specifikt er det hensigten at sætte
oversættelse af tekster og termer relateret til transfer pricing i en oversættelsesteoretisk
ramme ud fra teorien om oversættelse af fagsproglige tekster (Nord 1991:28). Endvidere
vil der også blive arbejdet ud fra teorien om at terminologien indenfor et fagområde, i
dette tilfælde transfer pricing, ikke kan overføres fra kildesproget til målsproget uden at
tage hensyn til faktorer i omverdenen, da der hverken er fuld faglig eller begrebsmæssig
ækvivalens mellem sprogene (Nord 1991:35 ).

Ækvivalensbegrebet vil blive anvendt på ord-niveau i forbindelse med vurderingen af, om
danske og amerikanske transfer pricing-termer har samme betydning på begge sprog og
således direkte kan oversættes, eller om der er behov for oversættelsesforslag for at
producere en autentisk oversættelse dvs. en ægte og troværdig oversættelse, hvor der er
taget højde for kulturspecifikke forhold (Nord 1997:84).

Globale og lokale oversættelsesstrategier vil blive anvendt med afsæt i Vinay’s og
Darbelnet’s

syv

fremgangsmåder

oversættelsesprocessen

(Vinay

og

som

en

Darbelnet

oversætter

kan

1958/1995:Kapietl

benytte
11).

De

i
syv

fremgangsmåder vil dels blive anvendt i forbindelse med diskussionen om
fagsprogsoversættelse

på

terminologisk

niveau

og

dels

i

forbindelse

med

terminologidelen, hvor de vil danne grundlag for oversættelsesforslagene. Baggrunden
for valget af Vinay og Darbelnet er, at det ønskes påvist, at man ved at anvende en eller
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flere af de syv fremgangsmåder kan forbedre fagsprogsoversættelse væsentligt hvad
angår terminologi.

Skoposteorien (Nord 1997:28) samt Christiane Nords funktionelle oversættelsesteori
(Nord 1997:27) vil danne det teoretiske grundlag for den komparative analyse samt den
efterfølgende analyse og diskussion af transfer pricing-regelsættenes ligheder og
forskelle. Valget af teorierne beror på deres funktionelle tilgang til fagsprogsoversættelse
samt deres fokus. Mens skoposteorien ikke tillægger kildeteksten meget værdi og i høj
grad fokuserer på målteksten, fokuserer Christiane Nord både på kilde- og måltekst og
inkluderer dem begge i sin tekstanalysemodel. Dette er relevant for den komparative
analyse samt den efterfølgende diskussion af forskelle af ligheder, da det vil understøtte
analysen, samt sætte de fra analysen udledte konklusioner i et oversættelsesmæssigt
perspektiv ved at demonstrere, hvordan oversættelsesmæssige udfordringer kan eller bør
håndteres i forbindelse med fagsprogsoversættelse.

De ovennævnte teorier vil også danne grundlag for anvisninger om, hvilke faktorer man
skal tage højde for ved oversættelse til et målsprog samt hvilke tiltag, der kan
implementeres i oversættelsesprocessen i forbindelse med fagsprogsoversættelse.

Terminologidelen er baseret på terminologilærens principper frem for en leksikografisk
tilgang, hvilket betyder, at fokus vil blive rettet på begreberne og deres
betydningsmæssige indhold frem for på termerne (Gyldendals Encyklopædi).

1.7 Kildekritik
Det til realidelen anvendte kildemateriale omfatter lærebøger, vejledninger fra relevante
myndigheder, brochurer fra revisionsfirmaer samt lovtekster om transfer pricing skrevet
på både dansk og engelsk. Da transfer pricing er et område indenfor international
skatteret, som hastigt er under udvikling, har det primære formål været kun at anvende
kildemateriale, som er forholdsvis nyt, dvs. højst to til tre år gammelt. Endvidere er
internet-kilder blevet anvendt for at få et up-to-date billede af transfer pricing-
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forholdende i hhv. Danmark og USA. Internet-kilderne har primært været offentlige
myndigheder, faglige organisationer samt internationale revisionsfirmaer, som alle er
vurderet som værende pålidelige.

Det til terminologidelen anvendte kildemateriale udgøres af faglitteratur fra danske og
amerikanske kilder, mere specifikt relevante lovtekster samt monolingvale og bilingvale
fagordbøger, herunder Dansk-Engelsk Økonomisk Ordbog, Engelsk-Dansk Økonomisk
Ordbog samt Regnskabsordbogen. Selvom trykte kilder primært er blevet anvendt har det
været nødvendigt også at anvende internet-kilder dvs. offentlige hjemmesider, faglige
organisationer samt internationale revisionsfirmaer, der alle er vurderet som værende
pålidelige. Kildematerialet er udvalgt efter autenticitet, dvs. at ikke-oversat kildemateriale
er blevet prioriteret frem for oversat kildemateriale for at sikre korrekt terminologi samt
kollokationer.

Da der er stigende global fokus på transfer pricing, og da området konstant er under
udvikling sker der store forandringer hvad angår regler og retningslinjer, hvilket har
medført, at det har været nødvendigt at sætte en slutdato for indsamling af
kildemateriale. Indsamling af kildemateriale blev derfor afsluttet i juni måned 2009.

1.8 Målgruppe
Viden om transfer pricing mellem dansk og amerikansk engelsk skal formidles i
situationer,

hvor

danske

og

amerikanske

interessenter

står

mellem

to

lovgivningssystemer med to forskellige regelsæt. Derfor skal dette speciale kunne
anvendes som et opslagsværk, hvor det er muligt at finde uddybende information om
transfer pricing i Danmark og USA samt om terminologiske aspekter. Målgruppen er
primært erhvervssproglige studerende, oversættere samt andre sprogfolk, som behandler
emnet men ikke har tilstrækkeligt fagligt kendskab til området, og som står over for en
udfordring i oversættelsesprocessen. Endvidere kunne specialet have relevans for
institutioner, virksomheder og fagfolk, som skal udarbejde informative og performative
tekster om transfer pricing for virksomheder, som er underlagt transfer pricing-reglerne.
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2 - REALIDEL
I de følgende kapitler følger en generel introduktion til emnet transfer pricing samt en
redegørelse for transfer pricing-regelsættene, mere specifikt armslængdeprincippet,
dokumentations-

og

oplysningspligten,

bøder

og

sanktioner

samt

prisfastsættelsesmetoder i hhv. Danmark og USA. Beskrivelsen vil blive efterfulgt af en
komparativ analyse af de to regelsæt med det formål at fremhæve ligheder samt forskelle
mellem regelsættene for at identificere oversættelsesmæssige udfordringer.

2.1 Transfer pricing i et globalt perspektiv
Begrebet transfer pricing dækker over regler og praksis vedrørende fastsættelsen af
afregningspriser i forbindelse med udveksling af aktiver og ydelser mellem
interesseforbundne parter på tværs af landegrænser (Regn). En markant stigning i antallet
af multinationale koncerner samt i antallet af interne transaktioner mellem
koncernforbundne virksomheder på tværs af landegrænser og ikke mindst de deraf
afledte problemstillinger har resulteret i øget fokus på transfer pricing i et stigende antal
lande. Koncerner kan ved at udnytte interne afregningspriser reducere sine
skatteudgifter, hvilket betyder, at det land med høj skat, hvorfra indkomsten flyttes
mister skatteprovenu, mens det land med lav skat, hvortil indkomsten flyttes, vinder
skatteprovenu. Omvendt kan koncerner blive udsat for dobbeltbeskatning såfremt
skattemyndighederne i et land forhøjer indkomsten i tilfælde af begrundet mistanke om
forkert dokumentation eller forkert afregning. Denne problemstilling har resulteret i
udarbejdelsen af transfer pricing-retningslinjer på international plan og decideret transfer
pricing-lovgivning på nationalt plan (Gam 2007:96).

2. 2 OECD’s Transfer Pricing Guideline
OECD’s retningslinjer på transfer pricing-området er grundlæggende, og de fleste lande i
verden refererer i en eller anden udstrækning til dem i deres lovgivning. Siden sidst i
1970erne har organisationen været medvirkende til at sætte transfer pricing på den
internationale dagsorden og har bidraget til udviklingen på området ved løbende at
ajourføre deres Guideline i takt med at nye problemstillinger er dukket op, og nye
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anbefalinger bliver udarbejdet (OECD). I 1995 udsendte OECD en omfattende rapport
under navet ”Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations”, ofte refereret til som ”the Guideline” på engelsk eller ”Guidelinen” på
dansk, som specificerer transfer pricing-retningslinjerne nærmere (OECD). Det er vigtigt at
understrege, at Guidelinen er et kompromis, som er indgået mellem OECD’s
medlemslande og tager hensyn til landenes fiskale interesser såvel som virksomhedernes
driftsøkonomiske interesser (Gam 2007:95). Dette betyder, at Guidelinen ikke er juridisk
bindende, og det er derfor er op til myndighederne i de enkelte lande at følge disse
retningslinjer. Tendensen er dog, at landene i stigende grad vælger at inkorporere
Guidelinen i deres nationale lovgivning i en eller anden forstand (OECD).

Kort fortalt henvender Guidelinen sig både til virksomheder og myndigheder, og
indeholder anvisninger og anbefalinger vedrørende armslængdeprincippet, metoder til
prisfastsættelse af grænseoverskridende transaktioner, muligheder for at undgå samt for
at løse transfer pricing-tvister, dokumentation, specielle forhold der gør sig gældende for
prisfastsættelsen

af

immaterielle

aktiver,

koncerninterne

ydelser

mv.

samt

omkostningsfordelingsaftaler (OECD). På denne måde forsøger OECD at skabe ensartet
forståelse og praksis på transfer pricing-området. Dette kan blandt andet ses på
prisfastsættelsesmetoderne som i stor udstrækning anvendes efter OECD’s anvisninger1.
De anvendte prisfastsættelsesmetoder er følgende:
 Den fri markedsprismetode (på engelsk comparable uncontrolled price method –CUP)
 Videresalgspris-metoden (på engelsk resale price-method).
 Kostpris plus avance-metoden (på engelsk cost plus-method)
 Avancefordelingsmetoden (på engelsk profit split method)
 Transaktionsbestemt nettoavancemetode (på engelsk transactional net margin
method -TNMM)

1

Jf. Bilag 1 - Prisfastsættelsesmetoder
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2.3 EU’s transfer pricing-retningslinjer2
På europæisk plan er en politisk forpligtende adfærdskodeks, ”Code of Conduct” vedtaget
i EU-regi. Adfærdskodeksen vedrører udelukkende transfer pricing-dokumentation og er i
fuld overensstemmelse med OECD’s retningslinjer og omhandler primært specifikke
dokumentationsmetoder, som anerkendes af EU’s medlemslande (EUTPD 2006). For
europæiske, herunder danske, virksomheder betyder dette, at de kan anvende EU’s
retningslinjer som et alternativ til medlemslandenes nationale lovgivning, idet de kan
vælge

at

udarbejde

transfer

pricing-dokumentationen

i

henhold

til

EU’s

dokumentationskrav (EUTPD 2006). Der er også taget initiativ til en harmonisering af
skattereglerne i EU, således at der opnås ensartede regler på transfer pricing-området
(Gam 2007:112).

2.4 National lovgivning
De enkelte landes nationale transfer pricing-lovgivning er juridisk bindende, og det er ud
fra den, at transfer pricing-forhold skal bedømmes. På baggrund af dette er der
væsentlige forskelle fra land til land på transfer pricing-området, selvom mange af
landene læner sig op ad OECD’s retningslinjer. Hvert land har således sin egen lovgivning
hvad angår oplysnings- og dokumentationspligt, metoder til fastlæggelse af priser og
vilkår ved kontrollerede transaktioner, sanktioner mv. (Feinschreiber 2000:36).

3 - TRANSFER PRICING I DANMARK3
Dansk transfer pricing-lovgivning kan spores tilbage til begyndelsen af 1960’erne, hvor det
første danske regelsæt på området blev indført i skattelovgivningen i forbindelse med
vedtagelsen af selskabsskatteloven. Ifølge den daværende selskabsskattelov skulle
grænseoverskridende transaktioner mellem koncernforbundne parter foregå på
armslængdevilkår.

Såfremt

armslængdeprincippet

ikke

blev

overholdt

kunne

skattemyndighederne forhøje den skattepligtige indkomst for et dansk selskab eller fast
driftssted, som blev kontrolleret af et udenlandsk selskab (Gam 2007:107). Transfer
2
3

Jf. Bilag 2 – EU Transfer Pricing Documentation
Jf. Bilag 3 – Transfer Pricing i Danmark
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pricing-området var dog forholdsvis nyt, og der var i lovgivningen ikke taget højde for en
række

forhold.

For

eksempel

specificerede

loven

ikke

direkte

hvilke

korrektionsmuligheder skattemyndighederne havde, hvis det omvendte var tilfældet, dvs.
at et dansk selskab kontrollerede et udenlandsk selskab eller fast driftssted i udlandet,
men det var underforstået, at en korrektion var mulig efter samme retningslinjer på
baggrund af de almindelige skatteretlige principper (Gam 2007:107). Bevisbyrden var
også et emne, som der var stor uenighed om. For skattemyndighederne syntes det
umuligt at løfte bevisbyrden i og med at den skattepligtige ikke var forpligtet til at
udarbejde og udlevere transfer pricing-dokumentation.

På grund af stigende internationalisering i det danske erhvervsliv og ikke mindst på grund
af ovennævnte faktorer er der i Danmark blevet indført skærpede krav på transfer
pricing-området med det formål at øge skattemyndighedernes muligheder, for at sikre, at
kontrollerede transaktioner finder sted i henhold til armslængdeprincippet (Gam
2007:109). Ydermere betyder den øgede kontrol at det er muligt at sikre korrekt
prisfastsættelse samt korrekt opgørelse af skattepligtig indkomst, således at
skattebetaling ikke flyttes fra en virksomhed til en anden eller fra et land til et andet (Gam
2007:108).

3.1 Hjemmel til transfer pricing-reglerne
De gældende danske transfer pricing-regler er primært at finde i Ligningslovens §2,
Skattekontrollovens §3B samt Skatteforvaltningsloven (SKAT 2009:Lovgivning). Lovenes
paragraffer omhandler blandt andet armslængdeprincippet, betalingskorrektion,
oplysnings– og dokumentationspligten, metoder til fastsættelse af priser, sanktioner samt
udvidelse af frister (SKAT 2009:Lovgivning).

I forlængelse af ovennævnte kan SKAT’s Ligningsvejledning med fordel også anvendes af
skattepligtige, da denne indeholder hovedparten af de regler samt praksis, som er
gældende på transfer pricing-området. Endvidere giver ligningsvejledningen skattepligtige
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af

de

gældende

regler(Ligningsvejledningen 2009).

3.2 Skattepligtige omfattet af reglerne
De gældende danske regler omfatter alle former for handelsmæssige eller økonomiske
koncerninterne transaktioner herunder varer, tjenesteydelser, immaterielle aktiver,
finansielle aktiver samt brug af materielle aktiver (PWC 2008) Reglerne herunder
armslængdeprincippet, oplysningspligten samt dokumentationspligten gælder for danske
skattepligtige (SKL 2005):
 hvorover fysiske eller juridiske personer4 udøver en bestemmende indflydelse,
 der udøver en bestemmende indflydelse5 over juridiske personer,
 der er koncernforbundet med en juridisk person,
 der har et fast driftssted6 beliggende i udlandet,
 der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
 der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed
omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4

Udenlandske forsikringsvirksomheder mv. er underlagt særlige regler (Hansen 2008: 57).

3.3 Armslængdeprincippet
De danske transfer pricing-regler er baseret på armslængde-princippet, af hvilket det
fremgår ”at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal
anvende priser og vilkår for handelsmæssige og økonomiske transaktioner med

4

Juridiske personer sidestilles med selskaber, foreninger mv. som ikke udgør et selvstændigt
skattesubjekt(SKL 2005).
5
Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der
direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne
(SKL 2005).
6
Ved fast driftssted forstås fast forretningssted gennem hvilket der helt eller delvist udøves virksomhed
med henblik på at opnå fortjeneste (SKL 2005).
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ovennævnte parter7, der svarer til de priser og vilkår, som uafhængige parter ville
fastsætte for tilsvarende transaktioner” (LL 2009).

Armslængde-princippet bør anvendes på hver enkelt transaktion for at opnå et så
nøjagtigt resultat som muligt, samt for at sikre at alle priser og vilkår er i
overensstemmelse med markedsvilkårene. Såfremt transaktionerne er tæt forbundne,
kan de vurderes som en samlet enhed, og det skal ligeledes vurderes om denne er
indgået på armslængdevilkår (Ligningsvejledningen 2009).

Det anerkendes imidlertid også, at et armslængdeinterval, dvs. et interval af resultater,
kan anvendes i tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde frem til en specifik pris. Såfremt
skatteydernes priser falder inden for dette prisinterval vil de betragtes som acceptable og
vil dermed være i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Baggrunden for brug af
armslængdeintervaller er, at der på denne måde kan tages højde for nogle forhold som
f.eks. forskelle i regnskabsstandarder o. lign (Ligningsvejledningen 2009).

I forlængelse af armslængde-princippet skal der foretages en sammenlignelighedsanalyse,
hvor vilkårene mellem forbundne og uafhængige parter sammenlignes på baggrund af et
identisk sammenligningsgrundlag. Såfremt det ikke er muligt at foretage en
sammenligning på et identisk grundlag, kan forskellene korrigeres (Ligningsvejledningen
2009). Sammenlignelighedsanalysen skal indeholde en sammenligning af udvekslede
varer og tjenesteydelser, kontraktvilkår, økonomiske omstændigheder og parternes
forretningsstrategier samt en funktionsanalyse, som er et slags værktøj til at beskrive og
analysere hver enkelt juridisk enhed i en koncern. I funktionsanalysen vurderes det,
hvorledes funktioner, aktiver og risici er fordelt mellem parterne og efterfølgende drages
en konklusion vedrørende den enkelte enheds rolle (Hansen 2008:97).

7

Hermed menes de i afsnit 3.2 nævnte parter.
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3.4 Oplysningspligten
Med virkning fra 1998 er skattepligtige omfattet af oplysningspligten. Denne indebærer at
skatteydere, som har koncernrelationer eller på anden måde er forbundet med et
udenlandsk selskab, et fast driftssted, person mv., er forpligtede til at give oplysninger om
art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med forbundne
udenlandske parter i selvangivelsen (OPL 2009). Såfremt de samlede kontrollerede
transaktioner i indkomståret overstiger DKK 5 mio. skal dette angives i selvangivelsen. For
at opfylde oplysningspligten skal skattepligtige udfylde et af SKAT udarbejdet skema,
skema 05.0218, som vedlægges selvangivelsen (OPL 2009). I skemaet skal følgende
oplyses (OPL 2009):


hvorvidt den skattepligtige udøver bestemmende indflydelse over juridiske
personer eller har et fast driftssted i udlandet,



hvorvidt den skattepligtige er underlagt bestemmende indflydelse fra fysiske eller
juridiske personer eller er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast
driftssted i Danmark,



hvorvidt den skattepligtige på anden måde er koncernforbundet med en juridisk
person



hvorvidt den skattepligtige er omfattet af SKL § 3 B, stk. 6



den skattepligtiges hovedaktivitetsområde,



antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med, opdelt i danske og
udenlandske enheder hhv. inden og uden for EU/EØS, samt andelen heraf som er
sambeskattede.

SKAT udvælger derefter på baggrund af oplysningerne i selvangivelsen samt skema
05.021, de virksomheder, som skal undersøges nærmere (Gam 2007:109).

3.4.1 Sanktioner
Ved manglende opfyldelse af oplysningspligten kan de koncernforbundne parter
pålægges skattetillæg og daglige bøder, som kan pålægges oven i skattetillægget. De
8

Jf. Bilag 4 – Skema 05.021
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daglige bøder kan forhøjes med en uges varsel i tilfælde af at det ønskede resultat ikke er
opnået (Sanktioner 2009). Dermed sidestilles ikke-overholdelse af oplysningspligten med
ikke-overholdelse af selvangivelsespligten, da transfer pricing-skemaet betragtes som en
integreret del af selvangivelsen.

3.5 Dokumentationspligten
Dokumentationspligten indebærer, at skattepligtige skal udarbejde samt opbevare
dokumentation, hvori der redegøres for, hvorledes priser og vilkår for kontrollerede
transaktioner er fastsat. Dokumentationen skal være udarbejdet således, at denne skal
kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i
overensstemmelse med armslængde-princippet (DOK 2009). Med virkning fra 2006 er der
i transfer pricing-dokumentationsbekendtgørelsen fastsat en række krav til indholdet af
dokumentationen (BEK 2006). Mindre virksomheder med under 250 heltidsbeskæftigede i
løbet af et indkomstår, som enten har en årlig samlet balance på under DKK 125 mio. eller
en årlig omsætning på under DKK 250 mio., er underlagt en begrænset
dokumentationspligt, hvilket vil sige, at kun visse kontrollerede transaktioner er
omfattede (SKAT 2009:BDP).

Formkravene til strukturen i dokumentationsbekendtgørelsen er vejledende, og det er
derfor ikke en betingelse at den skattepligtiges transfer pricing-dokumentation følger
denne struktur. Dog skal kravene anses som minimumskrav (BEK 2006).
Dokumentationen skal indeholde (DOK 2009)9:
 En beskrivelse af koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter
 En beskrivelse af de kontrollerede transaktioner
 En sammenlignelighedsanalyse
 Analyse af de koncernforbundne selskabers funktioner, risici og aktiver
 En overordnet redegørelse for implementeringen af principperne for prisfastsættelsen
 En liste over eventuelle skriftlige aftaler
9

Jf. Bilag 5- Dokumentationskrav
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Skattemyndighederne kan i forbindelse med en skattekontrol anmode om supplerende
oplysninger samt materiale, der anses som relevant for en armslængdevurdering f.eks.
uddybende oplysninger om de i dokumentationen medtagne beskrivelser og analyser.
Endvidere

kan

skattemyndighederne

anmode

om

udarbejdelse

af

en

databaseundersøgelse, hvis det vurderes relevant (DOK 2009).

I forbindelse med uvæsentlige transaktioner, dvs. enkeltstående transaktioner af
beskedent økonomisk omfang, skal der kun gives oplysninger om de typer af
transaktioner, som vurderes til at være uvæsentlige (DOK 2009).

3.5.1 Sanktioner
Med virkning fra 2006 pålægges skattepligtige, som forsætligt eller af grov uagtsomhed
tilsidesætter dokumentationspligten bødestraf. Mere specifikt gives bødestraf for
manglende eller mangelfuld opfyldelse af dokumentationspligten samt ved undladelse af
udarbejdelse af en databaseundersøgelse såfremt skattemyndighederne har anmodet om
denne. Skattepligtige, som med fortsæt eller grov uagtsomhed, videregiver urigtige eller
vildledende oplysninger om antal beskæftigede, balance og omsætning pålægges
ligeledes bødestraf (Sanktioner 2009).

I tilfælde af at den skattepligtige helt undlader at udarbejde transfer pricingdokumentation kan skattemyndighederne i henhold til lovgivningen fastsætte den
skattepligtige indkomst skønsmæssigt vedrørende de kontrollerede transaktioner
(Sanktioner 2009).

3.6 Opbevaringspligten
På baggrund af det faktum, at transfer pricing-dokumentation skal kunne forelægges og
fremlægges inden 60 dage såfremt skattemyndigheder anmoder om denne, skal
skatteydere opbevare dokumentationen i fem år fra udløbet af det pågældende
regnskabsår. Dog anbefales det, at dokumentationen opbevares i en længere periode,
idet denne kan bruges til at dokumentere transfer pricing-forhold over for udenlandske
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skattemyndigheder, som kan have længere frister, end hvad tilfældet er i Danmark
(Hansen 2008:399).
3.7 Bevisbyrden
Ved håndhævelsen af armslængdeprincippet anvendes sædvanlig bevisbyrde. Som
tidligere nævnt er skattepligtige underlagt oplysnings- og dokumentationspligten, men
det påhviler de danske skattemyndigheder at påvise, at de anvendte priser og vilkår ikke
er i overensstemmelse med armslængdeprincippet (Pedersen 1998:73).
3.8 Metoder
For at fastsætte priser og vilkår ved kontrollerede transaktioner i overensstemmelse med
armslængde-princippet anbefaler de danske skattemyndigheder, at skattepligtige
anvender OECD’s fem transaktionsmetoder (Hansen 2008:105). Det er muligt at anvende
både traditionelle transaktionsbaserede metoder og profitbaserede metoder, men de
traditionelle transaktionsbaserede metoder skal anvendes så vidt muligt, da disse er mere
nøjagtige, frem for de profitbaserede metoder, som kun bør anvendes som sidste udvej i
tilfælde af manglende, utilgængelige eller upålidelige oplysninger (Gam 2007: 99). Hvilken
slags metode man vælger at fastsætte prisen efter, afhænger af, hvilken transaktion der
er tale om, samt, hvilke sammenlignelige data man har til rådighed. Dog bør metoderne
anvendes i samme rækkefølge som tidligere beskrevet, da den første metode, CUP
metoden, vurderes som værende den mest nøjagtige, videresalgsprismetoden som den
næst mest nøjagtige og så fremdeles (Gam 2007:99).
3.8.1 Andre metoder
De fem ovennævnte prisfastsættelsesmetoder er de fem primære metoder som
skattepligtige anbefales at bruge, men de er dog ikke udtømmende. Andre
prisfastsættelsesmetoder kan anvendes såfremt, de er i overensstemmelse med
armslængdeprincippet (Hansen 2008:106).
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4 – TRANSFER PRICING I USA
USA har været foregangsland for transfer pricing-reglerne, både hvad angår opståen,
indhold, udvikling og retlig anvendelse. Transfer pricing-princippet blev allerede i 1917
inkorporeret i amerikansk skattelovgivning i form af en række forskrifter for
armslængdepriser og vilkår ved køb og salg af varer (Pedersen 1998:91). Såfremt dette
ikke blev overholdt kunne skattemyndighederne foretage forhøjelser, nægte fradrag mv. I
1935 blev armslængde-princippet inkorporeret i lovgivningen, og dette har dannet basis
for den efterfølgende udvikling (Gam 2007:103).

Siden hen er udviklingen indenfor transfer pricing for alvor taget til, og reglerne er blevet
skærpet væsentligt på grund af globalisering, skærpet konkurrence samt risikoen for, at
indkomst flyttes fra USA til lande med lavere skat. Det anslås, at USA årligt mister 50 mia.
amerikanske dollars som følge af udnyttelse af transfer pricing til skatteminimering
(Pedersen 1998:95). Dette har betydet at skattemyndighederne har fået øgede beføjelser,
mens kravene til koncernforbundne parter er blevet skærpet på en række områder.

4.1 Hjemmel til transfer pricing-reglerne
De amerikanske transfer pricing-regler er både udarbejdet på føderalt niveau, men også
på delstats niveau, hvor de enkelte delstater har indført individuelle regler på området.
Endvidere indeholder de amerikanske regler særlige afsnit om cost sharing, lån,
tjenesteydelser, leje samt immaterielle aktiver. Hjemmel til de føderale amerikanske
transfer pricing-regler er primært Internal Revenue Code (IRC) Section 482 (TPN).
Bestemmelsen fastlægger mere eller mindre alle transfer pricing-retningslinjer for
dokumentation, sammenligning, funktionsanalyse, metoder mv.

4.2 Skattepligtige omfattet af reglerne
De amerikanske transfer pricing-regler omfatter dispositioner indgået mellem to eller
flere organisationer, eller virksomheder (hvad enten de er eller ikke er inkorporerede,
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organiseret i USA eller tilknyttede), som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af de
samme interesser (TPN)10.

Dette er en meget bred definition, som omfatter stort set alle foretagender, der driver
virksomhed deriblandt interessentskaber, holdingselskaber, organisationer, selevejende
institutioner mv., hvilket er det modsatte af hvad tilfældet er i Danmark, hvor definitionen
er mere snæver. F.eks. er udenlandske forsikringsvirksomheder underlagt separate regler.

4.3 “The Arm’s Length Standard”
USA’s transfer pricing-lovgivning opererer med en armslængdestandard. Ifølge denne skal
en kontrolleret transaktion være foretaget på armslængdevilkår. Mere specifikt opfyldes
armslængdestandarden, såfremt resultaterne ved en kontrolleret transaktion svarer til de
resultater, som ville være opnået, hvis transaktionen var foretaget med en ukontrolleret
part under de samme omstændigheder (IRS). Endvidere skal en vurdering af en
kontrolleret transaktion ifølge standarden foretages ved brug af princippet i ”The Best
Method Rule”11, da det sjældent er muligt at finde en identisk transaktion til at danne et
sammenligningsgrundlag (IRS). For at vurdere om og i hvor stor grad der eksisterer
sammenlignelighed mellem kontrollerede og ukontrollerede transaktioner skal der i USA,
ligesom det er tilfældet i Danmark, foretages en sammenlignelighedsanalyse, hvori
virksomhedens funktioner, kontraktmæssige betingelser, risikofaktorer, økonomiske
betingelser samt aktiver og tjenesteydelser sammenlignes.

4.3.1 ”The Best Method Rule”
”The Best Method Rule”, jf. terminologidelen, indebærer at skattepligtige i forbindelse
med bedømmelsen af armslængdepriser ved kontrollerede transaktioner skal udvælge
den mest pålidelige metode (IRS). Reglen er kendetegnet ved fleksibilitet, idet der ikke er
nogen prioritering af transfer pricing-metoderne. Det er derimod op til den skattepligtige
at analysere samt vurdere samtlige anerkendte metoder for at udvælge den metode som
10

Med direkte eller indirekte kontrol menes besiddelse af mere end 50 % af aktiekapitalen eller kontrollen.
Kontrol defineres som stemmerettigheder, retten til at udpege størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne
samt kontrol i henhold til kontraktvilkår.
11
Jf. afsnit 4.3.1.
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giver ”the most reliable measure” af et armslængderesultat med det formål at sikre sig, at
priserne ved kontrollerede transaktioner er fastsat i henhold til den mest pålidelige
metode omstændighederne taget i betragtning (IRS). Dette er stik imod praksis i
Danmark, hvor der er klar prioritering af metoderne.

4.3.2 “Arm’s Length Range”
”Arm’s Length Range” er princippet om et armslængdeinterval. Da der i nogle tilfælde kan
opnås en række acceptable resultater ved anvendelsen af en prisfastsættelsesmetode,
anerkendes det, at armslængdetesten kan foretages i forhold til et interval. Såfremt de
opnåede resultater er i overensstemmelse med armslængdestandarden vil de falde inden
for armslængdeintervallet og dermed være acceptable (IRS). Dette er i overensstemmelse
med brugen af armslængdeintervaller i Danmark.

4.4 Oplysningspligten
Skattepligtige i USA, mere specifikt børsnoterede virksomheder som overvåges af The
Securities and Exchange Commission, er underlagt en oplysningspligt. Oplysningspligten
indebærer at den skattepligtige sammen med selvangivelsen skal indsende et sæt
skemaer, skema 5471, skema 5472 samt skema 8275, over kontrollerede transaktioner
med præcise og detaljerede oplysninger om de faktiske kontrollerede transaktioner12.
En beskrivelse af forholdet mellem de forbundne virksomheder, en beskrivelse af
transaktionerne, transaktionernes værdi samt enhver indvirkning hidrørende fra
ændringer i prisfastsættelsesmetoden i forhold til de metoder, som er blevet anvendt i
den foregående periode skal inkluderes (Bilag 6).

4.5 Dokumentationspligten
Skattepligtige i USA, modsat skattepligtige i Danmark, er ikke underlagt en egentlig
dokumentationspligt (Bilag 6). Den skattepligtige skal på trods af, at vedkommende ikke
er underlagt en egentlig dokumentationspligt, kunne dokumentere at priserne ved

12

Jf. Bilag 7 – Forms 5471, 5472 & 8275
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kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med armslængdestandarden for at
undgå bøder og andre sanktioner. Der findes et meget detaljeret sæt bestemmelser for,
hvad en transfer pricing-dokumentation skal indeholde, for at den skattepligtige kan
undgå bøder. Dokumentationen, som benævnes med termen contemporaneous
documentation, er delt op i principal documents jf. terminologidelen, som er primære
dokumenter, samt background documents jf. terminologidelen, som er supplerende
dokumenter, der understøtter de primære dokumenter (Feinschreiber 2000: 11-4).
Ifølge bestemmelserne skal principal documents, indeholde (Bilag 6):


En beskrivelse af virksomheden inklusive de økonomiske og juridiske faktorer, som
har betydning for virksomhedens transfer pricing



Virksomhedens organisatoriske og juridiske struktur herunder et diagram over
organisationsstrukturen inkluderende alle kontrollerede parter, som har deltaget i
kontrollerede transaktioner



En beskrivelse af den valgte prisfastsættelsesmetode samt begrundelse for valget



En beskrivelse af fravalgte alternative metoder samt forklaring på årsagen til
fravalget



En beskrivelse af de kontrollerede transaktioner, inklusive særlige aftaler



En beskrivelse af sammenlignelige uafhængige transaktioner, og af hvordan
sammenligneligheden er vurderet



En beskrivelse af den økonomiske analyse og de prognoser, som den anvendte
prisfastsættelsesmetode bygger på



En beskrivelse eller et resume af relevante data, som skatteyderen får efter
regnskabsårets slutning, og inden selvangivelsen indgives, som vil være en hjælp i
forbindelse med vurderingen af, om skatteyderen har valgt og anvendt en given
prisfastsættelsesmetode på en rimelig måde



En

oversigt

over

anvendte dokumenter samt

en

beskrivelse af det

arkiveringssystem, som anvendes til at arkivere og opbevare dokumenterne
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Herudover skal skatteyderen levere lister over øvrigt relevant baggrundsmateriale,
background

documents

såsom

bogføringsbilag,

kontrakter

o.

lign,

som

skattemyndighederne efterfølgende kan rekvirere efter behov.
Hvis den skattepligtige vælger at udarbejde transfer pricing-dokumentation, skal denne
foreligge på selvangivelsestidspunktet. Såfremt de amerikanske skattemyndigheder
anmoder om dokumentation, skal denne indsendes til skattemyndighederne senest 30
dage efter anmodningen (Markham 2005:).
Ifølge amerikansk transfer pricing-lovgivning er små og mellemstore virksomheder ikke
undtaget

reglerne

i

Section

482,

dvs.

der

foreligger

ingen

begrænset

dokumentationspligt. Men såfremt omfanget af de kontrollerede transaktioner er
tilstrækkeligt lille vil bødestørrelsen fastsættes derefter (Bilag 6). I Danmark er det
modsatte tilfældet.
4.6 Bøder og sanktioner
Ved overtrædelse af transfer pricing-reglerne eller ved eventuelle mangler ifalder
skattepligtige bødestraf. Der findes to typer af bøder, en transfer pricing-bøde
(“transactional penalty”), jf. terminologidelen, samt en indkomstforhøjelsesbøde (“net
adjustment penalty”), jf. terminologidelen, (TPN Penalties).
Transfer pricing-bøden svarer til 20 pct. af indkomstforhøjelsen, hvis de selvangivne priser
udgør 200 pct. eller mere eller 50 pct. eller mindre af armslængdeprisen. Transfer pricingbøden stiger til 40 pct. af indkomstforhøjelsen, hvis de selvangivne priser udgør 400 pct.
eller mere eller 25 pct. eller mindre af armslængdeprisen (TPN Penalties).
Indkomstforhøjelsesbøden er på 20 pct. af nettoforhøjelsen som følge af en transfer
pricing-regulering, som overstiger enten 5 mio. USD eller 10 pct. af bruttoindkomsten
(TPN Penalties).
Begge bøder kan undgås, hvis skatteyderen senest 30 dage efter myndighedernes
anmodning indsender dokumentation, jf. beskrivelsen ovenfor, og beviser at have været i
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god tro på selvangivelsestidspunktet om, at priserne var fastsat efter armslængdevilkår
(TPN Penalties).
Formålet med transfer pricing-bøderne er at tilskynde skattepligtige til at yde en vis
indsats for at dokumentere overholdelsen af armslængdeprincippet for de kontrollerede
transaktioner.
4.7 Opbevaringspligten
Da skatteydere i USA ikke er underlagt en egentligdokumentationspligt er de heller ikke
underlagt en opbevaringspligt (Bilag 6). Det anbefales dog skatteydere, som minimum
opbevarer transfer pricing-dokumentation for alle de indkomstår, som stadig er under
revision, for at undgå bøder, da dokumentationen skal kunne forelægges inden 30 dage
på skattemyndighedernes anmodning (Bilag 6).
4.8 Bevisbyrden
I USA anvendes omvendt bevisbyrde, modsat Danmark, hvor der er sædvanlig bevisbyrde,
da den skattepligtige inden for den amerikanske skattelovgivning har pligt til og ansvaret
for at dokumentere den selvangivne indkomst og fradrag. Hvis den skattepligtiges
oplysninger virker dækkende og troværdige, er det skattemyndighederne, som skal
bevise, at skatteyderen har begået en fejl. Men i transfer pricing-sager, hvor
skattemyndighederne

har

ændret

den

skattepligtige

indkomst

efter

armslængdeprincippet, er det den skattepligtige, som skal bevise, at de oprindelige priser
var udtryk for armslængde, eller at myndighedernes ansættelse er urimelig (Markham
2005:88).
4.9 Metoder
Til at fastsætte priser og vilkår ved kontrollerede transaktioner anvender man i USA både
de traditionelle transaktionsbaserede metoder samt profitbaserede metoder. Endvidere
er der, som følge af ”The Best Method Rule”, se ovenfor, i USA ingen prioritering af de
forskellige transfer pricing-metoder. Både traditionelle transaktionsbaserede metoder og
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profitbaserede metoder er anerkendte og kan derfor bruges til at udrede armslængde
priser (Markham 2005:91).

Hvad angår de traditionelle transaktionsbaserede metoder er de amerikanske metoder,
ligesom de danske, i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger, se afsnit 2.2 ovenfor.
Dette betyder at man i USA anvender den fri markedspris metode (CUP), videresalgsprismetoden samt kostpris plus avance-metoden. CUP-metoden anses som den mest
pålidelige metode, men det anerkendes også, at det er vanskeligt, at opnå tilstrækkelig
sammenlignelighed i forbindelse med foretagelsen af en sammenlignelighedstest, i
tilfælde af, at der ikke findes tilstrækkeligt pålidelige informationer om uafhængige
transaktioner. Dette er årsagen til, at profitbaserede metoder, herunder comparable
profit metoden, i stigende grad anvendes i USA (Markham 2005:106).

4.9.1 Comparable Profits Method (CPM) (Markham 2005:107)
CPM er en udbredt metode i USA og bygger på princippet om at skattepligtige, som har
foretager dispositioner under samme forudsætninger vil opnå samme afkastningsgrader
over en given periode (USTP). Ved denne metode sammenlignes nøgletal for en
kontrolleret parts interne omsætning med nøgletal for en uafhængig part. De anvendte
nøgletal, som indsamles over en årrække, er afkastningsgraden, overskudsgraden mv.
samt ”Berry Ratio” jf. terminologidelen, som er forholdet mellem bruttoavancen og
kapacitetsomkostningerne (Hansen 2008:131).

4.9.2 Andre metoder
Som tidligere nævnt har enkeltstater i USA indført deres egne transfer pricing-regler,
hvilket kan have en indflydelse på fastsættelsen af armslængdepriser (TPN).

5 - LIGHEDER OG FORSKELLE MELLEM REGELSÆTTENE
Ud fra ovenstående komparative analyse fremgår det, at der overordnet set er ligheder
mellem grundtrækkene i landenes regelsæt, mens væsentlige forskelle gør sig gældende
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på en række centrale områder. I de tilfælde hvor der er ligheder, er det muligt at anvende
fulde ækvivalenter mellem sprogene, mens der i de tilfælde, hvor der er forskelle, vil
opstå udfordringer, som gør det nødvendigt for oversætteren i højere grad at trække på
teorier og strategier inden for fagsproglig oversættelse og terminologibehandling.
5.1 Ligheder
Det danske og det amerikanske transfer pricing-regelsæt er ikke fuldstændig identiske, da
der eksisterer små gradsforskelle. Disse gradsforskelle nødvendiggør dog ikke en
oversættelsesmæssig eller terminologisk differentiering, da termerne kan anses for
ækvivalente på trods af forskellene.
Den væsentligste lighed mellem dansk og amerikansk transfer pricing-lovgivning er
armslængdeprincippet, som danner grundlag for begge landes transfer pricingretningslinjer. For begge lande gælder det, at en kontrolleret transaktion skal være
foregået på armslængdevilkår, altså at de anvendte priser og vilkår skal svare til de priser
og vilkår, som ville være opnået, såfremt transaktionen var foretaget med en
ukontrolleret uafhængig part under tilsvarende omstændigheder. Armslængdeprincippet
er dermed det primære omdrejningspunkt i begge landes regelsæt. I forlængelse af dette
skal der ifølge begge landes retningslinjer foretages en sammenlignelighedstest, hvor
priser og vilkår mellem kontrollerede og ukontrollerede parter sammenlignes på et
identisk sammenligningsgrundlag.
Skattepligtige i begge lande er underlagt en oplysningspligt, mens kun danske
skattepligtige er underlagt en egentlig dokumentationspligt. Oplysningspligten indebærer
i begge tilfælde indsendelsen af et skema, som skal vedlægges selvangivelsen. Mens
dokumentationspligten

i

Danmark

indebærer

udarbejdelse

og

opbevaring

af

dokumentation, skal amerikanske skattepligtige blot kunne dokumentere, at priserne er i
overensstemmelse med armslængdeprincippet, såfremt skattemyndighederne anmoder
om sådan dokumentation. Dog anbefales det, at amerikanske skattepligtige udarbejder
dokumentation for at undgå eventuelle bøder. Der er i USA ligesom i Danmark klare
retningslinjer for, hvad sådan dokumentationen skal indeholde. Hvad angår kravene til
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dokumentationens indhold er der også ligheder på dette område. For eksempel skal
danske såvel som amerikanske skattepligtige udarbejde beskrivelse af koncernens
organisatoriske samt juridiske struktur, beskrivelse af kontrollerede transaktioner og
begrunde valget af prisfastsættelsesmetoder.
Hvad angår metoderne til fastsættelse af armslængdepriser og vilkår opererer begge
lande med de traditionelle transaktionsbaserede metoder CUP, RPM og C+ for hvilke der
foreligger internationale retningslinjer udarbejdet af OECD. Metoderne anvendes på
samme måde i begge lande, og beregningerne foretages efter samme fremgangsmåde.
Det er endvidere muligt at anvende profitbaserede metoder i begge lande, dog er disse
mest udbredt i USA. Hvad angår de profitbaserede metoder er TNMM-metoden i dansk
lovgivning og CPM-metoden i amerikansk lovgivning stort set ens. Dog er der forskelle i
forbindelse med foretagelsen af sammenlignelighedstesten, hvilket kan medføre
udfordringer

i

en

oversættelseskontekst.

TNMM

foreskriver,

at

sammenlignelighedstesten skal foretages på transaktioner, mens CPM foreskriver at
denne skal foretages på hele virksomhedens resultat.
Ovennævnte ligheder vil fra en oversætters synspunkt ikke resultere i nogen særlige
vanskeligheder i oversættelsesprocessen, såfremt der kun skal formidles overordnet om
transfer pricing i grove træk. Dog kan dette være en faldgrube, da det ud fra et
overfladisk synspunkt umiddelbart fremstår, som om, reglerne for transfer pricing i
Danmark og USA er ens, hvilket kan få en til at tro at der ikke er behov for yderligere
baggrundsviden. En fagsprogsoversættelse ifølge Reiss og Vermeer skal dog vurderes ud
fra måltekstens skopos dvs. formål (Nord 1997:29). I dette tilfælde vil det betyde, at en
oversætter uden videre kan formidle generel viden om armslængdeprincippet så længe
tekstens skopos er at formidle viden om armslængdeprincippet set i forhold til de
kontrollerede transaktioner. Hvis tekstens skopos derimod er at formidle viden om
armslængdeprincippet set i forhold til anvendte prisfastsættelsesmetoder vil der opstå
vanskelligheder da der dermed ikke vil være fuld ækvivalens mellem begreberne.
Endvidere gøres der i den forbindelse i USA brug af termer og begreber som ikke findes i

33

Kandidatafhandling
CBS – Cand.Ling.Merc

Transfer Pricing
i
Danmark & USA

Sefija Ceric
December 2009

Danmark. Dette beviser hermed at behovet for baggrundsviden i forbindelse med
oversættelse af økonomiske tekster er stort på trods af umiddelbare ligheder.
Af dette kan udledes, at viden uden problemer kan formidles mellem dansk og
amerikansk engelsk, såfremt måltekstens skopos er, at formidle overordnet om transfer
pricing. Men såfremt måltekstens skopos er at formidle præcist og detaljeret om transfer
pricing så vil der opstå oversættelsesmæssige udfordringer, der skal løses som beskrevet
nedenfor.
5.2 Forskelle
Først og fremmest er der væsentlig forskel mellem den danske og den amerikanske
definition af skattepligtige, som er omfattet af transfer pricing-reglerne. Den danske
definition er mere snæver set i forhold til den amerikanske definition, som er forholdsvis
bred og som omfatter stort set alle foretagender.
Selvom begrebet ”Arm’s Length Standard” bruges i amerikansk lovgivning er der
indholdsmæssigt ingen forskelle mellem denne og armslængdeprincippet, hvad angår
transaktioner, da definitionerne er de samme. Dog opereres der i USA i forlængelse af
armslængdestandarden med ”The Best Method Rule”, hvilket ikke er tilfældet i Danmark.
Dette gør, at armslængdestandarden i USA er mere fleksibel, mens det danske
armslængdeprincip er mere rigidt dvs. udstikker mere faste regler og retningslinjer.
Selvom der i USA er en oplysningspligt gælder denne for en mere snæver målgruppe og er
mere detaljeret end den danske oplysningspligt. Endvidere er der også væsentlige
forskelle, hvad angår dokumentationspligten. Den amerikanske oplysningspligt er langt
mere

omfattende

og

detaljeret

end

den

danske

dokumentationspligt.

Dokumentationsmaterialet er delt specifikt op i principal og background documents.
Selvom begreberne minimumsdokumentation og supplerende dokumenter anvendes om
de danske dokumentationskrav er der ikke ækvivalens mellem de to sprogs begreber, da
der er store forskelle hvad angår definitionerne. Endvidere skal amerikanske
skattepligtige ifølge amerikansk transfer pricing-lovgivning i forlængelse af begrundelsen
for den valgte prisfastsættelsesmetode også begrunde fravalget af de øvrige
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prisfastsættelsesmetoder. En økonomisk analyse og de prognoser, som den bygger på
skal også inkluderes, hvilket ikke er tilfældet i Danmark. Sidst men ikke mindst er kravet i
USA, at en oversigt over anvendte dokumenter samt en beskrivelse af det
arkiveringssystem, som anvendes til at arkivere og opbevare dokumenterne inkluderes.
Opbevaringspligten er en decideret pligt i Danmark, mens det i USA kun anbefales at
opbevare dokumentation, da der ikke er nogen dokumentationspligt.
Hvad angår bevisbyrden er der i Danmark sædvanlig bevisbyrde, mens der i USA er
omvendt bevisbyrde på transfer pricing-området. I Danmark påhviler det den
skattepligtige at efterkomme kravene i oplysnings- og dokumentationspligten, men det
påhviler skattemyndighederne i det respektive land at påvise, at de anvendte priser ikke
er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. I USA er tilfældet det modsatte.
Hvad angår prisfastsættelsesmetoderne, er der i Danmark er en decideret rækkefølge,
som skal følges ved valg af prisfastsættelsesmetode, mens der i USA ikke er nogen
prioritering. Endvidere anendes i USA profitbaserede metoder i vid udstrækning, og der er
derfor udviklet andre end de i Danmark kendte profitbaserede metoder, herunder CPM
metoden, som ikke anvendes i Danmark.

6 – FAGSPROGSOVERSÆTTELSE
Den

følgende

analyse

og

diskussion

af

fagsprogsoversættelse

set

i

en

oversættelsesteoretisk ramme vil fokusere på funktionelle oversættelsesteorier. Med
udgangspunkt i realiadelens komparative analyse vil det blive forsøgt påvist, at en række
afgørende forhold skal tages i betragtning ved oversættelse af fagsproglige tekster
omhandlende transfer pricing mellem dansk og amerikansk engelsk.

6.1 Tekstuelt niveau
Selv om det kan fremstå, at det på grund af stigende globalisering i erhvervslivet samt
stigende brug af engelsk terminologi inden for erhvervssprog umiddelbart skulle være
relativt nemt at oversætte tekster mellem dansk og amerikansk engelsk, er dette sjældent
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tilfældet, da der ikke kun er tale om formidling mellem to sprog, men om formidling
mellem to kulturer med grundlæggende forskelle, hvad angår lovgivning, institutioner
samt økonomiske systemer. Amerikanske transfer pricing-termer anvendes hyppigt i
danske tekster uden at der tages højde for eventuelle forskelle, og dette får det til at
fremstå, som om, landenes transfer pricing-systemer umiddelbart er sammenlignelige, og
at man dermed kan formidle viden mellem sprogene uden særlige udfordringer, hvilket
langt fra er tilfældet. Det blev påvist i realiadelens komparative analyse samt den
efterfølgende gennemgang af ligheder og forskelle mellem transfer pricing-regelsættene,
at der foreligger grundlæggende ligheder men også væsentlige forskelle mellem det
danske regelsæt og det amerikanske regelsæt på en række centrale områder, hvilket
betyder at fagsprogstekster omhandlende transfer pricing ikke kan oversættes uden
relevant baggrundsviden. Endvidere er transfer pricing-området også præget af juridisk
terminologi, hvilket øger behovet for baggrundsviden.

En økonomisk tekst, der skal oversættes eller på anden måde formidles til et andet sprog,
er således ikke bare en kildetekst, som kan oversættes ordret, men skal derimod opfattes
som en tekst fra det økonomiske univers, som ud over oversætterens lingvistiske viden
kræver tilstrækkelig baggrundsviden for først og fremmest at kunne blive forstået og
senere hen oversat (Stolze 2003:187). Således kan en fagsprogstekst omhandlende
transfer pricing ikke blot oversættes ordret ved at bruge transfer pricing-termer på tværs
af sprogene. Oversætteren bør analysere og forstå kildeteksten. Christiane Nord
(1991:32) giver i sin ”looping model” et bud på, hvordan kildeteksten kan analyseres, og
hvordan måltekstens formål kan forstås ud fra skoposteorien, hvor fokus rettes på
tekstens hensigt. Oversætteren kan ifølge Nord ikke oversætte en tekst mekanisk, men
bør i stedet tage højde for måltekstens formål og ud fra dette afgøre, hvilke metoder og
strategier, som skal tages i brug ved oversættelsen (Nord 1991:11). En funktionel tilgang
er at foretrække frem for en fri oversættelse, da oversætteren får mulighed for bedre at
tilpasse sin oversættelse til kommunikationssituationen og målgruppen ud fra ”the
translation brief” uden at tilsidesætte kildeteksten (Nord 1997:29). Som led i dette bør
der på tekstuelt niveau også tages højde for kildetekstens ekstratekstuelle (dvs.
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pragmatiske) og intratekstuelle (dvs. semantiske, syntaktiske og stilistiske) faktorer, for at
oversætteren kan producere en kommunikativ tekst for målgruppen i målsprogskulturen,
som afspejler afsenderens intention (Stolze 1991:11). I transfer pricing-sammenhæng
betyder dette, at oversættelse af transfer pricing-tekster i høj grad afhænger af tekstens
formål, dvs. om der skal formidles generel eller specifik viden om transfer pricing, samt af
målgruppen, dvs. om viden skal formidles til lægmænd eller eksperter. Målteksten skal
tilpasses målgruppen og de kulturspecifikke forhold, som er karakteristiske for dennes
omverden, men det er vigtigt, at der også tages højde for kildeteksten på grund af
væsensforskelle mellem transfer pricing-regelsættene. Målteksten bør som udgangspunkt
afspejle informationerne i kildeteksten og gengive afsenderens intention. Dette betyder,
at en måltekst omhandlende transfer pricing skal gengives på målsproget, således at
målgruppen ikke lægger mærke til, at det er tale om en oversættelse, men da der
eksisterer store forskelle mellem regelsættene, bør disse fremhæves for at få en præcis
oversættelse.

Fagsproglige tekster er informative og/eller performative, anonyme og præget af
fagsproglige f.eks. økonomiske, begreber, som ikke alene bør bedømmes ud fra de
termer, begreber og fraser, som forekommer i teksten, men snarere ud fra tekstens
holistiske udtryk (Stolze 2003:188). Dette vil sige, at transfer pricing-termer og begreber
bør bedømmes ud fra tekstens helhedsindtryk, altså ud fra den kontekst de optræder i, og
ikke udelukkende ud fra deres semantiske betydning. F.eks. hvis ordet transaktion
optræder i en transfer pricing-tekst, bør oversætteren ud fra helhedsindtrykket kunne
vurdere, om der er tale om en kontrolleret transaktion mellem forbundne parter eller en
ukontrolleret transaktion mellem uafhængige parter.

Transfer pricing-tekster er således præget af specifikke termer og fraser relateret til
emnet, som skal ses i en større sammenhæng. Det vil således ikke være nok at oversætte
en transfer pricing-tekst ordret, da det ikke vil fuldende kommunikationssituationen dvs.
at afsenderens intention samt budskab ikke vil komme frem til modtagerne i den
tiltænkte kontekst. Endvidere eksisterer der kulturemer samt kulturelle specificiteter,
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som er kulturspecifikke, og enten kun eksisterer i et af landende eller bruges forskelligt i
begge lande (Nord 1991:34). Det er derfor en forudsætning at opbygge tilstrækkelig
baggrundsviden om transfer pricing for at kunne producere en autentisk oversættelse, da
oversætteren bliver en medforfatter, som skal producere en målsprogstekst for
målsprogskulturen (Nord 2005:13). For en oversætter, som skal formidle viden om
transfer pricing mellem dansk og amerikansk engelsk, vil det derfor være nødvendigt,
udover sin lingvistiske viden, at sætte sig grundigt ind i begge landes økonomiske
systemer, transfer pricing-regelsæt samt anden relevant lovgivning. En generel term som
f.eks. armslængdeprincippet er i USA mere fleksibel og mere omfattende end i Danmark,
og der skal derfor tages udgangspunkt i den sammenhæng ordet optræder i for at
vurdere om det er nok blot at oversætte ordet direkte eller om målgruppen har behov for
yderligere information for at få korrekte konnotationer.

Af ovenstående kan derfor udledes, at en oversættelse af fagsprogstekster omhandlende
transfer pricing i høj grad afhænger af, om der er tale om formidling af generel eller
specifik viden om transfer pricing, da der er stor forskel på generel og fagsproglig
betydning. Den funktionelle tilgang til oversættelsen samt de oversættelsesmæssige valg,
der foretages undervejs i oversættelsesprocessen, afhænger derfor af formålet,
konteksten samt målgruppen. Dog skal det understreges, at selvom, målteksten
målsprogsorienteres af hensyn til målgruppen, bør der tages højde for kildeteksten samt
de kulturspecifikke forhold, som er karakteristiske for kildesprogskulturen, for at
producere en korrekt og præcis oversættelse, som afspejler det oprindelige budskab i den
rette kontekst.
6.2 Terminologi
Forskellene i Danmarks og USA’s transfer pricing-regelsæt beror på, at der er tale om to
forskelligt opbyggede systemer, som operer på hver deres måde. Mens USA har udviklet
sin egen transfer pricing-lovgivning på et tidligt stadie og dermed er langt foran i
udviklingen på området, læner Danmark sig op ad OECD’s retningslinjer på området, som
er mere generelle og knap så detaljerede. Dette gør det svært dels at sammenligne
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termer for at vurdere om der eksisterer ækvivalens og dels at oversætte termerne. Blandt
andet opererer landene med forskellige institutioner, regler, definitioner og begreber,
som ikke kan oversættes direkte ved brug af lokale strategier som lån, oversættelseslån
samt ordret oversættelse (Jakobsen 2007:129). Hvad angår små gradsforskelle, udgør de
ikke nogen store oversættelsesmæssige udfordringer og fuld ækvivalens er ikke påkrævet
i forbindelse med formidling af generel viden om området. Men hvad angår kulturemer
som f.eks ”The Best Method Rule”, ”Berry Ratio, ”Transactional Pernalty,” ”Net Adjustment Penalty” o. lign kan de ikke oversættes direkte eller ved lån, da der enten slet
ikke er nogen ækvivalenter på dansk eller også er de ikke dækkende indholdsmæssigt. En
løsning kunne derfor være at anvende en anden af Vinay’s og Darbelnet’s lokale
oversættelsesstrategier som for eksempel eksplicitation og f.eks. bibeholde termen
”Berry Ratio” med en efterfølgende forklaring for at gøre implicitte informationer i
kildeteksten eksplicitte i målteksten. Dette viser, at termen for det første er specifik for
USA og dermed ikke bruges i Danmark, og for det andet får målgruppen på baggrund af
forklaringen tilstrækkelig information til at forstå både teksten og konteksten, som
termen optræder i. Termerne ”dokumentationspligt” og ”opbevaringspligt” refererer i
dansk transfer pricing til en egentlig pligt som skattepligtige er underlagt, mens de samme
termer i USA refererer til en anbefaling snarere end pligt, hvilket gør at termerne ikke er
fuldt ækvivalente. I disse tilfælde er der ligeledes brug for at målsprogsrette termerne og
tage højde for kulturspecifikke forhold.

Terminologimæssigt bør der ligeledes tages højde for relevant specialiseret terminologi
samt tvetydighed (Stolze 2003:198 ). Transfer pricing-terminologien er specialiseret i så
høj grad, at det ikke er tilstrækkeligt udelukkende at fokusere på teksten på et generelt
niveau. Tvetydighed opstår dels når et ord bruges abstrakt, og det kræver teknisk
research for at finde ud af, hvad ordets præcise betydning er i en specifik kontekst, og
dels når termer fra alment sprog og fagsprog bruges side om side i samme kontekst. Dette
betyder, at oversætteren bør fokusere detaljeret på transfer pricing-terminologien, for at
vurdere om en generel eller specifik term bør bruges, eller om der er behov for yderligere
informationer, for at levere en præcis oversættelse.
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Terminologimæssigt kan af ovenstående udledes at, der ikke er behov for fuld ækvivalens
mellem sprogenes termer, såfremt formålet er at formidle generel viden om emnet til
lægmænd, dvs. at små gradsforskelle ikke har så stor betydning for oversættelsen samt
forståelsen af teksten, mens det er yderst vigtigt, at der er fuld ækvivalens mellem
sprogenes termer, i tilfælde hvor formålet er at formidle specifik viden om emnet til
eksperter. I sidstnævnte tilfælde vil relevant økonomisk og juridisk baggrundsviden
kombineret med et højt stilistisk niveau med præcise og detaljerede informationer
endvidere være påkrævet, for at opnå høj kvalitet og validitet, samt for at
kommunikationen mellem afsender og modtager skal lykkes. Oversætteren kan altså løse
terminologiske udfordringer relateret til transfer pricing ved at trække på sin lingvistiske
viden kombineret med relevant baggrundsviden fra f.eks. økonomi og jura, men skal have
for øje, at fagsprogsoversættelse er kommunikation mellem eksperter og bør således
opretholde et højt stilistisk niveau. En løsning kunne være, at virksomheder i samarbejde
med oversættere opretter egne databaser med transfer pricing-terminologi, for at opnå
et flydende og præcist sprog jf. terminologidelen. Stillingtagen til transfer pricingterminologi vil optimere kommunikationen mellem afsender(e) og modtager(e) samt øge
validiteten, hvilket i sidste ende vil give virksomheder et professionelt image hvad angår
kommunikation og sprog.

7 - SAMMENFATNING
Ovenstående gennemgang af transfer pricing-regelsættene i Danmark og USA har påvist,
at der foreligger både ligheder, men også markante forskelle mellem regelsættene på en
række

områder.

Hovedtrækkene,

dvs.

armslængdeprincippet,

oplysnings-

og

dokumentationspligten samt de transaktionsbaserede metoder i landendes regelsæt er
præget af ligheder. Disse ligheder mellem landenes regelsæt vil ikke resultere i store
oversættelsesmæssige udfordringer i forbindelse med udarbejdelsen eller oversættelsen
af tekster om transfer pricing. Dog eksisterer der små gradsforskelle, hvilket betyder, at
oversætteren bør identificere tekstens formål dvs. om formålet er at formidle generel
eller specifik viden om transfer pricing, og ud fra dette vurdere hvorvidt disse forskelle
skal fremhæves.
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Der foreligger imidlertid også markante forskelle hvad angår ”the Best Method Rule”,
dokumentationspligten samt kravene til dokumentationens indhold, opbevaringspligten,
bevisbyrden, CPM metoden mv. Oversættelsesmæssigt og terminologimæssigt betyder
den manglende ækvivalens, at oversætteren bør lave teknisk research for at finde ud af,
hvad termernes præcise semantiske betydning er, samt målsprogsrette termerne for at
tage højde for kulturspecifikke forhold. Endvidere kan Vinay og Darbelnet’s syv
fremgangsmåder anvendes når ækvivalenter mellem sprogene skal findes, da de giver
anvisninger til, hvordan dette kan gøres. Ovennævnte problemstillinger vil blive
behandlet nærmere i terminologidelen.
Det gælder for begge lande, at det kræver stor indsigt og baggrundsviden på området,
både lingvistisk såvel som økonomisk og juridisk, for at kunne oversætte fagsprogstekster
om transfer pricing. Endvidere er en funktionel tilgang til oversættelse af fagsprogstekster
omhandlende transfer pricing at foretrække, da oversætteren bør tilpasse målteksten til
kommunikationssituationen, målgruppen samt kulturspecifikke forhold, dog uden at
bevæge sig for langt væk fra kildeteksten.

8- DELKONKLUSION
Den komparative analyse har påvist, at der er visse ligheder mellem det danske og det
amerikanske transfer pricing-regelsæt, navnlig hvad angår hovedtrækkene dvs. på det
teoretiske plan. Men analysen har ligeledes påvist, at der foreligger væsentlige forskelle
hvad angår retningslinjernes indhold samt den praktiske udførelse, hvilket har en
afgørende betydning for oversættelse og formidling mellem dansk og amerikansk engelsk.
De danske regler er i vid udstrækning generelle, dvs. uden for mange detaljer eller krav,
og simple, da den skattepligtige punkt for punkt i ligningsvejledning får at vide, hvilke krav
vedkommende skal opfylde samt hvordan. Men reglerne er også ufleksible, da
skattepligtige ikke har nogen stor handlefrihed. De amerikanske regler er, i modsætning
til de danske regler, mere omfattende og mere specifikke, hvilket formentlig skyldes at
landet har været et foregangsland på transfer pricing-området. Dette kan blandt andet
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ses på lovgivningen, som er mere omfattende, samt på terminologien, som er mere
specialiseret. Endvidere er reglerne også yderst fleksible, da de giver skattepligtige større
handlefrihed. I modsætning til det danske regelsæt omfatter det amerikanske regelsæt
langt flere anbefalinger frem for egentlige pligter og krav. For en oversætter betyder disse
forskelle at omfattende baggrundsviden er påkrævet.
Med henvisning til problemformuleringens spørgsmål vedrørende forskelle og ligheder
samt oversættelsesmæssige udfordringer, har den komparative analyse påvist, at der
foreligger væsensforskelle mellem det danske og det amerikanske transfer pricingsystem, både hvad angår retningslinjerne og udførelsen af disse. Analysen har desuden
slået fast, at disse forskelle vil resultere i oversættelsesmæssige udfordringer, og anført at
disse udfordringer bedst løses ved en funktionel tilgang. Forskellige lokale
oversættelsesstrategier bør finde anvendelse, idet der tages højde for om der er fuld,
delvis eller ingen ækvivalens mellem termerne.
Fra et oversættelsesmæssigt synspunkt betyder ovenstående, at oversætteren bør
anvende en funktionel tilgang for at producere en autentisk tekst for målgruppen. Mere
specifikt har oversætteren brug for, udover sin lingvistiske viden, at tilegne sig
omfattende baggrundsviden, økonomisk såvel som juridisk, for at kunne forstå det danske
og amerikanske transfer pricing-system. Oversætteren bør tage højde for teksteksterne
såvel som tekstinterne faktorer samt vurdere transfer pricing-tekster ud fra en helhed
med vægt på tekstens skopos frem for at oversætte teksten ordret. Med en ordret
oversættelse ville oversætteren producere en måltekst, som ligger forholdsvis tæt på
kildeteksten, dvs. den oprindelige afsenders intention, men målgruppen ville ikke få
præcise informationer, og forskellene ville ikke være fremhævet. Endvidere bør
oversætteren tage højde for, om formålet er at formidle generel viden om transfer pricing
til lægmænd eller specifik viden til eksperter, da dette har betydning for
oversættelsesmæssige valg, som foretages undervejs i oversættelsesprocessen.
Målteksten skal tilpasses målgruppen og de kulturspecifikke forhold, som er
karakteristiske for dennes omverden, men det er vigtigt at oversættere også tager højde
for kildeteksten på grund af væsensforskelle mellem transfer pricing-regelsættene.
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På det terminologiske plan må der tages højde for, at der ofte ikke er fuld ækvivalens og i
flere tilfælde slet ingen ækvivalens mellem termerne. I tilfælde hvor det konstateres, at
der kun eksisterer små gradsforskelle, har dette ikke så stor betydning for oversættelsen
samt forståelsen af teksten, hvis delvist ækvivalente termer anvendes. Men i tilfælde hvor
der eksisterer store forskelle, er det yderst vigtigt, at der er fuld ækvivalens mellem
sprogenes termer, for at kunne levere en præcis oversættelse. Terminologimæssigt er det
også yderst relevant at rette fokus på hvem målgruppen er, dvs. lægmænd eller
eksperter, da dette er afgørende for valg af relevant terminologi. Hvis målgruppen er
lægmænd, kan terminologien holdes på et mere abstrakt niveau, mens et højt stilistisk
niveau bør opretholdes, hvis målgruppen er eksperter. En løsning kunne være, at
virksomheder i samarbejde med oversættere opretter egne databaser med transfer
pricing-terminologi for at løse dette problem.

9 – TERMINOLOGIDEL
I denne del af specialet, terminologidelen, vil 15 centrale termer indenfor emnet transfer
pricing blive behandlet på baggrund af den komparative analyse, som blev udarbejdet i
specialets realiadel. De udvalgte termer og begreber repræsenterer områder indenfor
transfer pricing, hvor der ikke fuld ækvivalens mellem sprogene, og anses derfor som
værende interessante, centrale samt udfordrende set fra en oversættelsesmæssig
synsvinkel.

9.1 Terminologigennemgangens felter
Herunder følger en gennemgang af de enkelte felter, som vil danne grundlag for
behandlingen af de udvalgte termer. Generelt gælder det for alle termerne, at de starter
med den danske term først og derefter den amerikansk engelske term. Den
terminologiske gennemgang afsluttes med en generel kommentar til behandlingen af
termerne, en vurdering af termerne samt en anbefaling til, hvilken term, der bør
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anvendes. I tilfælde af at det ikke har været muligt at udfylde et felt, er feltet markeret
med et Ø. Ved oversættelsesforslag er kilden angivet med egne initialer SC13.

Term
Dansk

Kilde til term:
Note:
Eksempel:
Kilde til eksempel:
Generel definition:

Kilde til definition:
Faglig definition:
Kilde til definition:
Kommentar:

Kommentar (redaktør):

Engelsk

Kilde til term:
Note:
Eksempel:
Kilde til eksempel:
Generel definition:

13

Termens nummer i denne gennemgang.
Den danske hovedterm dvs. den ifølge kildematerialet mest
gængse term. Såfremt der er synonymer vil disse optræde efter
det felt, der hedder kilde til eksempel. Termerne er fremhævet
med fed skrift.
Kilde til den danske term.
Faglige oplysninger om det danske begreb eller termen.
Teksteksempel hvori den danske term eller dens synonymer
indgår.
Kilde til det danske teksteksempel.
Grundlæggende definition af begrebet dvs. at definitionen
gælder alle de synonyme termer. Definitionen er opbygget
således at den er forståelig for alle.
Kilde til den generelle definition.
Sekundær definition, hvor begrebet i feltet ”generel definition”
er tilpasset en transfer pricing-kontekst.
Kilde til den faglige definition.
Forfatterens egne kommentarer til termen, dens anvendelse
eller dens faglige indhold. Hvis der er synonymer, angives det
hvilken term, der er mest anvendt.
Forfatterens konklusion på termgennemgangen, herunder
kommentarer til ækvivalens, forskelle og eventuelle
oversættelsesmæssige problemer.
Den amerikanske hovedterm dvs. den ifølge kildematerialet
mest gængse term. Såfremt der er synonymer vil disse optræde
efter det felt, der hedder kilde til eksempel. Termerne er
fremhævet med fed skrift.
Kilde til den amerikanske term.
Faglige oplysninger om det amerikanske begreb eller termen.
Teksteksempel hvori den amerikanske term eller dens
synonymer indgår.
Kilde til det amerikanske teksteksempel.
Grundlæggende definition af begrebet dvs. at definitionen
gælder alle de synonyme termer. Definitionen er opbygget
således at den er forståelig for alle.

Jf. termerne principal documents, background documents og transactional penalty.
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Kilde til den generelle definition.
Sekundær definition, hvor begrebet i feltet ”generel definition”
er tilpasset en transfer pricing-kontekst.
Kilde til den faglige definition.
Forfatterens egne kommentarer til termen, dens anvendelse
eller dens faglige indhold. Hvis der er synonymer, angives det
hvilken term, der er mest anvendt.
Forfatterens konklusion på termgennemgangen, herunder
kommentarer til ækvivalens, forskelle og eventuelle
oversættelsesmæssige problemer.

9.2 Liste over udvalgte termer
Herunder følger en oversigt over de 15 udvalgte termer. Oversigten indeholder både
danske termer, dvs. termer som er specifikke for det danske transfer pricing-system, og
amerikanske termer, dvs. termer, som ligeledes er specifikke for det amerikanske transfer
pricing-system.

1. Arm’s Length Standard (Armslængdestandarden)
2. Background documents (Sekundære dokumenter)
3. Berry Ratio (Berry Ratio)
4. Best Method Rule (Best Method Rule)
5. Burden of proof (Bevisbyrde)
5.a General burden of proof (Sædvanlig bevisbyrde)
5.b Reversed burden of proof (Omvendt bevisbyrde)
6. Comparable profits method (Comparable Profits Method)
7. Contemporaneous documentation (Dokumentation)
8. Disclosure requirement (Oplysningspligt)
9. Documentation requirement (Dokumentationspligt)
10. Immaterial transactions (Uvæsentlige transaktioner)
11. Limited disclosure requirement (Begrænset dokumentationspligt)
12. Net-adjustment penalty (Indkomstforhøjelsesbøde)
13. Principal documents (Primære dokumenter)
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14. Record keeping requirement (Opbevaringspligt)
15. Transactional penalty (Transaktionsbøde)

9.3 Terminologisk gennemgang
Term 1
Dansk
Kilde til term:
Note:

Eksempel:
Kilde til eksempel:
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:

Armslængdestandarden
Substantiv <en; -en>
Pedersen 1998 - S.98
Termen er anvendt af danske kilder, som beskriver
retstilstanden i USA, dvs. hvorledes kontrollerede transaktioner
mellem forbundne parter skal foretages.
Armslængdestandarden adskiller sig fra armslængdeprincippet
ved, at den er mere fleksibel, mere specifik og acceptabel
overfor det faktum, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt
at finde identiske sammenlignelige transaktioner. Derfor bygger
armslængdestandarden udover kravet om koncernintern handel
på markedsvilkår, også på, at vurdering af en kontrolleret
transaktion skal foretages ved brug af en
prisfastsættelsesmetode efter princippet "Best Method Rule,"
af hvilken det fremgår at alle metoder skal analyseres, hvorefter
den mest pålidelige metode som giver det mest præcise resultat
skal vælges.
Armslængdestandarden i Sec. 482
Pedersen 1998 - S.98
Armslængdeprincippet
Substantiv <et; -et; -er; -erne>
ALP
Armslængdeprincippet kræver normalt ikke, at skatteydere
analyserer deres koncerninterne priser ved brug af mere end en
metode, omend det indikeres, at det i visse situationer kan
anbefales.
Hansen 2008- S.107
Armslængde-princippet
Substantiv <et; -et; -er; -erne>
Gam 2007 - S.104
Ved anvendelsen af armslængde-princippet skal der foretages
en sammenligning af vilkårene mellem interesseforbundne
parter og ikke interesseforbundne parter.
Gam 2007- S.107
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Princippet om armslængdevilkår
Substantiv <et; -et; -er; -erne>
Kilde til term:
IATE
Note:
Termen er kun anvendt af en enkelt kilde.
Transaktioner inden for en gruppe skal
Eksempel:
foretages i overensstemmelse med princippet om
armslængdevilkår eller med dækning af omkostningerne,
afhængigt af hvilken type transaktion der er tale om.
Kilde til eksempel:
EFT
Princippet om at interesseforbundne parter skal handle
Generel definition:
indbyrdes med hinanden på samme vilkår som de ellers ville
med uafhængige parter.
Kilde til definition:
Hansen 2008 - S. 21
Princippet om at koncernforbundne parter ved opgørelsen af
Faglig definition:
den skattepligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for
deres transaktioner, der svarer til de priser og vilkår, som
uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner.
Kilde til definition:
ALP
Term 1, 2 og 3 anvendes hyppigst i bestemt form singularis og
Kommentar:
anvendes ikke i pluralis. Term 4 anvendes yderst sjældent som
et synonym, men mere som en definition af
armslængdeprincippet. Hvad angår stavemåden er det korrekt
både at anvende termen med eller uden bindestreg. Det skal
dog understreges at armslængdeprincippet uden bindestreg er
den mest gængse stavemåde, som anvendes af officielle
myndigheder samt i kildemateriale af nyere dato.
Term 1 og de øvrige termer er nærsynonymer på grund af en
gradsforskel. Term 2, 3 og 4 er fuldt synonyme. Term 1
armslængdestandarden referer udelukkende til amerikanske
transfer pricing-forhold, mens de øvrige termer referer til
armslængde generelt og anvendes hyppigt om danske og
internationale forhold. Gradsforskellen består i, at det danske
armslængdeprincip kun omhandler transaktionerne, hvorimod
den amerikanske armslængdestandard, udover at omfatte
transaktionerne, også refererer til valg af
prisfastsættelsesmetode14.
Kommentar (redaktør): Det anbefales, term 1 armslængdestandarden udelukkende bør
anvendes om amerikanske transfer pricing-forhold, idet termen
er anvendes ved beskrivelse af amerikanske transfer pricingforhold, samt, at armslængdeprincippet med eller uden
bindestreg anvendes om danske og internationale transfer
Dansk

14

Jf. term 4 “Best Method Rule”.
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pricing-forhold. Det anbefales at term 4 ikke anvendes, da den
mere har en forklarende funktion ifølge anvendt empirisk
materiale.
Engelsk
Kilde til term:
Note:

Eksempel:

Kilde til eksempel:
Engelsk
Kilde til term:
Eksempel:
Kilde til eksempel:
Generel definition:

Kilde til definition:
Faglig definition:

Kilde til definition:
Kommentar:

Arm's Length Standard
Substantiv <a; the; -s>
ARM
I forlængelse af "Arm's Length Standard" forudsætter
amerikansk transfer pricing lovgivning, at "The Best Method
Rule" anvendes ved vurdering af, hvilken
prisfastsættelsesmetode, som er mest pålidelig.
The transfer of products across national boundaries must meet
a test of fairness, generally considered to be an arm's length
standard.
AC
Arm's Length Principle
Substantiv <a; the; -s>
ARM
MNEs need to maintain contemporaneous documentation of
their efforts to comply with the arm’s length principle.
PATA
The condition that the amount charged by one related party to
another for a given product must be the same as if the parties
were not related.
ARM
The condition that results of a controlled transaction must be
consistent with the results that would have been realized if
uncontrolled taxpayers had engaged in the same transaction
under the same circumstances.
ARM
Ovennævnte termer er nærsynonymer, hvilket betyder at de
kan anvendes som synonymer, såfremt de anvendes i en
kontekst, hvor der refereres overordnet til transaktionerne
samt den måde de foregår på. Såfremt termerne skal bruges i
en kontekst, hvor hovedformålet er at formidle specifik viden
om armslængdestandarden samt armslængdeprincippet, kan
termerne ikke anvendes som synonymer på grund af en
gradsforskel mellem Arm’s Length Principle og Arm's Length
Standard. Gradsforskellen består i at term 1 Arm's Length
Standard referer udover transaktionerne også til "Best Method
Rule", som udstikker retningslinjer for, hvordan en
prisfastsættelsesmetode skal udvælges. Dette er noget term 2
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Arm’s Length Principle ikke tager stilling til.
Arm's Length Principle anvendes i stigende grad i USA, på grund
af international udbredelse, mens Arm's Length Standard
understreger at der specifikt er tale om det amerikanske
transfer pricing-system. På trods af dette anbefales det, at
Arm’s Length Standard anvendes i tilfælde, hvor der specifikt
refereres til USA samt amerikansk transfer pricing-lovgivning for
at fremhæve dette. I øvrige tilfælde dvs. om internationale,
europæiske samt britisk engelske forhold anbefales det, at
Arm’s Lentgh Principle anvendes, da tendensen til dette er
stigende ifølge anvendt kildemateriale.
Kommentar (redaktør): Af ovenstående gennemgang kan udledes at den danske term
og de amerikanske termer udgør en oversættelsesmæssig
udfordring, da termerne ikke er fuldt ækvivalente. Endvidere
anvendes termerne ifølge anvendt kildemateriale ikke
konsekvent, da der i stor udstrækning ikke skelnes mellem
Arm’s Length Principle og Arm’s Length Standard, hvilket er
forkert, da definitionerne kun er delvis ækvivalente.
På baggrund af ovenstående terminologiske behandling
anbefales det, at Armslængdestandarden og Arm’s Length
Standard anvendes som ækvivalenter ved reference til
amerikanske forhold, samt, at Armslængdeprincippet og Arm’s
Length Principle bruges som ækvivalenter ved reference til
danske, internationale, europæiske samt britisk engelske
forhold.

Term 2
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Dansk

Baggrundsmateriale
Substantiv <et; -et>
SKM
Herudover skal skatteyderen levere lister over øvrigt relevant
baggrundsmateriale, som skattemyndighederne efterfølgende
kan rekvirere efter behov.
SKM
Background documents
Substantiv <a; the; -s>
Pedersen 1998 - S.107
"Background documents" omfattende de bilag, som vedrører de
principale dokumenter og som kan bestå i bogføringsbilag,
aftaler etc.
Pedersen 1998 - S.106
Sekundære dokumenter
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Substantiv <et; -et; -er>
SC
Dokumenter, som understøtter, uddyber og kontrollerer øvrigt
materiale.
SC
Dokumenter, herunder bilag samt kontrakter, som supplerer de
primære dokumenter.
Pedersen 1998 - S.107
Ovennævnte termer er ikke fuldt synonyme, idet term 1 referer
til alt baggrundsmateriale relateret til transfer pricing, mens
term 2 understreger at der er tale om et amerikansk begreb,
samt specifikt referer til dokumenter, som understøtter de
primære dokumenter15. Background documents er en relativ
svær term at oversætte, da en ækvivalent term endnu ikke er
indarbejdet på dansk. Den amerikanske term kan minde om den
danske term supplerende dokumentation, men der er forskelle
hvad angår kravene til dokumentationen og de kan derfor ikke
anvendes synonymer.
På baggrund af ovennævnte gennemgang anbefales det, at
term 2 anvendes samt at en kommentar tilknyttes for at
specificere for målgruppen, hvilke dokumenter, der skal
inkluderes og for at understrege at der er tale om et
amerikansk. Såfremt oversætteren ønsker at anvende en dansk
term kan oversættelsesforslaget anvendes evt. også som en
kollokation sammen med primære dokumenter16.
Background documents
Substantiv <a; the; -s>
Feinschreiber 2000 - 11-4
Background documents do not have to be provided to the IRS in
response to a request for principal documents.
TPN Penalties
Documents that support additional data.
SC
Documents that support the assumptions, conclusions, and
positions contained in the principal documents.
TPN Penalties
Background documents bruges udelukkende om det
amerikanske dokumentationssystem. I Danmark anvendes

Jf. term 13 Principal documents.
Jf. term 13 Principal documents.
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termen supplerende dokumentation, men definitionerne er så
forskellige at termerne hverken kan betragtes som synonymer
eller ækvivalenter.
Som det fremgår af ovenstående gennemgang, er termen
background documents relativ svær at oversætte fra et
oversættelsesmæssigt synspunkt, idet der ikke findes en
ækvivalent på dansk.
Det anbefales, at den amerikanske term anvendes, samt at en
forklaring tilknyttes termen, dels for at fremhæve, at der er tale
om et kulturspecifikt amerikansk begreb, og dels for at
specificere for målgruppen, hvilke dokumenter der skal
inkluderes.

Term 3
Dansk

Berry Ratio
Substantiv <the, -s>
Kilde til term:
Hansen 2008 – S.131
Termen anvendes af danske kilder udelukkende i en amerikansk
Note:
kontekst til at beskrive en i USA udbredt profitbaseret
prisfastsættelsesmetode.
Generel definition:
Et nøgletal, som beskriver en virksomheds rentabilitet.
Kilde til definition:
SC: : Sefija Ceric
Nøgletal, som beregner bruttoavancen i forhold til
Faglig definition:
kapacitetsomkostningerne.
Kilde til definition:
Hansen 2008 - S.131
Termen anvendes ikke i det danske transfer pricing-system, da
Kommentar:
den er specifik for det amerikanske transfer pricing-system,
hvor den bruges i forbindelse med en i Danmark endnu ikke
godkendt profitbaseret prisfastsættelsesmetode.
Kommentar (redaktør): Termen kan anvendes alene såfremt målgruppen er eksperter.
Såfremt målgruppen er lægmænd anbefales det, at en
forklaring tilknyttes termen, da den er kompleks idet,
målgruppen hverken ud fra termen alene eller konteksten vil
kunne nå frem til en betydning eller definition, da der ikke
findes et ækvivalent nøgletal på dansk.
Engelsk
Kilde til term:
Eksempel:

Berry Ratio
Substantiv <a; the; -s>
Feinschreiber 2000 - 11-3
Two widely used financial ratios are the operating margin and
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the Berry ratio.
Kilde til eksempel:
Feinschreiber 2000 - 10-15
A ratio used as an indicator of a company's profits in a given
Generel definition:
period of time.
Kilde til definition:
Feinschreiber 2000 - 11-3
The ratio of a company's gross profits to operating expenses
Faglig definition:
used extensively in connection with taxation and transfer
pricing.
Kilde til definition:
Feinschreiber 2000 - 11-3
Berry Ratio er et nøgletal, som specifikt anvendes i USA. Ved
Kommentar:
udregning betyder en koefficient på 1 eller derudover indikerer,
at virksomheden tjener penge på trods af alle variable
omkostninger, hvorimod en koefficient på under 1 indikerer at
virksomheden taber penge.
Kommentar (redaktør): Termen udgør en stor oversættelsesmæssig udfordring, da der i
Danmark ikke eksisterer et nøgletal, som beskriver
bruttoavancen i forhold til kapacitetsomkostningerne. På
baggrund af dette afhænger oversættelsen i høj grad af
målgruppen.
Såfremt målgruppen er lægmænd, anbefales det, at den
amerikanske term lånes, og at der tilknyttes en forklarende
kommentar. Dermed gøres det implicit, at termen, for det
første er et amerikansk fænomen og dermed ikke bruges i
Danmark, og for det andet får målgruppen tilstrækkelig
baggrundsviden til at kunne sætte termen i en transfer pricingkontekst. Såfremt målgruppen er eksperter kan termen lånes
direkte, da eksperter på området med stor sandsynlighed ved,
hvilket nøgletal der er tale om samt hvordan det regnes ud.

Term 4
Dansk
Kilde til term:
Note:

Eksempel:
Kilde til eksempel:
Dansk

"Best Method Rule"
Substantiv <the>
Hansen 2008 - S.107
Termen anvendes ikke om danske forhold. Derimod anvendes
den af danske kilder, som udelukkende beretter om
amerikanske transfer pricing-forhold.
Dette står i modsætning til retstilstanden i USA, hvor den
såkaldte "Best Method Rule" gælder.
Hansen 2008 - S.107
"Best Method"-regel
Substantiv <en; -en>
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Kilde til term:
Eksempel:

Pedersen 1998 - S.195
Der opstilles ligesom i OECD Transfer Pricing Guidelines en "Best
Method"-regel, hvorefter armslængdeprøven må foretages på
den måde, der anses for mest relevant i den konkrete situation.
Kilde til eksempel:
Pedersen 1998 - S.195
En regel som kræver, at alle metoder til fastsættelse af priser
Generel definition:
analyseres med det formål at finde frem til den mest pålidelige
metode, som giver det mest præcise resultat.
Kilde til definition:
SC
En regel som indebærer, at skatteydere skal foretage en analyse
Faglig definition:
under alle prisfastsættelsesmetoderne, for at fastlægge, hvilken
metode, der giver det mest pålidelige resultat.
Kilde til definition:
Hansen 2008 - S.107
Ovenstående danske termer er fuldt synonyme. Term 1 er dog
Kommentar:
mere udbredt end term 2 ifølge anvendt kildemateriale.
Reglen om anvendelsen af den mest pålidelige metode
forekommer ikke i dansk transfer pricing-lovgivning. Der findes
derfor ikke en specifik dansk term for reglen. Termen er lånt
direkte fra amerikansk engelsk og anvendes enten alene i
anførselstegn eller med en tilhørende forklaring i dansk
kildemateriale.
Kommentar (redaktør): Termen udgør på grund af manglende tilsvarende dansk
ækvivalent en oversættelsesmæssig udfordring. Da termen ikke
optræder i nogen ordbøger, er grundig baggrundsviden
påkrævet, for at kunne formidle tilstrækkelig information
såfremt målgruppen er lægmænd. Det modsatte gør sig
gældende såfremt målgruppen er eksperter, da de med stor
sandsynlighed på forhånd vil have kendskab til termen.
Det anbefales derfor at term 1 bruges, da den optræder
hyppigst i anvendt kildemateriale. Term 2 frarådes idet den
optræder i kildemateriale af ældre dato. Endvidere anbefales
det at term 1 anvendes med en tilhørende kommentar, med det
formål at gøre implicit information eksplicit for lægmænd, mens
dette ikke er nødvendigt overfor eksperter.
Engelsk
Kilde til term:
Eksempel:
Kilde til eksempel:

"Best Method Rule"
Substantiv <a; the; -s>
BMR
The best method rule is intended to avoid the rigidity of the
priority of methods that formerly had been required.
ITI
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A rule requiring that the method used to determine the transfer
price be the one that offers the greatest precising in matching
the price of an arm's-length transaction between unrelated
parties.
Kilde til definition:
BMR
A rule requiring that the arm's length result of a
Faglig definition:
controlled transaction be determined under the method that,
under the facts and circumstances, provides the most reliable
measure of an arm's length result.
Kilde til definition:
BMR
Termen anvendes med den bestemte artikel the foran og bøjes
Kommentar:
aldrig i pluralis.
Best Method Rule anvendes udelukkende i USA, hvor man i
langt større udstrækning accepterer, at det er vanskeligt at
finde identiske transaktioner, som kan bruges til at foretage en
sammenlignelighedstest. Ved Best Method Rule er der ingen
prioritering af prisfastsættelsesmetoderne, hvilket gør det
muligt for skattepligtige at finde frem til en acceptabel og
pålidelig resultat. Dog skal skattepligtige foretage en analyse af
alle anerkendte prisfastsættelsesmetoder, for at sikre sig, at det
mest pålidelige resultat opnås, hvilket er ret omfattende og
tidskrævende
Kommentar (redaktør): Best Method Rule i anførselstegn er den mest gængse både på
dansk og amerikansk engelsk. Det anbefales derfor, at termen
anvendes således, samt at en tilhørende forklaring tilknyttes,
såfremt generel viden om området skal formidles til lægmænd.
Såfremt målgruppen er eksperter kan termen anvendes alene,
da denne målgruppe vil have tilstrækkelig viden til, ud fra
konteksten at forstå, hvad termen betyder.
Generel definition:

Term 5
Danish
Kilde til term:
Note:

Eksempel:

Bevisbyrde
Substantiv <en; en; -er>
Hansen 2008 - S.65
Det er normalt, sagsøger der har bevisbyrden, den der har et
krav, må bevise, at kravet består. Lykkes det ikke taber den
pågældende sagen. Bevisbyrden er normalt ligefrem, men kan
ved lov være gjort omvendt.
Skattemyndighederne havde den opfattelse, at det ikke var
muligt at løfte bevisbyrden, så længe skatteyderen ikke var
forpligtet til at udarbejde og udlevere transfer pricingdokumentation.
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Gam 2007 - S.108
En forpligtelse, der påhviler en part i en retssag og består i at
fremskaffe et bevis om et forhold.
Eyben 2008
En forpligtelse, som påhviler de danske skattemyndigheder,
som skal påvise, at de af de skattepligtige anvendte priser og
vilkår ikke er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.
Pedersen 1998 - S.72
Bevisbyrde er et overbegreb, som ikke specificerer, hvem af
parterne det påhviler at bevise et forhold og bør derfor
anvendes ved generel formidling. Da bevisbyrden i transfer
pricing-sager ikke er den samme i alle lande bør
underbegreberne anvendes ved specifik formidling om
bevisbyrdespørgsmål17.
Det anbefales, at termen bevisbyrde anvendes ved generel
formidling om bevisbyrdespørgsmål. Da der er fuld ækvivalens
mellem sprogenes termer, og de kan derfor anvendes som
ækvivalenter.
Burden of proof
Substantiv <a; the; -s>
Markham 2005 - S.88
Usually the burden of proof rests on the plaintiff (or on the
party who advances a proposition affirmatively.)
In the US, the safe harbours have been rejected on the grounds
that some proposals would operate by shifting the burden of
proof from the taxpayer to the IRS.
Markham 2005 - S.88
The duty placed upon a party to prove or disprove a disputed
fact.
LAW
Duty placed upon the taxpayer, who has to prove that the IRS's
determinations under Sec. 482 are incorrect.
Levey 2006 - S.5
Burden of proof er et overbegreb, som ikke specificerer, hvem
af parterne det påhviler at bevise et forhold og bør derfor
anvendes ved generel formidling. Da bevisbyrden i transfer
pricing-sager ikke er den samme i alle lande bør
underbegreberne anvendes ved specifik formidling om

Jf. term 5a og 5b sædvanlig bevisbyrde og omvendt bevisbyrde.
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Kommentar (redaktør):

Term 5 a
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:
Kilde til eksempel:
Generel definition:
Kilde til definition:
Faglig definition:

Kilde til definition:
Kommentar:

Kommentar (redaktør):

Engelsk
Kilde til term:
Eksempel:
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bevisbyrdespørgsmål18.
Det anbefales, at termen burden of proof anvendes ved generel
formidling om bevisbyrdespørgsmål. Da der er fuld ækvivalens
mellem sprogenes termer, og kan de anvendes som
ækvivalenter.

Sædvanlig bevisbyrde
Substantiv <en; -en; -er>
Pedersen 1998 - S.72
Håndhævelse af dette armslængdekrav sker under sædvanlig
bevisbyrde.
Pedersen 1998 - S.73
Den forpligtelse, som den anklagende part i en retssag har til at
fremskaffe bevis om sagens forhold.
Eyben 2008
Den forpligtelse, der påhviler skattemyndighederne, som skal
bevise, at de af den skattepligtige anvendte priser og vilkår ikke
er udtryk for armslængde.
Pedersen 1998 - S.72
Som det fremgår af den generelle og den faglige definition
ligger bevisbyrden i Danmark som udgangspunkt hos den
anklagende part, hvilket i transfer pricing-sager vil sige
skattemyndighederne.
Bevisbyrden ligger ikke nødvendigvis hos den samme aktør i de
øvrige lande. Derfor anbefales det, at oversætteren grundigt
undersøger, hvilken part bevisbyrden ligger hos i transfer
pricing-sager. Endvidere anbefales det at oversætteren
målsprogsorienterer sin oversættelse, dvs. bruger den term på
fremmedsproget, som svarer til termen samt
bevisbyrdeforholdet på kildesproget19.
General burden of proof
Substantiv <a; the; -s>
BOP
Congress believed that the placement of the general burden of
proof on the taxpayers created the perception of “guilty until
proven innocent” and that a better balance would place the

Jf. term 5a og 5b statutory burden of proof og reversed burden of proof.
Jf. term 5b omvendt bevisbyrde.
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Term 5 b
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burden of proof on the government to show an increase in
liability if the taxpayer complied with the procedural and
recordkeeping requirements of the tax laws.
BOP
A duty placed upon the plaintiff to prove or disprove a disputed
fact.
LAW
A duty placed upon the tax payer to prove that the IRS’s
determinations under Section 482 are incorrect.
Levey 2006 - S.120
Sædvanligvis ligger bevisbyrden i USA hos den anklagende part
(sagsøger) og ikke den anklagede part (sagsøgte). Men i transfer
pricing-sager gør det modsatte sig gældende, idet bevisbyrden
ligger hos skatteyderen. Dette betyder, at det som
udgangspunkt er skatteyderen som skal bevise, at
skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af indkomsten
er urimelig, samt at de oprindeligt angivne priser og vilkår var
udtryk for armslængde.
Som det fremgår af ovennævnte terminologigennemgang er
den danske og amerikanske term fulgt ækvivalente. Dog bruges
termerne forskelligt i forbindelse med transfer pricing-sager. I
Danmark ligger den sædvanlige bevisbyrde hos den anklagende
part dvs. skattemyndighederne, mens den sædvanlige
bevisbyrde i USA ligger hos den anklagede part dvs.
skatteyderen. Dette betyder, at det der er sædvanlig bevisbyrde
i Danmark ville blive betragtet som omvendt bevisbyrde, samt,
at det der er sædvanlig bevisbyrde i USA ville blive betragtet
som omvendt bevisbyrde i Danmark.
Fra et oversættelsesmæssigt synspunkt er dette en faktor som
oversætteren bør være yderst opmærksom på ved formidling af
viden om bevisbyrdespørgsmål. Det anbefales at det ved
oversættelse specificeres både overfor lægmænd og eksperter,
hvem der bærer bevisbyrden i det pågældende land.

Omvendt bevisbyrde
Substantiv <en; -en; -er>
Hansen 2008 - S.63
En sådan fortolkning er dog ikke udtryk for gældende ret, idet
det må antages, at der i praksis gælder en nærmest omvendt
bevisbyrde.
Pedersen 1998 - S.100
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Den forpligtelse, som den anklagede part i en retssag har til at
bevise, at vedkommende er uskyldig i anklagen.
Eyben 2008
Den forpligtelse skattepligtige har til at bevise, at anvendte
priser og vilkår er i overensstemmelse med
armslængdeprincippet.
Pedersen 1998 - S. 72
Sædvanligvis ligger bevisbyrden i Danmark hos den anklagende
part i transfer pricing-sager, dvs. skattemyndighederne jf.
sædvanlig bevisbyrde.
Bevisbyrden ligger ikke nødvendigvis hos den samme aktør i de
øvrige lande. Derfor anbefales det, at oversætteren grundigt
undersøger, hvilken part bevisbyrden ligger hos i transfer
pricing-sager. Endvidere anbefales det at oversætteren
målsprogsorienterer sin oversættelse, dvs. bruger den term på
fremmedsproget, som svarer til termen samt
bevisbyrdeforholdet på kildesproget20.
Reversed burden of proof
Substantiv <a; the; -s>
Markham 2005 - S.88
A reversed burden of proof may in some jurisdictions be shifted
back again if the taxpayer presents arguments and evidence
indicating pricing on arm’s length.
JUR
The process of transferring the obligation to affirmatively prove
a fact in controversy or an issue brought during a lawsuit from
one party in a legal controversy to the other party.
OXF
A duty placed upon the tax authorities to prove that the tax
payer’s assessments are incorrect and not in compliance with
the Arms’ Length Standard.
GUIDE
I transfer pricing-sager ligger bevisbyrden i USA sædvanligvis
hos den anklagede part (sagsøgte) og ikke den anklagende part
(sagsøger). Men gør det modsatte sig gældende, idet
bevisbyrden ligger hos skatteyderen. Dette betyder, at det som
udgangspunkt er skatteyderen som skal bevise, at
skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af indkomsten
er urimelig, samt at de oprindeligt angivne priser og vilkår var

Jf. term 5a sædvanlig bevisbyrde.
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udtryk for armslængde. Men hvis den skattepligtiges
oplysninger virker dækkende og troværdige, vil der være
omvendt bevisbyrde, idet det er skattemyndighederne, som
skal bevise, at skatteyderen har begået en fejl.
Som det fremgår af ovennævnte terminologigennemgang er
den danske og amerikanske term fulgt ækvivalente. Dog bruges
termerne forskelligt i forbindelse med transfer pricing-sager. I
Danmark ligger den omvendte bevisbyrde hos den anklagede
part dvs. skatteyderen, mens den omvendte bevisbyrde i USA
ligger hos den anklagende part dvs. skattemyndighederne.
Dette betyder, at det der er omvendt bevisbyrde i Danmark ville
blive betragtet som sædvanlig bevisbyrde, samt, at det der er
omvendt bevisbyrde i USA ville blive betragtet som omvendt
bevisbyrde i Danmark.
Fra et oversættelsesmæssigt synspunkt er dette en faktor som
oversætteren bør være yderst opmærksom på ved formidling af
viden om bevisbyrdespørgsmål. Det anbefales at det ved
oversættelse specificeres både overfor lægmænd og eksperter,
hvem der bærer bevisbyrden i det pågældende land.

Term 6
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Generel definition:

Kilde til definition:
Faglig definition:

Comparable Profits Method
Substantiv <the>
Pedersen 1998 - S.215
The Comparable Profits Method bygger på den forudsætning, at
foretagender, der er sammenlignelige, vil opnå samme
afkastningsgrader.
Pedersen1998 - S.215
CPM
Substantiv <the>
Hansen 2008 - S.105
CPM bygger på objektivt målbare nøgletal (profit level
indicators) hos en ukontrolleret skatteyder med en lignende
forretningsaktivitet.
Gam 2007 - S.105
En metode til fastsættelse af priser, som sammenligner nøgletal
hos en koncernforbundet virksomhed med en ukontrolleret
part.
Hansen 2008 - S.105
En profitbaseret prisfastsættelsesmetode som indebærer
direkte sammenligning mellem afkastningsgrader for en
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undersøgt internomsætning og de afkastningsgrader, som ville
være opnået i sammenlignelige afhængige transaktioner,
eventuelt ved det undersøgte foretagendes omsætning med
uafhængige.
Kilde til definition:
Pedersen 1998 - S.215
Ovennævnte danske termer er fuldt synonyme. Dog kræver
Kommentar:
term 2, som er en forkortelse for metoden, indgående kendskab
til emnet. På baggrund af det faktum, at metoden er
profitbaseret, er den ikke godkendt af hverken OECD eller de
danske skattemyndigheder og anvendes derfor ikke i Danmark.
Dette er også grunden til at termerne ifølge anvendt
kildemateriale ikke er så udbredte i Danmark.
Kommentar (redaktør): Da denne metode ikke er godkendt i Danmark findes der ikke en
indarbejdet dansk term, og derfor anvendes den amerikansk
engelske term helt naturligt i danske tekster. Det anbefales at
term 1 anvendes samt at en definition tilknyttes såfremt
målgruppen er lægmænd. I tilfælde hvor målgruppen er
eksperter anbefales det at term1 anvendes første gang
prisfastsættelsen nævnes og derefter anbefales det at term 2
bruges i resten af oversætteren, da dette er praksis i anvendt
kildemateriale.
Engelsk
Kilde til term:
Eksempel:
Kilde til eksempel:
Engelsk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Generel definition:

Kilde til definition:
Faglig definition:

Comparable Profits Method
Substantiv <a; the>
Markham 2005 - S.107
The Comparable Profits Method is similar to the transactional
net margin method.
Feinschreiber 2000 - 11-3
CPM
Substantiv <a; the>
Feinschreiber 2000 - 1-14
A further, important difference between the TNMM and the
CPM is the use of interquartile range, which excludes the top
and bottom 25 percent of the range.
Feinschreiber 2000 - 1-16
A method for transfer price determination that compares net
margins between two or more companies and tries to evaluate
them to arrive at an appropriate price.
CPM
A method that evaluates whether the amount charged in a
controlled transaction is arm's length based on objective
measures of profitability (profit level indicators) derived from
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uncontrolled taxpayers that engage in similar business activities
under similar circumstances.
Kilde til definition:
CPM
Ovennævnte amerikanske termer er fuldt synonyme. Dog
Kommentar:
kræver term 2, som er en forkortelse for metoden, indgående
kendskab til emnet og bør derfor som udgangspunkt anvendes,
såfremt målgruppen er eksperter.
Denne profitbaserede prisfastsættelsesmetode er karakteristisk
for amerikansk transfer pricing-praksis, hvor den har fået
betydelig udbredelse. Metoden anvendes såfremt det ikke er
muligt at finde sammenlignelige ukontrollerede transaktioner
f.eks. ved kontrollerede transaktioner omfattende teknologi,
patenter, opfindelser osv.
Kommentar (redaktør): Af terminologigennemgangen kan udledes, at den amerikanske
term er forholdsvis kompleks at oversætte til dansk. Da
metoden ikke er godkendt i Danmark anvendes den ikke og der
findes derfor heller ikke en indarbejdet dansk term. I stedet
anvendes den amerikanske term helt naturligt i danske tekster
eventuelt med en forklarende kommentar.
Det anbefales, at term 1 anvendes samt at en definition
tilknyttes såfremt målgruppen er lægmænd. I tilfælde, hvor
målgruppen er eksperter anbefales det at term 1 anvendes
første gang prisfastsættelsesmetoden nævnes. Derefter
anbefales det at term 2 bruges i resten af oversættelsen, da
dette er praksis i anvendt kildemateriale. En forklarende
kommentar til denne målgruppe er ikke nødvendig, da
målgruppen har relevant baggrundsviden på området.

Term 7
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Dansk
Kilde til term:

Dokumentation
Substantiv <en; -en>
DOK 2009
Dokumentationen skal indeholde en
sammenlignelighedsanalyse, som sammen med beskrivelserne i
bekendtgørelsens §§ 4-5 kan danne grundlag for en vurdering
af, om principperne for prisfastsættelse af de kontrollerede
transaktioner er i overensstemmelse med
armslængdeprincippet.
DOK 2009
Dokumentationsmateriale
Substantiv <et; -et>
Pedersen 1998 - S.106

61

Kandidatafhandling
CBS – Cand.Ling.Merc
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Generel definition:
Kilde til definition:
Faglig definition:
Kilde til definition:
Kommentar:

Transfer Pricing
i
Danmark & USA

Sefija Ceric
December 2009

Dokumentationsmaterialet er omfattet af bogføringsloven og
skal, jf. denne, opbevares i 5 år fra udløbet af det pågældende
regnskabsår.
DOK 2009
Dokumentation, som skal være udfærdiget samtidig med
indgivelsen af selvangivelsen.
Pedersen 1998 - S.106
Dokumentation hvori skattepligtige dokumenterer, hvordan
priser og vilkår for kontrollerede transaktioner er fastsat.

SC
Ovennævnte danske termer er fuldt synonyme. Selvom term 1
dokumentation anvendes hyppigst i anvendt kildemateriale.
Term 2 anvendes hovedsageligt af officielle kilder som SKAT.
Der er derfor ikke fundet grundlag for at anbefale den ene term
frem for den anden.
Kommentar (redaktør): Ø
Contemporaneous documentation
Substantiv <a; the>
Kilde til term:
Feinschreiber 2000 - 11-3
Multinational organizations that do not provide
Eksempel:
contemporaneous documentation—within three months of a
request from the CRA—may be subject to a non-deductible
penalty of 10 percent of the reassessed amount, so it pays to be
ready.
Kilde til eksempel:
PWC
Documentation which must be existent at the time the tax
Generel definition:
return is filed and provided to the tax authorities within 30 days
if requested.
Kilde til definition:
TPN
Transfer pricing documentation which must be existent at the
Faglig definition:
time the tax return is filed and provided to the IRS within 30
days if requested.
Kilde til definition:
TPN
Contemporaneous documentation er et overbegreb til principal
Kommentar:
samt background documents, som er to typer af
dokumentationsmateriale, der skal fremlægges
skattemyndighederne, såfremt de anmoder om det. Denne
tilgang til dokumentering af kontrollerede transaktioner er
specifik for amerikansk transfer pricing.
Kommentar (redaktør): Den amerikanske term contemporaneous documentation og de
danske termer dokumentation og dokumentationsmateriale er
Engelsk
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fuldt ækvivalente og kan anvendes som ækvivalenter. Fra et
oversættelsesmæssigt synspunkt udgør termen derfor ingen
udfordring.

Term 8
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:
Kilde til eksempel:
Generel definition:
Kilde til definition:
Faglig definition:

Kilde til definition:
Kommentar:

Kommentar (redaktør):
Engelsk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Engelsk
21

Oplysningspligt
Substantiv <en; -en; -r>
Gam 2007- S.109
Oplysningspligten er en ubetinget pligt til at indsende
oplysninger sammen med selvangivelsen
OPL 2009
Pligten til at medvirke til bevisstoffets tilvejebringelse.
ALS 2008
Pligt som skattepligtige er underlagt og som indebærer, at den
skattepligtige i selvangivelsen giver oplysninger om art og
omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med
koncernforbundne udenlandske parter.
OPL 2009
Den danske oplysningspligt er forholdsvis bred i definitionen, da
den omfatter samtlige skattepligtige, som har foretaget
kontrollerede transaktioner med koncernforbundnde parter i
modsætning til den amerikanske skattepligt, som kun omfatter
en bestemt gruppe af skattepligtige21.
Oplysningspligten i Danmark opfyldes ved, at den skattepligtige
udfylder et skema udarbejdet af SKAT, "Skema 05.021," som
indsendes sammen med selvangivelsen. Derefter udvælger
SKAT på baggrund af skemaet, de virksomheder, som skal
undersøges nærmere.
Ø
Disclosure requirement
Substantiv <a; the; -s>
Feinschreiber 2000 - 36-7
This disclosure requirement does not apply to a reduced rate of
withholding tax on income that is not connected with a US
trade or business, such as dividends, interest, rents, or royalties.
TAX
Duty of disclosure

Jf. term 8 disclosure requirement.
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Substantiv <a; the>
ALS 2008
The failure to comply with the duty of disclosure can lead to an
amended assessment, to penalties, to summary prosecution or
to prosecution on an indictable offence.
DISC
A duty to disclose information with the tax return.
Bilag 6
Duty imposed on U.S. public companies that are subject to the
oversight of the Securities and Exchange Commission to
disclose information on inter-company transactions with the tax
return.
Bilag 6
Ovennævnte amerikanske termer er fuldt synonyme, og de kan
derfor anvendes som synonymer. Det anbefales at term 1
anvendes i amerikansk kontekst, da den ifølge anvendt
kildemateriale er udbredt i USA.
Den amerikanske oplysningspligt er mere snæver i definitionen i
forhold til den danske oplysningspligt, da den kun omfatter
skattepligtige, som overvåges af "The Securities and Exchange
Commission". Oversættelsesmæssigt har dette betydning for
valg af terminologi, idet det ved specifik formidling vil være
nødvendigt at fremhæve gradsforskellen mellem Danmark og
USA, for at formidle korrekte informationer til modtageren.
Dette er yderst relevant for skattepligtige, som foretager
kontrollerede transaktioner med koncernforbundne parter i de
respektive lande, idet det kan have juridiske konsekvenser for
den skattepligtige, såfremt oversættelsen ikke er specifik og
klart definerer, hvem der er underlagt oplysningspligten i det
pågældende land, og hvilke krav der stilles for at denne skal
opfyldes.
Som det ses af ovenstående gennemgang er oversættelsen af
oplysningspligten forholdsvis nem ved generel formidling om
emnet. Oplysningspligten kan oversættes til hhv. disclosure
requirement på amerikansk engelsk og duty of disclosure på
britisk engelsk.
Dog bør der tages højde for den gradsforskel som gør sig
gældende i definitionen ved specifik formidling, da det kan
være af afgørende betydning i f.eks. lovtekster eller
informationsmateriale til virksomheder, som har til hensigt at
finde ud af, hvilke regler de er underlagt i hhv. Danmark og USA.
Dette kan løses ved at tilknytte en relevant forklaring til termen.
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Dokumentationspligt
Substantiv <en; -en>
Hansen 2008 - S. 67
Reglerne om oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende
koncerninterne transaktioner er udvidet til også at finde
anvendelse for indenlandske koncerninterne transaktioner.
SKM
Dokumentationskrav
Substantiv <et; -et; -ene>
ALS 2008
I stedet skal virksomhederne til at foretage yderst komplekse
beregninger som grundlag for virksomhedsværdien med
omfattende dokumentationskrav.
Deloitte
Krav om at skattepligtige skal udfærdige dokumentation for,
hvorledes priser og vilkår er fastsat for overførsel af aktiver
foretaget med en anden part i samme koncern.
SC
Krav om at skattepligtige skal udfærdige dokumentation for,
hvorledes priser og vilkår er fastsat for kontrollerede
transaktioner.
KT
Ovennævnte danske termer er nærsynonymer, idet termerne
anvendes forskelligt inden for transfer pricing. I transfer pricingsammenhænge referer term 1 til en egentlig pligt, mens term 2
ifølge gældende transfer pricing-lovgivning referer til de krav,
som stilles til dokumentationens indhold.
Ordbogen anvender dokumentationskrav som en ækvivalent til
den amerikanske term documentation requirement, men dette
er ikke hensigtsmæssigt i transfer pricing-sammenhænge, da
termen bruges i anden henseende, nemlig om kravene til
dokumentationens indhold.
Det anbefales på baggrund af ovennævnte, at term 1 bruges om
pligten til at udfærdige dokumentation, og term 2 om de krav,
som stilles til dokumentationens indhold.
Documentation requirement
Substantiv <a; the; -s>
TP N
Installing a transfer-pricing system that meets the
documentation requirement of the net adjustment penalty
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regulations is a difficult, yet necessary, task.
DR
Duty to provide documentation
Substantiv <a; the>
ALS 2008
Ø
Bilag 6
Obligation to disclose information on transactions between
members of an affiliated group within 30 days if requested by
the Internal Revenue Service.
TPN
Obligation to disclose information on inter-company
transactions within 30 days if requested by the IRS.
TPN
Ovennævnte engelske termer kan anvendes som synonymer.
Det anbefales dog, at termen documentation requirement
bruges, da den er specifik for amerikansk engelsk ifølge anvendt
kildemateriale.
Den amerikanske oplysningspligt er en mere anbefaling, som
kun udgør en egentlig pligt, såfremt de amerikanske
skattemyndigheder fremsender en anmodning om
dokumentation til den skattepligtige, mens den danske
oplysningspligt er en egentlig pligt, som skattepligtige er
underlagt og skal opfylde.
Der er ikke fuld ækvivalens mellem de to sprogs termer på
grund af en gradsforskel i hhv. den danske og den amerikanske
definition. Gradsforskellen består i, at den danske
dokumentationspligt er en egentlig pligt, som skattepligtige er
underlagt, mens den amerikanske dokumentationspligt mere
har karakter af en anbefaling, som først bliver en egentlig pligt
på det tidspunkt de amerikanske skattemyndigheder anmoder
om dokumentation. Gradsforskellen er dog ikke af afgørende
betydning, så længe formålet med oversættelsen er at formidle
generel viden om dokumentationspligten. Dette betyder at den
danske og den amerikanske term kan anvendes som
ækvivalenter. Såfremt formålet er at formidle specifik viden om
dokumentationspligten til lægmænd anbefales det, at det ved
oversættelse specificeres, hvilket lands oplysningspligt der er
tale om, samt, hvad det pågældende lands dokumentationspligt
indebærer. Såfremt målgruppen er eksperter er det
tilstrækkeligt at specificere, hvilket lands dokumentationspligt
der er tale om. Eksperter har tilstrækkelig baggrundsviden på
området og vil ud fra konteksten kunne forstå hvad begrebet

66

Kandidatafhandling
CBS – Cand.Ling.Merc

Transfer Pricing
i
Danmark & USA

Sefija Ceric
December 2009

indebærer.
Term 10
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Generel definition:
Kilde til definition:
Faglig definition:
Kilde til definition:
Kommentar:
Kommentar (redaktør):

Engelsk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Generel definition:
Kilde til definition:
Faglig definition:
Kilde til definition:
Kommentar:

Uvæsentlige transaktioner
Substantiv <en; -en: -er>
Transaktioner 2009
For uvæsentlige transaktioner begrænses
dokumentationspligten til en liste med angivelse af, hvad der er
overdraget
Deloitte
Enkeltstående overførsler af aktiver, som ikke har karakter af
samhandelsforhold og som er af beskedent økonomisk omfang.
Transaktioner 2009
Enkeltstående transaktioner af beskedent økonomisk omfang.
Transaktioner 2009
Uvæsentlige transaktioner er specifikke for dansk transfer
pricing-lovgivng.
Det anbefales at, det ved oversættelse specificeres, at der er
tales om dansk transfer pricing-lovgivning, da termen er specifik
for det danske transfer pricing-system. Endvidere anbefales det,
at det specificeres, hvad termen indebærer overfor lægmænd.
Over for eksperter er dette ikke nødvendigt, da det vurderes, at
de har indgående kendskab til området, og dermed ved hvilke
transaktioner, der er tale om.
Immaterial transactions
Substantiv <a; the; -s>
SC
There may be occasions where most of the intercompany
transactions would be covered by a transfer pricing study, but
very immaterial transactions may not have had a study.
ENTRE
Transactions that occur once and that are of small value.
SC
One-off transactions of a small value.
Deloitte
Termen immaterial transactions er ikke en integreret del af
amerikansk transfer pricing-terminologi, idet der ikke er en
decideret bestemmelse som tager højde for problematikken
omkring transaktioner af beskedent omfang. Dog gælder det, at
såfremt værdien af en transaktion er tilstrækkeligt lille gælder
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bødebestemmelserne ikke. Termen bruges dog i andre
lovbestemmelser og har en ækvivalent definition.
Selvom der i USA ikke eksisterer en indarbejdet ækvivalent for
den danske term, og termen derfor relativ svær at oversætte.
Det anbefales at oversættelsesforslaget anvendes samt at
oversættelsen kildesprogsorienteres. Endvidere anbefales det,
at en forklaring tilknyttes termen, som præcist forklarer, hvilke
kriterier der gælder for at en transaktion kan vurderes som
værende uvæsentlig.

Begrænset dokumentationspligt
Substantiv <en; -en>
SKAT 2009:BDP
For mindre virksomheder er dokumentationspligten dog
begrænset til at omfatte visse kontrollerede transaktioner
SKAT 2009:BDP
Krav om, at mindre virksomheder med under 250 beskæftigede,
som enten har en årlig samlet balance på under DKK 125 mio.
eller en årlig omsætning på under DKK 250 mio. kun skal
udfærdige dokumentation for visse kontrollerede transaktioner.
SKAT 2009:BDP
Ø
Begrænset dokumentationspligt er specifik for dansk transfer
pricing-lovgivning, og sålede et dansk transfer pricing-begreb,
som ikke nødvendigvis er gældende i andre lande, hvilket er en
faktor oversættere bør tage højde for ved oversættelse.
Ved oversættelse anbefales det, at det gøres klart, at der er tale
om den danske begrænsede dokumentationspligt, idet ikke alle
lande har inkorporeret denne bestemmelse i deres transfer
pricing-lovgivning.
Limited disclosure requirement
Substantiv <a, the>
SC
Limited disclosure requirement anvendes ikke som en
integreret del af transfer pricing-terminologien i USA, idet der
ikke foreligger en begrænset dokumentationspligt i henhold til
landets transfer pricing-lovgivning.
In addition to a limited disclosure requirement, the entities
qualifying for the arm's length principle are obliged to prepare
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documentation related to the transactions.
LW
Small and medium sized enterprises are not exempt from
compliance with Sec. 482.
Bilag 6
Ø
I princippet eksisterer der ikke en begrænset
dokumentationspligt i USA, idet ingen skattepligtige er undtaget
reglerne i Sec. 482. Dette er stik imod de danske transfer
pricing-regler, hvor mindre virksomheder med mindre end 250
beskæftigede er underlagt en begrænset dokumentationspligt.
Denne problemstilling bør oversætteren tage højde for ved
oversættelse.
På baggrund af ovennævnte terminologiske gennemgang kan
det konstateres, at den danske term er forholdsvis kompleks at
oversætte til amerikansk, idet der ikke findes en indarbejdet
ækvivalent til den danske term.
Det anbefales at oversættelsesforslaget anvendes, samt, at det
specificeres, hvilket lands lovgivning, der refereres til, såfremt
dette ikke fremgår af konteksten. Endvidere anbefales det, at
der tilknyttes en kommentar såfremt målgruppen er lægmænd,
eller såfremt formålet med oversættelsen er specifik formidling
af viden om dokumentationspligten.

Term 12
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Generel definition:

Kilde til definition:
Faglig definition:

Kilde til definition:

Indkomstforhøjelsesbøde
Substantiv <en;, -en, -er>
Hansen 2008 - Bilag 15
Der er to typer af bøder, en transfer pricing-bøde
(“transactional penalty”) og en indkomstforhøjelsesbøde (“net
adjustment penalty”).
SKM
En bøde skattepligtige ifalder, hvis det beløb, som de har
angivet i selvangivelsen er fire gange så høj eller 1/4 så lav end
det korrekte beløb ville have været.
Hansen 2008 - Bilag 15
En bøde på 20 pct. af nettoforhøjelsen som følge af en transfer
pricing-regulering, som overstiger enten 5 mio USD eller 10 pct.
af bruttoindkomsten
Hansen 2008 - Bilag 15
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Termen indkomstforhøjelsesbøde er ikke indarbejdet i dansk
transfer pricing-terminologi, men er derimod en litterær
oversættelse til den amerikanske term net adjustment penalty.
Da der i Danmark ikke eksisterer deciderede transfer pricingbøder, men bøder for manglende eller mangelfuld opfyldelse af
oplysnings- og dokumentationspligten vil termen for lægmænd
ikke være forståelig, mens eksperter vil vide hvad termen
indholdsmæssigt dækker over på grund af deres omfattende
baggrundsviden.
Såfremt målgruppen for oversættelsen er lægmænd anbefales
det, at en kommentar tilknyttes, da det ikke fremgår af termen
alene, hvad termen indholdsmæssigt dækker.
Såfremt målgruppen er eksperter anbefales det, at termen
anvendes alene ved både ved generel og specifik formidling, da
det vurderes, at der ikke opstå oversættelsesmæssige på grund
af målgruppens omfattende baggrundsviden på området.
Net adjustment penalty
Substantiv <a; the; -ies>
Feinschreiber 2000 - 11-5
There are two levels in applying the net adjustment penalty.
Feinschreiber 2000 - 11-6
A penalty imposed if there is a gross valuation misstatement in
the amount reported by the taxpayer compared to the true
price.
Feinschreiber 2000 - 11-5
A 40 percent penalty imposed on the tax payer if the price
initially charged is 400 percent or more or 25 percent or less of
the arm’s length price.
TPN Penalties
Der er ækvivalens mellem den danske term og den amerikanske
term, idet den danske term indikerer, at der er tale om en bøde
relateret til indkomsten. Dog er der store forskelle mellem det
danske og det amerikanske bødesystem, hvilket kan være
udfordrende oversættelsesmæssigt. I det danske bødesystem er
fokus rettet på manglende oplysninger og dokumentation, men
der i det amerikanske bødesystem fokuseres på transaktionerne
samt anvendte priser og vilkår.
Der findes ikke en indarbejdet dansk term for denne specifikke
form for bøde. Termen er direkte oversat fra amerikansk
engelsk og anvendes helt naturligt i danske tekster. Såfremt
termen bruges i forbindelse med fagsprogskommunikation kan
den benyttes uden videre, men en forklaring vil være nødvendig
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såfremt målgruppen er lægmænd.
Term 13
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Dansk
Kilde til term:
Generel definition:

Kilde til definition:
Faglig definition:
Kilde til definition:
Kommentar:

Dokumentation
Substantiv <en; -en>
Gam 2007 - S.107
Udover detaljerede regler om dokumentation, bøder og
transfer pricing-metoder indeholder de amerikanske regler
særlige afsnit om cost sharing, lån, tjenesteydelser og leje.
Gam 2007 - S.107
Principal documents
Substantiv <the>
Pedersen 1998 - S.105
”Principal documents” omfattende beskrivelse af
virksomheden, herunder økonomiske, driftsmæssige og
juridiske forhold.
Pedersen 1998 - S.105
Primære dokumenter
Substantiv <et; -et; -er; -erne>
SC
Dokumentationsmateriale omfattende en beskrivelse af
virksomheden, transaktioner foretaget mellem de enkelte
virksomheder i koncernen samt valgte og fravalgte metoder til
fastsættelse af priser.
SC
Dokumentationsmateriale omfattende beskrivelse af
virksomheden samt kontrollerede transaktioner inkl.
Økonomiske, driftsmæssige og juridiske forhold samt
redegørelse for valgte samt fravalgte prisfastsættelsesmetoder.
Pedersen 1998 - S. 105
Ovennævnte danske termer er ikke fuldt synonyme idet det
danske begreb dokumentation egentlig er et overbegreb, som i
Danmark bruges om samtlige dokumenter relateret til transfer
pricing. Begrebet bruges dog også som oversættelse til et mere
snævert amerikansk begreb jf. principal documents og kan
derfor til en vis grad anvendes som synonym ved generel
formidling. Derimod er term 2 principal documents med en
forklarende kommentar, mere specifik og dækkende, da termen
indikerer at der er tale om et amerikansk fænomen. Termen
anvendes udelukkende om amerikansk transfer pricingdokumentation af danske kilder. I Danmark anvendes termen
minimumsdokumentation i forbindelse med den danse
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dokumentationsregler, men denne er på ingen måde en
ækvivalent til den amerikanske term, da der er tale om
minimumskrav, der ikke er nær så omfattende, som de
amerikanske dokumentationskrav.
Det anbefales, at principal documents anvendes i
oversættelsesmæssig sammenhæng, samt at en forklaring
tilknyttes, for at specificere for målgruppen, hvilke dokumenter
der skal inkluderes og at der er tale om et amerikansk begreb.
Såfremt oversætteren ønsker at anvende en dansk term kan
oversættelsesforslaget bruges.
Principal documents
Substantiv <a; the; -s>
Feinschreiber 2000 - 11-4
Principal documents are part of the "contempraneous
documentation" provisions.
Markham 2005 - S. 167
Documents that completely and accurately describe the basic
transfer pricing analysis conducted by the taxpayer.
Markham 2005 - S. 167
De amerikanske dokumentationskrav er ret omfattende og
detaljerede. Som en del af principal documents skal udførlige
beskrivelser af den skattepligtiges virksomhed herunder analyse
af økonomiske og juridiske faktorer samt en beskrivelse af
organisationsstrukturen inkluderes. Endvidere skal principal
documents også omfatte en beskrivelse af kontrollerede
transaktioner, økonomisk analyse, valgte nøgletal, valg samt
fravalg af prisfastsættelsesmetoder, beskrivelse eller resume af
anvendt data, et indeks over samtlige dokumenter samt en
beskrivelse af arkiveringssystemet, som anvendes til opbevaring
af transfer pricing-dokumentation.
Som det fremgår af ovenstående gennemgang af termen
principal documents er denne relativ svær at behandle fra et
oversættelsesmæssigt synspunkt, idet der ikke er en direkte
dansk ækvivalent, som er indarbejdet i det danske sprog. Den
danske term minimumsdokumentation er ikke en mulig
ækvivalent, da definitionen af termen ikke svarer til den
amerikanske definition. Den danske termdefinition indikerer for
det første, at der er tale om minimumskrav, hvorimod de
amerikanske krav er ultimative, og, for det andet, er kravene
ikke nær så detaljerede som de amerikanske.
I anvendt dansk kildemateriale, som behandler amerikanske
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transfer pricing-forhold er der ikke taget højde for det
amerikanske dokumentationssystem. Dette betyder at principal
documents udelukkende omtales som dokumentation.
Konsekvensen af dette er at målgruppen ikke formår ud fra
konteksten at danne sig et overblik over det amerikanske
system og dermed får et misvisende billede af transfer pricingforholdene. Anvendt amerikansk kildemateriale derimod
anvender termen, for at fremhæve det amerikanske system,
netop fordi det er specifikt for USA og fordi der er markante
forskelle i forhold til andre landes transfer pricing-systemer,
herunder Danmarks.
Det anbefales at oversættelsesforslaget bruges eller at den
amerikanske term lånes direkte, samt, at en forklaring
tilknyttes, således at det dels fremgår, at der er tale om et
amerikansk transfer pricing-begreb, og dels at det specificeres,
hvilke krav der stilles til indholdet af dokumentationen.

Term 14
Dansk
Kilde til term:
Eksempel:

Kilde til eksempel:
Generel definition:
Kilde til definition:
Faglig definition:
Kommentar:

Kommentar (redaktør):

Engelsk

Opbevaringspligt
Substantiv <en, -en>
SKL 2005
Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
undlader at efterkomme pligten til at opbevare dokumentation
vedrørende transfer pricing.
SKL 2005
Krav om at skattepligtige skal opbevare dokumentation i
minimum fem år.
SKL 2005
Ø
Opbevaringspligten i Danmark er en egentlig pligt som
skattepligtige er underlagt og skal efterkomme. Pligten
indebærer, at skattepligtige udfærdiger og opbevarer transfer
pricing-dokumentation over en periode på minimum 5 år.
Den danske term opbevaringspligt er relativ nem set fra en
oversættelsesmæssig betydning. Ved generel formidling samt i
tilfælde, hvor målgruppen er eksperter anbefales det, at termen
anvendes alene, mens det anbefales, at en kommentar
tilknyttes, ved specifik formidling for at specificere for
målgruppen, hvor længe dokumentationen skal opbevares.
Record keeping requirement
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Substantiv <a; the; -s>
Bilag 6
Because there is no requirement to have documentation, there
is no requirement to keep transfer pricing documentation.
Bilag 6
A recommendation that tax payers keep documentation for all
the years that are still open for examination to check their
accuracy.
Bilag 6
A recommendation that tax payers retain transfer pricing
documentation for all the years that are still open under audit.
Bilag 6
Da der i USA ikke er en egentlig dokumentationspligt, har dette
konsekvenser for opbevaring af eventuel dokumentation, og
således er skattepligtige ikke underlagt en egentlig
opbevaringspligt. De amerikanske skattemyndigheder, IRS,
anbefaler dog på det kraftigste, at relevant dokumentation
udarbejdes og opbevares, da sådan dokumentation, såfremt det
anmodes, skal fremsendes skattemyndighederne inden 30
dage.
Der er delvis ækvivalens mellem sprogenes termer, da den
danske terme er udtryk for en egentlig pligt, mens den
amerikanske term mere er et udtryk for en anbefaling.
Endvidere kan der være forskel på, hvor længe
dokumentationen skal opbevares. Dette er en udfordring
oversættelsesmæssigt, da definitionerne ikke er fuldt
ækvivalente. Men på trods af at der i USA ikke er en egentlig
opbevaringspligt findes der en indarbejdet term for
opbevaringspligten på amerikansk engelsk. Det anbefales
derfor, at den danske term opbevaringspligt oversættes til
record keeping requirement. Dog anbefales det på grund af
delvis ækvivalens mellem termerne, at det ved oversættelse
specificeres, hvad det pågældende lands opbevaringspligt
indebærer, for at give målgruppen korrekte samt præcise
informationer.

Transfer pricing-bøde
Substantiv <en; -en; -erne>
Hansen 2008 - Bilag 15
Transfer pricing-bøden svarer til 20 pct. af indkomstforhøjelsen,
hvis de selvangivne priser udgør 200 pct. eller mere eller 50 pct.
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eller mindre af armslængdeprisen.
SKM
Transaktionsbøde
Substantiv <en; -en; -erne>
SC: : Sefija Ceric
En bøde som skattepligtige ifalder, hvis den i selvangivelsen
anførte pris er dobbelt så høj eller halvt så lav end den korrekte
pris.
Hansen 2008 – Bilag 15
En bøde på 20 pct. af indkomstforhøjelsen udsted til
skattepligtige hvis de selvangivne priser udgør 200 pct. eller
mere eller 50 pct. eller mindre af armslængdeprisen
Hansen 2008 - Bilag 15
Ovennævnte danske termer er synonyme. Term 1 transfer
pricing-bøde er dog en mere bred definition som anvendes om
en række bøder, som pålægges skatteydere alt efter, hvilken lov
de har overtrådt. Term 2 derimod er mere snæver og præcis,
idet den indikerer at bøden er baseret på transaktioner.
Hverken term 1 eller term 2 er indarbejdet i dansk transfer
pricing-terminologi, men er en litterær oversættelse samt et
oversættelsesforslag til den amerikanske term transactional
penalty. Da der i Danmark ikke eksisterer deciderede transfer
pricing-bøder, men bøder for manglende eller mangelfuld
opfyldelse af oplysnings- og dokumentationspligten vil termen
for lægmænd ikke være forståelig, mens eksperter vil vide hvad
termen indholdsmæssigt dækker over på grund af deres
omfattende baggrundsviden.
Det anbefales at term 1 anvendes som et overbegreb når der
refereres til samtlige bøder inden for transfer pricing og term 2
(oversættelsesforslaget) anvendes som en præcis oversættelse
dvs. en ækvivalent til den amerikanske term transactional
penalty.
Transactional Penalty
Substantiv <a; the; -ies>
McDaniel – S.159
A transactional penalty will be imposed if a tax underpayment is
attributable to the transfer price claimed on a tax return.
Markham 2005 - S.164
A penalty imposed if there is a substantial value misstatement
in the amount reported by the taxpayer compared to the true
price.
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A 20 percent penalty imposed on the taxpayer if the price
initially charged is 200 percent or more or 50 percent of less of
the arm’s length price.
McDaniel - S.159
Der er fuld ækvivalens mellem de danske termer og den
amerikanske term, men den danske term 1 er bred i
definitionen, da der i USA eksisterer to former for bøder, hvor
transfer pricing-bøder er det overordnede begreb for dem
begge. Derfor kunne transactional penalty oversættes til
transaktionsbøde for at få en mere præcis oversættelse.
Det anbefales at term 1 bruges ved generel reference til alle
transfer pricing-relaterede bøder samt at
oversættelsesforslaget bruges, da ved specifik reference til den
amerikanske term transactional penalty.

10. SAMMENFATNING
På baggrund af den komparative analyse, som blev udarbejdet i specialets realiadel, var
formålet med specialets terminologidel, at foretage en nærmere undersøgelse af en
række centrale termer, som anvendes hyppigt inden for transfer pricing. 15 centrale
amerikanske termer blev udvalgt og behandlet, da de ansås som værende interessante og
udfordrende fra en oversættelsesmæssig synsvinkel på grund af markante forskelle
mellem hhv. det danske og amerikanske transfer pricing-regelsæt. At amerikansk transfer
pricing-terminologi oversættelsesmæssigt er en udfordring blev i særdeleshed bekræftet i
forbindelse med terminologigennemgangen.

Terminologigennemgangen viste, at transfer pricing terminologien er specialiseret i så høj
en grad, at omfattende baggrundsviden om transfer pricing samt indgående kendskab til
anvendt terminologi er påkrævet, for først og fremmest at kunne forstå det danske og det
amerikanske transfer pricing-system og dernæst foretage terminologiske valg i
forbindelse med oversættelse. Endvidere blev det konstateret, ligesom i realiadelens
afsnit 7.1 og 7.2 omhandlende oversættelsesmæssige strategier og valg generelt, at
terminologiske valg ligeledes bør foretages ud fra formål og målgruppe. Såfremt formålet
er at formidle generel eller specifik viden til lægmænd, bør en forklaring i de fleste
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tilfælde tilknyttes de behandlede termer, dvs. implicitte informationer gøres eksplicitte,
for at målgruppen kan forstå det formidlede stof samt sætte det i en retvisende kontekst,
da transfer pricing termerne er komplekse. Såfremt formålet er at formidle generel viden
til eksperter, kan en overvejende del af termerne som f.eks. oplysningspligten,
dokumentationspligten, Berry Ratio o.lign anvendes uden yderligere forklaringer, idet det
må formodes, at eksperter har relevant kendskab til emnet og dermed også
terminologien. Ved specifik formidling med fokus på detaljer og forskelle mellem
systemerne bør forklaringer også tilknyttes til eksperter, for at specificere, hvilke forskelle
der foreligger mellem termerne, da der ofte er tale om begreber, som er kulturspecifikke,
dvs. kun er gældende i et af landende og præget af det pågældende lands retssystem.
Endvidere blev det slået fast, at forkortelser som CPM (Comparable Profits Method) ikke
bør anvendes over for lægmænd, men kan anvendes overfor eksperter, på grund af deres
indgående kendskab til området.

Generelt gælder det for transfer pricing terminologien, at hovedparten af termerne
endnu ikke er indarbejdet i ordbøger, selvom de behandlede termer er grundlæggende og
ikke mindst gængse inden for transfer pricing. Dette kan skyldes det faktum, at området
er nyt samt under konstant udvikling. Desuden kunne det konstateres, at amerikanske
transfer pricing-termer overhovedet ikke optræder i ordbøgerne, og, at fokus er rettet på
britisk engelsk eller international engelsk terminologi. Det har derfor været nødvendigt at
konsultere autentisk kildemateriale på kilde- og målsprog for at finde ækvivalenter
mellem sprogene. På grund af den hastige udvikling på transfer pricing-området anbefales
det, at oversættere løbende orienterer sig i kildemateriale på begge sprog for at holde sig
opdateret med det faglige samt det sproglige aspekt. Endvidere anbefales det, at
virksomheder udvikler en sprogpolitik på området og udarbejder en database med
transfer pricing-termer, der skal fungere som en ordbog, for at opnå kvalitative samt
konsekvente oversættelser af transfer pricing-tekster.

På baggrund af anvendt kildemateriale var det muligt i en række tilfælde at finde
ækvivalenter mellem sprogene, og termerne blev vurderet til ikke at volde særlige
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problemer ved oversættelse. Der er tale om termerne Arm’s Length Standard, disclosure
requirement samt documentation requirement, som er vurderet til at være fuldt eller
delvist ækvivalente med tilsvarende danske termer. Det har ikke været muligt at finde
danske ækvivalenter for amerikanske termer, som er specifikke for det amerikanske
transfer pricing-system og som udelukkende anvendes indenfor landets grænser. Enkelte
kilder har forsøgt at give disse termer danske betegnelser. I nogle tilfælde som f.eks. netadjustment penalty er det lykkedes, mens det i andre tilfælde som f.eks. Best Method
Rule blev vurderet som værende uhensigtsmæssig.
Ca. halvdelen af termerne er låneord fra amerikansk, formentlig fordi landet var
foregangsland på transfer pricing området og således også var det første land til at
udvikle transfer pricing terminologien. I to tilfælde var det nødvendigt at udarbejde egne
oversættelsesforslag. I det ene tilfælde drejer det sig om den amerikanske term
transactional penalty, som er oversat til transfer pricing-bøde på dansk, hvilket ikke er en
fuld ækvivalent, da den danske term er et overbegreb, som referer til samtlige bøder
relateret til transfer pricing. I det andet tilfælde drejer det sig om termerne
contempranous documentation, principal documents samt background documents, som
på dansk enten refereres til med en enkelt term, dokumentation, som igen er et
overbegreb, som referer til samtlige transfer pricing-dokumenter, eller også er der tale
om direkte lån fra amerikansk engelsk, hvilket ikke er hensigtsmæssigt overfor
målgruppen.

11. DELKONKLUSION
Af den terminologiske behandling af 15 centrale transfer pricing termer kan udledes, at
der terminologimæssigt inden for området er lighedspunkter, hvad angår generel
formidling af hovedtrækkene. Dog kan det også udledes, at terminologien afviger en del
fra hinanden, såfremt fokus er på specifik formidling af de enkelte transfer pricingelementer. Oversættelsesmæssigt betyder dette, at indgående kendskab til emnet samt
terminologien er påkrævet, for at oversætteren kan foretage retvisende terminologiske
valg.
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Endvidere blev det slået fast, at oversætteren ikke udelukkende bør forlade sig på
ordbøger. Da transfer pricing-området er forholdsvis nyt samt under udvikling har det vist
sig, at ordbøgerne enten ikke indeholder transfer pricing terminologi, eller også har de
vist sig at være utilstrækkelige på grund af mangel på præcise samt udtømmende
definitioner. Dansk transfer pricing-terminologi er præget af direkte lån fra amerikansk
engelsk eller litterær oversættelse som oversætteren ikke altid bør forlade sig på på
grund af manglende ækvivalens. Amerikansk transfer pricing-terminologi er kulturspecifik
og præget af landets juridiske system, hvilket afspejler sig i terminologien. For at løse
disse terminologimæssige udfordringer bør oversætteren forlade sig på relevant
kildemateriale på kilde- samt målsprog for at udrede termernes betydning og levere en
korrekt samt valid oversættelse.

Det blev også slået fast, at det danske og det amerikanske transfer pricing-system er
forskelligt opbygget, hvilket i stor grad afspejler sig i terminologien. Selvom
grundlæggende termer som f.eks. armslængdeprincippet samt oplysnings- og
dokumentationspligten anvendes på begge sprog er der stor forskel på definitionerne.
Terminologimæssigt betyder dette at oversætteren skal have målgruppen for øje ved
foretagelsen af retvisende terminologiske valg. Overfor lægmænd bør en overvejende del
af termerne være efterfulgt af en forklaring, for at specificere, hvad definitionerne
dækker over, mens et højt stilistisk niveau bør anvendes overfor eksperter, da de har
indgående kendskab til området. For begge målgrupper gælder det, at der forekommer
transfer pricing-termer som bør specificeres nærmere, da forskellene er markante samt
yderst relevante og ikke fremgår af termen alene.

12 - SAMLET KONKLUSION
På baggrund af specialets realidel og terminologidel kan udledes, at der er visse ligheder
mellem det danske og det amerikanske transfer pricing-regelsæt på teoretisk plan, dvs.
mellem hovedtrækkene, som oversættelsesmæssigt ikke er udfordrende. Dog er der
væsensforskelle hvad angår retningslinjernes indhold samt den praktiske udførelse,
hvilket medfører oversættelsesmæssige udfordringer, som kræver indgående kendskab til
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området. Udfordringerne opstår dels fordi transfer pricing-systemerne afviger fra
hinanden, og dels fordi terminologien er præget af kulturspecifikke begreber, som kun
eksisterer i et af landende og som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet på dansk
og amerikansk engelsk.

Det kan konkluderes, at disse udfordringer på tekstuelt niveau optimalt løses ved en
funktionel tilgang, hvor der tages højde for tekstens formål, dvs. generel eller specifik
formidling om emnet, samt målgruppen, dvs. lægmænd eller eksperter. På terminologisk
niveau løses udfordringerne ved udover at tage højde for ovennævnte, også at tage højde
for, om der er fuld, delvis eller ingen ækvivalens. I tilfælde hvor der kun eksisterer små
gradsforskelle, har dette ikke så stor betydning for oversættelsen samt forståelsen af
teksten, hvis termer anvendes, hvor der ikke er fuld ækvivalens. Men i tilfælde hvor der
eksisterer store forskelle, er det yderst vigtigt, at der er fuld ækvivalens mellem
sprogenes termer, for at kunne levere en præcis oversættelse.

Slutteligt kan det konkluderes, at oversætteren ved terminologimæssige udfordringer
ikke alene bør forlade sig på ordbøger, men på relevant samt opdateret kildemateriale på
kilde- samt målsprog for at udrede termernes betydning og finde ækvivalenter, da
transfer pricing er et forholdsvis nyt område under konstant udvikling.
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http://ustransferpricing.com/comparable_profits_method.htm
l (8/6-2009)
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BILAG 1: PRISFASTSÆTTELSESMETODER

 Den fri markedsprismetode (på engelsk comparable uncontrolled price method –
CUP) er baseret på prisen, dvs. at prisen på transaktioner mellem uafhængige parter
anvendes til at fastsætte armslængdeprisen på kontrollerede transaktioner mellem
koncernforbundne parter. Metoden er den foretrukne idet man opnår den mest
nøjagtige armslængdepris på grund af den direkte sammenligning (SKAT 2009: CUP).

 Videresalgspris-metoden (på engelsk resale price-method) er baseret på bruttoavancen, og de primære sammenligningsfaktorer er funktioner og risici.
Videresalgspris-metoden anvendes primært af salgsselskaber og distributører, dog er
metoden mest anvendt, hvor der ikke tilføres produkterne væsentlig værdi (SKAT
2009:RPM).

 Kostpris plus avance-metoden (på engelsk cost plus-method) er ligeledes baseret på
brutto-avancen. Metoden anvendes primært af produktionsvirksomheder, ved handel
med halvfabrikata samt ved værdiansættelse af ydelser (SKAT 2009:C+).

 Avancefordelingsmetoden (på engelsk profit split method) er baseret på nettoavancen. Metoden anvendes ved komplekse transaktioner i stærkt integrerede
koncerner hvor flere parter bidrager med immaterielle aktiver f.eks. i tilfælde hvor
virksomheden fremstiller unikke produkter. Avancefordelingsmetoden kan gribes an
på to måder enten vha. comparable profit split metoden, på dansk bidragsanalysen
eller residual profit split metoden, på dansk residualanalysen jf. termninologidelen
(SKAT 2009:PSM).
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 Transaktionsbestemt nettoavancemetode (på engelsk transactional net margin
method -TNMM) er ligeledes baseret på netto-avancen. Nettoavancer for
sammenlignelige uafhængige transaktioner, de avancer, som en uafhængig
virksomhed opnår ved at udføre de samme funktioner og påtage sig de samme risici
under tilsvarende omstændigheder, anvendes til at fastsætte armslængde
nettoavancen. Den transaktionsbestemte nettoavancemetode kan anvendes til
prisfastsættelse både ved overdragelse af varer og ydelser samt ved immaterielle
aktiver. For eksempel kan der være tale om en distributør eller en producent, som
ikke har komplicerede funktioner, omfattende risici eller bidrager med immaterielle
aktiver. Hvis en virksomhed derimod bidrager med værdifulde immaterielle aktiver
eller andre unikke aktiver, vil disse forhold bevirke, at det vil være vanskeligt at finde
sammenlignelige transaktioner (SKAT 2009:TNMM).
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BILAG 2: EU Transfer Pricing Documentation

91

Kandidatafhandling
CBS – Cand.Ling.Merc

Transfer Pricing
i
Danmark & USA

Sefija Ceric
December 2009

92

Kandidatafhandling
CBS – Cand.Ling.Merc

Transfer Pricing
i
Danmark & USA

Sefija Ceric
December 2009

BILAG 3: Transfer Pricing i Danmark
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BILAG 4: Skema 05.021
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BILAG 5: DOKUMENTATIONSKRAV
§ 1. Omfattede af bekendtgørelsen er de skattepligtige, som ved opgørelsen af den
skatte- eller udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige
eller økonomiske transaktioner med forbundne parter (kontrollerede transaktioner), som
er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var
afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1, og som skal udfærdige
og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for disse
kontrollerede transaktioner, jf. skattekontrollovens § 3 B, stk. 5.
Stk. 2. I skattekontrollovens § 3 B, stk. 6, er angivet, at skattepligtige, som falder under
visse størrelsesgrænser, kun skal udarbejde dokumentation for visse kontrollerede
transaktioner. Andre undtagelser for dokumentationspligten er beskrevet i
skattekontrollovens § 3 B, stk. 9.
§ 2. En dokumentation skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og
vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis
transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter og indeholde de beskrivelser og
analyser, som er beskrevet i §§ 4-8. Det er ikke en betingelse, at dokumentationen følger
strukturen i §§ 4-8.
Stk. 2. Omfanget af de i §§ 4-8 nævnte beskrivelser, analyser mv., afhænger af omfanget
og kompleksiteten af virksomheden og de kontrollerede transaktioner.
Stk. 3. Dokumentationen kan udarbejdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Stk. 4. Dokumentationen skal på begæring fremsendes til told- og skatteforvaltningen
inden 60 dage.
§ 3. For uvæsentlige kontrollerede transaktioner skal alene angives de typer af
transaktioner, som den skattepligtige har vurderet som uvæsentlige.
Stk. 2. Transaktioner anses for uvæsentlige, når der er tale om enkeltstående
transaktioner af et beskedent økonomisk omfang.
§ 4. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse, som giver told- og
skatteforvaltningen et overblik over koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter.
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Stk. 2. Beskrivelsen skal indeholde:
1) En beskrivelse af koncernens juridiske struktur, herunder angivelse af
koncernenhedernes geografiske placering.
2) En beskrivelse af den organisatoriske struktur, herunder angivelse af den primære
forretningsmæssige aktivitet for den skattepligtige og for de forbundne parter, som den
skattepligtige har haft kontrollerede transaktioner med.
3) En oversigt der viser de seneste 3 års omsætning og resultat af den primære drift for
den skattepligtige og for de forbundne parter, som den skattepligtige har haft
kontrollerede transaktioner med.
4) En kort historisk beskrivelse af koncernen og virksomheden, en beskrivelse af
eventuelle omstruktureringer og skift i væsentlige funktioner og risici, samt en
forklaring på eventuelle underskud.
5) En kort beskrivelse af branchemæssige forhold for koncernen, herunder angivelse af de
væsentligste konkurrencemæssige parametre.
§ 5. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner.
Stk. 2. Flere transaktioner kan beskrives under et (aggregeret). Det skal beskrives, hvilke
transaktioner som er aggregeret.
Stk. 3. De kontrollerede transaktioner skal identificeres med hensyn til, hvor meget der
er overdraget og mellem hvilke forbundne parter.
Stk. 4. De kontrollerede transaktioner skal endvidere beskrives i forhold til:
1) Produkters (varer, tjenesteydelser, aktiver, immaterielle aktiver mv.) egenskaber.
2) En funktionsanalyse (funktioner, aktiver og risici.)
3) Kontraktsvilkår.
4) Økonomiske omstændigheder.
5) Forretningsstrategier.
Stk. 5. Eventuelle omkostningsfordelingsaftaler skal beskrives.
Stk. 6. Eventuelle andre forhold, som konkret vurderes af betydning for en
armslængdevurdering, skal beskrives.
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§ 6. Dokumentationen skal indeholde en sammenlignelighedsanalyse, som sammen
med beskrivelserne i §§ 4-5 kan danne grundlag for en vurdering af, om principperne for
prisfastsættelse af de kontrollerede transaktioner er i overensstemmelse med
armslængdeprincippet, jf. stk. 2-4.
Stk. 2. Analysen skal indeholde en beskrivelse af prisfastsættelsen af de kontrollerede
transaktioner. Analysen skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvorfor
prisfastsættelsen vurderes at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet,
herunder en redegørelse for anvendte sammenlignelige uafhængige transaktioner og
begrundelse for valg af metode.
Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 2 skal anvendes den skattepligtiges egne transaktioner
med uafhængige parter, samt transaktioner mellem uafhængige parter og herunder
andre forbundne parters transaktioner med uafhængige parter. Endvidere skal angives
hvilke mulige sammenlignelige uafhængige transaktioner, som virksomheden har fravalgt,
samt begrundelse for fravalget.
Stk. 4. Den skattepligtige er ikke forpligtet til at udarbejde databaseundersøgelser, jf.
dog § 10. Hvis databaseundersøgelser alligevel er udarbejdet, skal disse vedlægges
dokumentationen.
§ 7. Dokumentationen skal indeholde en overordnet redegørelse for implementeringen
af principperne for prisfastsættelsen.
Stk. 2. Redegørelsen skal endvidere specificere, i hvilket omfang den skattepligtige eller
forbundne parter har foretaget efterfølgende justeringer af priser og vilkår for de
kontrollerede transaktioner i Danmark eller i udlandet. Specifikationen skal indeholde
oplysninger om, i hvilket omfang disse efterfølgende reguleringer er i overensstemmelse
med armslængdeprincippet.
§ 8. Dokumentationen skal indeholde en liste over eventuelle skriftlige aftaler
vedrørende de kontrollerede transaktioner.
Stk. 2. Dokumentationen skal endvidere indeholde kopi af eventuelle skriftlige aftaler,
som den skattepligtige eller forbundne parter har indgået med myndigheder i andre lande
vedrørende kontrollerede transaktioner. Dette gælder både aftaler med bagudrettet og
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fremadrettet virkning. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse for skriftlige aftaler som de
danske skattemyndigheder er part i.
§ 9. Told- og skatteforvaltningen kan i løbet af en skattekontrol anmode om
supplerende oplysninger og materiale, herunder at der udarbejdes supplerende
materiale. Der kan anmodes om oplysninger og materiale, som må anses som relevant for
en armslængdevurdering, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af
de i §§ 4-8 og § 10 nævnte beskrivelser, analyser mv. § 2, stk. 3, finder tilsvarende
anvendelse.
§ 10. Told- og skatteforvaltningen kan anmode den skattepligtige om at udarbejde
databaseundersøgelse for en eller flere kontrollerede transaktioner. En anmodning om
udarbejdelse af databaseundersøgelse kan alene fremsættes under en skattekontrol.
Stk. 2. Ved en databaseundersøgelse forstås en søgning efter sammenligningsgrundlag,
som kan anvendes til brug for prisfastsættelse samt vurdering af, om prisfastsættelse af
kontrollerede transaktioner sker på armslængdevilkår. Søgningen sker i offentligt
tilgængelige databaser, herunder eventuelt mod betaling.
Stk. 3. Databaseundersøgelsen skal indeholde:
1) Identifikation af transaktion(er) der testes og anvendt prisfastsættelsesmetode.
2) Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder begrundelse for kvantitative og
kvalitative udsøgningskriterier.
3) Forklaring for brug af justeringer og interval.
4) Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt.
Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen skal give den skattepligtige en frist på mellem 60 og
90 dage til at udarbejde databaseundersøgelsen.
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BILAG 6: Transfer Pricing i USA

101

Kandidatafhandling
CBS – Cand.Ling.Merc

Transfer Pricing
i
Danmark & USA

Sefija Ceric
December 2009

102

Kandidatafhandling
CBS – Cand.Ling.Merc

Transfer Pricing
i
Danmark & USA

Sefija Ceric
December 2009

103

Kandidatafhandling
CBS – Cand.Ling.Merc

Transfer Pricing
i
Danmark & USA

Sefija Ceric
December 2009

BILAG 7: Skema 5471, 5472 & 8275
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