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Også nor ske skat te-
myn dig he ter må 
ak sep te re TNMM
I Ving Card/El safe-sa ken var an ven del sen av den transaksjonsbaserte nettomargin-
metoden («TNMM») sent ral. Lag manns ret tens be hand ling av det te spørs må let tas  
opp i den ne ar tik ke len.
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Artikkelen er forfattet av:

In tern pri sing har stått høyt på skat te myn-
dig he te nes agen da de sis te åre ne. Be ty de-
li ge res sur ser er lagt ned for å ut vik le kom-
pe tan sen og det er li ten grunn til å tro at 
det te vil end re seg i åre ne som kom mer. 
Skat te myn dig he te ne har også valgt en 
for holds vis of fen siv stra te gi for å tes te 
hvor dan in ter ne reg ler skal tol kes i sam svar 
med in ter na sjo na le trak ta ter og prin sip per. 
Det ny es te til skud det av av gjø rel ser er 
Ving Card/El safe-sa ken. Sent ralt i sa ken 
stod an ven del sen av den transaksjonsba-
serte nettomarginmetoden («TNMM») og 
det er lag manns ret tens be hand ling av det te 
spørs må let som tas opp i den ne ar tik ke-
len1.

Kort om TNMM
Den transaksjonsbaserte nettomarginme-
toden er en av fem aner kjen te prisingsme-
toder i OECD Trans fer Pricing Guide lines 
(TPG). Me to den sam men lig ner nettofor-
tjenestemarginen i en kon trol lert trans ak-
sjon med nettofortjenestemargin i sam-
men lign ba re ukon trol ler te trans ak sjo ner.

1 Saken er tidligere omtalt av Sfs i Revisjon og Regnskap 
nr. 5–2009.

His to risk sett har TNMM vært an sett for 
å være en se kun dær me to de for di nettofor-
tjenestemarginen på vir kes av for hold som 
ikke nød ven dig vis har di rek te sam men-
heng med drif ten, slik som mar keds for-
hold og in ter ne for ret nings stra te gi er. Til 
tross for svak he te ne, er me to den mye 
brukt i prak sis (nær mest ene rå den de for 
distributørselskaper) og OECD fjer net i 
2010 hier arkiet som plas ser te TNMM 
som en «sis te ut vei». I hen hold til gjel-
den de ret nings lin jer kan TNMM nå 
be nyt tes der som det kon kre te saks for hol-
det gjør den til «the most appropriate 
method»2.

Dom mens fak tum
Ving Card AS og El safe In ter na tio nal AS 
var i 2004 og 2005 pro duk sjons sel ska per 
in nen Assa Ab loy-kon ser net. Ving Card 
pro du se rer og sel ger kom plet te sik ker hets-
sy ste mer/lås sy ste mer for ad gangs kon troll  
i byg nin ger og bå ter. Kun de ne var ho ved-
sa ke lig ho tell kje der, fritt stå en de ho tel ler  
og cruise re de ri er. El safe le ve rer sa fer, som 
ut fyl ler VingCards sik ker hets sy ste mer. 
Sel ska pe ne var (og er frem de les) mar keds-
le den de in ter na sjo nalt på sine om rå der. 
Ving Card og El safe fu sjo ner te i 2006  
og om ta les i det vi de re som VCE.

Lag manns ret tens be hand ling gjaldt pris-
jus te rin ger som ble fore tatt mot et av VCE 
sine distributørselskaper i grup pen, Assa 
Ab loy Hospitality Inc. (AAH) i 2004 og 
2005. I 2004 lå AAH an til å få et stort 
un der skudd. I for bin del se med av leg ging 
av års regn ska pet ble pri se ne på de kon trol-
ler te trans ak sjo ne ne jus tert for å opp nå et 
øko no misk re sul tat i sam svar med arm-

2 OECD Transfer Pricing Guidelines (2010) pkt. 2.2.

lengdeprinsippet. AAH var VCE sin dis tri-
bu tør i det ame ri kan ske mar ke det og stod 
for om lag 30–40 % av det to tale sal get av 
VCE sine pro duk ter.

I 2005 ble VCE un der ret tet om at lig nin-
gen for 2004 var un der vur de ring. På det te 
tids punk tet holdt sel ska pe ne på å ut for me 
en internprisingsanalyse for å sik re at de 
øko no mis ke jus te rin ge ne mel lom VCE og 
AHH for 2004 var i hen hold til armleng-
deprinsippet. Stu dien vur der te uli ke me to-
der for in tern pri sing ba sert på OECDs 
ret nings lin jer og end te opp med å be nyt te 
TNMM. I tråd med stu diens an be fa lin ger 
inn gikk Ving Card og El safe i de sem ber 
2005 hver sin internprisingsavtale med 
AHH, be nevnt dis tri bu sjons av ta ler, hvor 
man fast slo hvor dan armlengdeprinsippet 
skul le iva re tas for de kon trol ler te trans ak-
sjo ne ne.

Av ta le ne re gu le rer ho ved prin sip pe ne  
for internprisfastsettelsen slik at AAH er 
ga ran tert en år lig nettomargin på mel lom 
1 og 5 pro sent. In ter val let ble se ne re end-
ret til 1,1–2,9 pro sent i tråd med kon klu-
sjo ne ne i internprisingsstudien.

Det sent rale spørs må let i sa ken var om 
prisingsstrategien med før te en inn tekts-
reduk sjon i VCE, jf. skattelo vens § 13–1. 
Skat te myn dig he te ne nek tet alle pris jus te-
rin ger, uten selv å an ven de noen prisings-
metode.

Nær me re om bru ken av TNMM
I internprisingsundersøkelsen valg te man 
å be nyt te TNM-me to den på ag gre gert 
nivå. Det te skyl des at VCE, i til legg til  
å pro du se re sik ker hets/lås sy ste mer, had de 
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Metode Hvordan? Når? Eksempler:

Tradisjonelle metoder

Sammenlignbar Ukontrollert 
Pris-metoden («CUP»/«SUP»)

Tar utgangspunkt i prising av lignende 
transaksjoner under sammenlignbare 
omstendigheter

Det foreligger sammenlignbare 
transaksjoner mellom uavhengige parter.

Kost Pluss Metoden Tar utgangspunkt i kostnadene ved å
produsere eller omsette en vare eller en 
tjeneste. Deretter legges det på en 
markedsmessig bruttomargin som 
sammenlignes med marginer fra 
sammenlignbare ukontrollerte 
transaksjoner. 

Tjenester 
Varer
Felles fasiliteter

Videresalgsprismetoden
(Resale Price Method/”RPM”)

Tar utgangspunkt i mark-up påslag og 
trekker det fra den endelige 
salgssummen til tredjeparts kunder 
utenfor gruppen, for å komme frem til 
prisen av konserninterne transaksjoner.

Varer
Varedistribusjon

Transaksjonsbaserte metoder

Transaksjonbasert NettoMargin-
Metoden («TNMM»)

Driftsmargin på selskaper som har 
lignende transaksjoner med lignende 
omstendigheter. Sammenligner 
nettomarginer. 

Manglende sammenlignbare ukontrollerte 
transaksjoner med tanke på
produktkarakteristika, men likhet hva 
gjelder funksjoner. 

Overskuddsdelingsmetoden Deler overskuddet mellom de aktuelle 
selskapene i konsernet basert på
funksjoner, eiendeler, risikoer  og ansatt 
i hvert enkelt selskap.

Ingen CUP/SUP tilgjengelig. Særlig 
anvendelig dersom begge parter yter 
unike bidrag (herunder immaterielle 
eiendeler) som ikke finnes i ukontrollerte 
transaksjoner. 
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ut vik let et in te grert sys tem for in stal la-
sjon, ser vice, ved li ke hold og re pa ra sjo ner 
av pro duk te ne. Dis se funk sjo ne ne ble 
rik tig nok ut ført av dis tri bu tør sel ska pet, 
men VCE eier tek no lo gi en bak in stal la-
sjons me to der og ser vice pro gram mer. 
Kun de ne kjø per alt så et fer dig in stal lert 
pro dukt hvor dis tri bu tø ren bi står med 
den lo ka le in stal la sjo nen og et ter mar ke-
det, men med tek no lo gi og ma nua ler 
ut ar bei det av VCE og for VCE sin  
reg ning og ri si ko.

Av ta le ne leg ger det al ler mes te av den 
for ret nings mes si ge ri si koen på VCE. 
AHH skal sit te igjen med en nettomargin 
(EBIT) på mel lom 1,1 og 2,9 pro sent 
hvert regn skaps år. Ved et re sul tat un der 
«gul vet» for in ter val let skal VCE re fun-
de re et be løp som brin ger re sul tatet opp 
til gul vet. Ved et re sul tat i AHH høye re 
enn «ta ket» for in ter val let skal AHH 
be ta le de nor ske sel ska pe ne et be løp som 
brin ger re sul ta tet i sam svar med ta ket.

Sta ten hev det for gje ves at TNMM både 
had de sto re svak he ter og ikke kun ne 
an ven des slik sel ska pet gjor de. Det ble 
an ført at AHH har an sva ret for mar keds-
fø ring og salg av pro duk te ne til slutt bru-
ker ne, samt in stal la sjon i for bin del se med 
salg, ser vice, ved li ke hold og re pa ra sjo ner 
ved hånd te ring av et ter mar ke det. Det var 
der for ikke rik tig å anse lå ser, mon te ring, 
ser vice og ved li ke hold som et in te grert 
pro dukt fra VCE, slik dis tri bu sjons av ta-
len la opp til. Føl ge lig var det hel ler ikke 
an led ning for VCE å re fun de re be løp til 
AHH for å sik re AHH en nettomargin  
på mel lom 1,1 og 2,9 pro sent. Det ble 
hev det at en slik over fø ring av ri si ko fra 
AHH til VCE gjør at det er umu lig for 
AHH å gå med un der skudd selv om de 
ikke har kon troll på kost nads si den.

VCE an før te på sin side at ved å bru ke 
TNMM over tid vil en dis tri bu tør i et 
kon sern for hold tje ne til sva rende det en 
uav hen gig dis tri bu tør tje ner. At dis tri bu-
tø ren der med ikke kan gå med tap, er en 
inn ven ding som kan ret tes også mot de 
and re internprisingsmetodene i OECDs 
ret nings lin jer, uten at de kan for kas tes av 
den grunn. Det er helt una tur lig at en 
uav hen gig dis tri bu tør vil dri ve med tap 
over tid. Pris jus te rin ger etter OECDs 
guide lines er også en skat te øko no misk 
me to de som skal sik re at rik tig for tje nes te 
al lo ke res til rik tig land, jf. OECDs 
mo dell av ta le ar tik kel 9, og ikke et spørs-
mål om å ha av ta le verk mel lom kon sern-
sel ska per.

I den for bin del se ut ta ler lag manns ret ten 
at:

«… det (må) prin si pi elt sett være ad gang 
til å inn gå sli ke dis tri bu sjons av ta ler mel-
lom sel ska per i sam me kon sern som i 
den ne sa ken. Ving Card/El safe er en tre pre-
nø ren i for hold til AHH og har an svar for 
de ve sent lig ste ele men te ne i ver di kje den 
fram til slutt bru ker ne. Også ser vice og 
ved li ke hold, som i ut gangs punk tet er dis-
tri bu tø rens an svar, byg ger på et kon sept 
som er ut vik let og styrt av pro duk sjons sel-
ska pe ne. At AHH skal sit te igjen bare med 
en be gren set for tje nes te, er da ri me lig. 
Samtidig er det klart at en uav hen gig dis-
tri bu tør ikke kan ak sep te re å gå med tap 
over fle re år. Det in ter val let i for tje nes te-
mar gin per år på 1,1–2,9 pro sent, som ble 
an be falt i PWCs internprisingsrapport, og 
som er ned felt i dis tri bu sjons av ta le ne, har 
lag manns ret ten ikke inn ven din ger mot. 
Kon sern sel ska per i for skjel lige land har et 
legi timt be hov for å re gu le re det øko no-
mis ke for hol det seg imel lom på en for ut-
sig bar måte.»

Lagmanns ret ten ak sep te rer der med VCE 
sin bruk av TNMM på ag gre gert nivå som 
prisingsstrategi og me ner vi de re at pris  -
inter val let fra internprisingsstudien er 
in nen for et arm leng des avstand.

Ret ten kom mer like vel med en re ser va sjon 
om at for ut set nin gen for å an ven de dis tri-
bu sjons av ta le ne til et ter føl gen de pris jus te-
ring mel lom det nor ske og det ame ri kan-
ske sel ska pet i se ne re år, må være at det 
dreier seg om år hvor re sul ta tet i AHH 
ikke har vært på vir ket av eks tra or di næ re 
for hold uten at det te er knyt tet til pro duk-
te ne som så dan.

Etter vårt syn er den ne re ser va sjo nen om 
«nor mal år» noe uhel dig all den tid også 
uav hen gi ge dis tri bu tø rer opp le ver eks tra-
or di næ re for hold en kelte år. Ved å gjen-
nom fø re en internprisingsstudie slik til-
fellet var i sa ken, har en gjort sam men lig-
ning med for tje ne ste mar gi ne ne i uav hen-
gi ge sel skap over tid. Føl ge lig har man  
i pris in ter val let tatt høy de for at «unor ma le 
år» kan fore kom me, men man eli mi ne rer 
de umid del ba re ef fek te ne av sli ke år ved å 
bru ke et in ter vall ba sert på fle re år.

Lag manns ret tens kon klu sjo ner
I mot set ning til ting ret ten kom en en stem-
mig lag manns rett til at VCE sin prisings-
strategi var i sam svar med armlengdeprin-
sippet og at den transaksjonsbaserte netto-
marginmetoden gav grunn lag for kor rek te 

jus te rin ger av pri se ne mel lom VCE og 
AHH.

Lig nin gen for 2004 ble imid ler tid stå en de 
uten end ring. I den for bin del se ut ta les det 
at:

«Lagmanns ret ten er også enig med SFS 
og ting ret ten i at VCE ikke i til strek ke lig 
grad har på vist at pris jus te rin ge ne for 
2004 ble gjort på arm leng des av stand. 
Sel ska pet har an ført at man har be nyt tet 
TNMM, men lag manns ret ten kan ikke se 
at det er til fel le. Jus te rin ge ne ble gjort ved 
at for skjel len mel lom bud sjet tert og fak-
tisk brut to for tje nes te ble dek ket. De ble 
fore tatt før internprisundersøkelsen var 
gjen nom ført, og uten at det ek si ster te noe 
retts grunn lag for jus te rin gen mel lom 
sel ska pe ne. Etter lag manns ret tens syn har 
VCE ikke i til strek ke lig grad be grun net 
hvor for man ikke også for 2004 skal leg ge 
til grunn de fast sat te pris lis te ne, når det te 
var skjedd i åre ne for ut.»

Det fak tum at det ikke fore lå intern-
prisingsstudie el ler dis tri bu sjons av ta ler  
i 2004, med før te alt så at skatt yter ikke 
fikk med hold i sitt krav, til tross for at 
jus te rin ge ne lå in nen for det armlengde-
intervallet som ble ak sep tert i 2005  
(og et ter føl gen de år).

Etter vårt syn er det te en una tur lig slut-
ning. Det pri mæ re for må let med OECDs 
ret nings lin jer for in tern pri sing for skat te-
myn dig he te ne i alle OECD-land, er å 
tes te de pri se ne et kon sern har brukt ved 
lig nin gen og ved bok et ter syn, og fore ta 
en jus te ring der som pri se ne som er brukt 
ikke til sva rer en armlengdepris. De pri-
vat retts li ge av ta le ne har der for be gren set 
vekt og sel ska per kan ikke unn gå jus te rin-
ger ved å av ta le fes te ikke-mar keds mes si ge 
vil kår. Pri se ne vil uan sett bli sam men lig-
net med uav hen gi ge og av ta le ne satt til 
side ved av vik fra armlengdeprinsippet.

Det er der for be ten ke lig å bru ke mang-
lende av ta le verk og pri vat retts lig do ku-
men ta sjon som ar gu ment mot jus te ring 
når det fore lig ger (et ter føl gen de) ana ly ser 
mot uav hen gi ge par ter som vi ser at jus te-
rin gen var in nen for et arm leng des in ter-
vall.

Mo ra len må uan sett være at internpri-
singsstudier og do ku men ta sjon på pri sin-
gen i kon trol ler te trans ak sjo ner bør fore-
lig ge før skat te myn dig he te ne kom mer på 
be søk.


