
Selvstyrets bekendtgør
else nr. 43 af 25. novem

ber 2020 om dokumen
tation af

prisfastsættelsen af ko
ntrollerede transaktione

r

I henhold til § 36 b, stk
. 2, i landstingslov nr. ll

 af 2. november 2006 0
m indkomstskat, som

ændret ved Inatsisartut
lov nr. 22 af 28. novem

ber 2018, fastsættes:

§ l. Omfattede af beken
dtgørelsen er de skatte

pligtige, som ved opgø
relsen af den skatte-

eller udlodningspligtige
 indkomst skal anvende

 priser og vilkår for han
delsmæssige eller

økonomiske transaktio
ner med forbundne par

ter (kontrollerede trans
aktioner), som er i

overensstemmelse me
d, hvad der kunne vær

e opnået, hvis transakt
ionerne var afsluttet

mellem uafhængige pa
rter, jf. landstingslov om

 indkomstskat § 36 a, s
tk. l, og som skal

udfærdige og opbevare
 skriftlig dokumentation

 for, hvorledes priser og
 vilkår er fastsat for

disse kontrollerede tran
saktioner, jf. landstings

lov om indkomstskat § 
36 b, stk. 2.

Stk. 2. I landstingslov o
m indkomstskat § 36 b

, stk. 4, er angivet, at s
kattepligtige, som

falder under visse størr
elsesgrænser, kun ska

l udarbejde dokumenta
tion for visse

kontrollerede transaktio
ner.

§ 2. En dokumentation
, der består af to dele, 

en fællesdokumentatio
n om hele koncernen o

g
en landespeciñk dokum

entation for hver skatte
pligtig i koncernen, ska

l indeholde de

beskrivelser og analyse
r m.v., som er beskreve

t i § 4 om fællesdokum
entationen og i § 5 om

den landespeciñkke do
kumentation, og skal ku

nne danne grundlag fo
r en vurdering af, om

priser og vilkår er fasts
at i overensstemmelse

 med, hvad der kunne v
ære opnået, hvis

transaktionerne var afs
luttet mellem uafhængi

ge parter.

Stk. 2. Omfanget af de
 i §§ 4 og 5 nævnte bes

krivelser, analyser m.v.
, afhænger af omfange

t

og kompleksiteten af ko
ncernen, den skatteplig

tige og de kontrollerede
 transaktioner.

Stk. 3. Dokumentatione
n kan udarbejdes på gr

ønlandsk, dansk, norsk
, svensk eller engelsk.

Stk. 4. Dokumentatione
n skal på begæring frem

sendes til Skatteforvalt
ningen inden 60 dage.

§ 3. For uvæsentlige ko
ntrollerede transaktione

r skal i forhold til beskri
velser og analyser

m.v., jf. § 5, alene angi
ves de typer af transak

tioner, som den skattep
ligtige har vurderet som

uvæsentlige. Stk. 2. Transaktioner a
nses under § 5 for uvæ

sentlige, når der er tale
 om enkeltstående

transaktioner af et besk
edent økonomisk omfa

ng.

§ 4. Fællesdokumentat
ionen skal indeholde et

 koncerndiagram, der v
iser koncernens

juridiske og organisato
riske struktur, herunder

 angivelse af de lande,
 hvor de enkelte

forbundne parter opere
rer.

Stk. 2. Fællesdokumen
tationen skal indeholde

 en generel beskrivelse
 af koncernens

forretningsmæssige ak
tiviteter, herunder følge

nde:
l) De væsentlige værdi

skabende faktorer (driv
ers of business PVOfit)

 i koncernen.

2) En beskrivelse af ko
ncernens forsyningskæ

de (supply Chain) for d
e fem største produkte

r
og/eller serviceydelser 

målt på omsætning sam
t alle produkter og/eller

 serviceydelser, der



mina" annum udgør mere end fem pr
ocent af koncernens ko

nsoliderede omsætning
. Beskrivelsen kan

illustreres med et diagr
am.

3) En liste med en kort
 beskrivelse af de væse

ntlige serviceaftaler me
llem de forbundne

parter i koncernen, bor
tset fra forsknings- og u

dviklingsserviceaftaler,
 samt en beskrivelse af

de væsentlige ydelser,
 som hovedservicecent

rene i koncernen vareta
ger eller kan varetage o

g

de anvendte transfer p
ricing politikker for allok

eringen af service-omk
ostninger og

fastsættelse af afregnin
gspriserne for de konce

minterne serviceydelse
r.

4) En beskrivelse af de
 største geografiske ma

rkeder målt på omsætn
ing for produkter og

serviceydelser, jf. nr. 2
.

5) En kort funktionsana
lyse, som beskriver de 

primære bidrag til konc
ernens samlede

værdiskabelse med op
lysning om, hvilke af de

 enkelte forbundne par
ter i koncernen, der

bidrager hertil i forhold 
til væsentlige funktione

r, risici samt aktiver.

6) En beskrivelse af be
tydelige omstrukturerin

ger, tilkøb og frasalg in
dtruffet i løbet af

indkomståret. Stk. 3. Fællesdokumen
tationen skal for konce

rnens immaterielle akti
ver (som de i

kapitel VI i OECD”s Tra
nsfer Pricing Guideline

s) indeholde følgende:

l) En generel beskrivels
e af koncernens overor

dnede strategi for udvik
ling, ejerskab og

udnyttelse af immaterie
lle aktiver, inklusive ge

ografisk placering af ko
ncernens primære

forsknings- og udvikling
sfaciliteter samt angive

lse af, hvorfra disse ak
tiviteter ledes.

2) En liste over de imm
aterielle aktiver eller gr

upper af immaterielle a
ktiver i koncernen, der

har betydning for trans
aktioner mellem forbun

dne parter, og med ang
ivelse af hvilke enhede

r
i koncernen, der er jurid

iske ejere af disse imm
aterielle aktiver.

3) En liste over betydel
ige aftaler mellem de fo

rbundne parter vedrøre
nde immaterielle

aktiver, herunder primæ
re CCA-aftaler (Cost C

ontribution Arrangemen
ts), forsknings- og

udviklingsserviceaftale
r samt licens- og royalt

yaftaler.

4) En generel beskrive
lse af koncernens over

ordnede transfer pricin
g-politikker i forhold til

forsknings- og udvikling
saktiviteter samt immat

erielle aktiver.

5) En generel beskrive
lse af alle betydelige ov

erførsler af rettigheder 
til immaterielle aktiver

mellem de forbundne p
arter i løbet af indkoms

tåret med tilhørende an
givelse af hvilke

enheder og lande, der 
er involveret i overførsl

erne, samt betalingerne
 i forbindelse hermed.

Stk. 4. Fællesdokumen
tationen skal vedrørend

e koncernens finansiell
e aktiviteter indeholde

følgende: 1) En generel beskrive
lse af, hvordan koncern

en er finansieret, inklus
iv en beskrivelse af de

mest centrale finansiell
e arrangementer med u

afhængige långivere.

2) Identifikation af alle 
de forbundne parter, de

r har en central finansie
ringsfunktion i forhold

til koncernen, herunder
 angivelse af de lande,

 under hvis lovgivning d
isse enheder er

organiserede, samt ste
det hvorfra enhederne 

ledes.

3) En generel beskrive
lse af koncernens trans

fer pricing politikker i fo
rhold til de ielle

arrangementer mellem
 de forbundne parter.

Stk. 5. Fællesdokumen
tationen skal vedrørend

e koncernens regnskab
smæssige og

skattemæssige position
 indeholde følgende:



l) Koncernens konsolid
erede regnskab for åre

t, hvis dette er lavet til b
rug for

regnskabsaflæggelse, 
intern styring, skatteop

gørelse eller udarbejde
t i anden sammenhæng

.

2) En liste og kort besk
rivelse af koncernens e

ksisterende unilaterale
 APA°er (Advanced

Pricing Agreement), sk
atteaftaler og -afgørels

er med fremadrettet vir
kning vedrørende

fordelingen af indkoms
t mellem lande.

§ 5. Den landespecifikk
e dokumentation skal v

edrørende den skattep
ligtige indeholde

følgende: l) En beskrivelse af den
 skattepligtiges ledelse

sstruktur, et lokalt orga
nisationsdiagram og en

beskrivelse af de indivi
der, som den lokale led

else rapporterer til, sam
t angivelse af i hvilke

lande, disse individer h
ar deres sædvanlige ko

ntoradresser.

2) En detaljeret beskriv
else af virksomheden o

g den forretningsstrate
gi, der forfølges af den

skattepligtige, samt ang
ivelse af, om den skatte

pligtige har været invol
veret i eller været

påvirket af omstrukture
ringer eller overførsler 

af immaterielle aktiver 
i indeværende

indkomstår samt indko
mståret umiddelbart for

ud for indeværende ind
komstår, og en

forklaring på, hvordan s
ådanne transaktioner h

ar eller har haft indvirkn
ing på den

skattepligtige. 3) Angivelse af den ska
ttepligtiges væsentligst

e konkurrenter.

Stk. 2. I den landespec
ifikke dokumentation sk

al for hver kategori af k
ontrollerede

transaktioner, som den
 skattepligtige er involv

eret i, gives følgende in
formation:

l) En beskrivelse af de 
kontrollerede transaktio

ner (eksempelvis indkø
b, produktion, salg,

levering eller modtagel
se af serviceydelser, lå

n, garantier, køb og sa
lg af immaterielle aktive

r,
betaling af royalty m.v.

) samt en beskrivelse a
f sammenhængen, hvo

ri de kontrollerede

transaktioner har funde
t sted.

2) Beløbsmæssig angiv
else af de samlede inte

rne betalinger for hver 
kategori af kontrollered

e
transaktioner som den 

skattepligtige er med i 
(eksempelvis betalinge

r for produkter, service
s,

royalties, renter m.v.), s
pecificeret på de skatte

jurisdiktioner, hvortil og
 -fra betalingerne har

fundet sted. 3) Identifikation af hver
 af de forbundne parter

, som er involveret i hv
er kategori af

kontrollerede transaktio
ner med den skatteplig

tige, samt en kort besk
rivelse af relationen til

hver af disse parter. 4) Kopi af alle væsentli
ge kontrollerede aftaler

, som den skattepligtige
 er med i.

5) En detaljeret samme
nlignelighedsanalyse o

g funktionsanalyse af d
en skattepligtige samt

de relevante forbundne
 parter i forhold til hver 

kategori af kontrollered
e transaktioner,

herunder en beskrivels
e af alle ændringer i for

hold til tidligere år.

6) Angivelse af den me
st egnede transfer prici

ng-metode i forhold til h
ver kategori af

transaktioner og begru
ndelse for valget af me

tode.

7) Når det i forhold til tr
ansfer pricing-metoden

 er relevant, skal det op
lyses, hvilken af

transaktionsparterne de
r er valgt som den teste

de part, og valget skal 
begrundes.

8) En beskrivelse af de
 forudsætninger og ant

agelser der er lagt til gr
und ved anvendelse af

transfer pricing-metode
n.

9) Er der lavet en flerår
ig analyse, skal denne 

tilgang begrundes.



10) En liste og tilhøren
de beskrivelse af de ud

valgte sammenlignelige
 transaktioner (interne

og eksterne) samt infor
mation om de finansiel

le indikatorer for de uaf
hængige Virksomhede

r,

som er benyttet Ved tra
nsfer pricing-analysen,

 herunder en beskrivels
e af

udsøgningsprocessen 
og kilden til den anvend

te information.

11) En redegørelse for
 eventuelle sammenlign

elighedsjusteringer og 
for, om der er lavet

justeringer til resultater
ne hos den testede par

t, de sammenlignelige 
transaktioner eller begg

e.
12) En redegørelse for

, hvorfor det kan konklu
deres, at de relevante t

ransaktioner er

prisfastsat i overensste
mmelse med armslæng

de-princippet ved anve
ndelse af den valgte

transfer pricing-metode
.

13) En oversigt med an
givelse af de finansielle

 data/regnskabsdata de
r er brugt ved

anvendelsen af transfe
r pricing-metoden.

14) En kopi af eksistere
nde unilaterale, bilatera

le og multilaterale APA
ier samt andre

skatteaftaler og -afgøre
lser med fremadrettet v

irkning, som den skatte
pligtige ikke er part i,

men som er relevante i
 forhold til de kontroller

ede transaktioner.

Stk. 3. I den landespec
ifikke dokumentation sk

al følgende materiale v
edrørende de

økonomiske, finansielle
 og regnskabsmæssige

 data vedlægges:

1) Hvis der findes et re
videret årsregnskab for

 den skattepligtige for i
ndkomståret, skal dette

vedlægges, og hvis ikk
e, skal et eventuelt fore

liggende ikke-revideret
 regnskab vedlægges i

stedet. 2) Data og allokeringss
kemaer, der viser, hvor

dan de regnskabsmæs
sige data, som er brugt

ved transfer pricing-me
toden, kan afstemmes 

til årsregnskabet for de
n skattepligtige.

3) Oversigter og skema
er, der viser de relevan

te økonomiske, finansie
lle og/eller

regnskabsmæssige da
ta for de sammenlignel

ige uafhængige transak
tioner, som er anvendt 

ved
transfer pricing-analyse

n, samt angivelse af kil
den til disse data.

§ 6. Skatteforvaltningen
 kan i løbet af en skatte

kontrol anmode om sup
plerende oplysninger

og materiale, herunder
 at der udarbejdes supp

lerende materiale. Der 
kan anmodes om

oplysninger og materia
le, som må anses som

 relevant for en arrnslæ
ngdevurdering, herund

er

oplysninger og materia
le til uddybning og kont

rol af de i §§ 4 og 5 næ
vnte beskrivelser,

analyser m.v. § 2, stk. 
3, finder tilsvarende an

vendelse.

§ 7. Skatteforvaltningen
 kan anmode den skatt

epligtige om at udarbej
de

databaseundersøgelse
 for en eller flere kontro

llerede transaktioner. E
n anmodning om

udarbejdelse af databa
seundersøgelse kan al

ene fremsættes under 
en skattekontrol.

Stk. 2. Ved en databas
eundersøgelse forstås 

en søgning efter samm
enligningsgrundlag, so

m

kan anvendes til brug f
or prisfastsættelse sam

t vurdering af, om prisfa
stsættelse af

kontrollerede transaktio
ner sker på arrnslængd

evilkår. Søgningen ske
r i offentligt tilgængelig

e

databaser, herunder ev
entuelt mod betaling.

Stk. 3. Databaseunders
øgelsen skal indeholde

 følgende:

1) Identifikation af trans
aktioner, der testes, og

 anvendt prisfastsættel
sesmetode.

2) Beskrivelse af udsøg
ningsprocessen, herun

der begrundelse for kva
ntitative og kvalitative

udsøgningskriterier.



/ÆWM 3) Forklaring for brug a
f justeringer og interval

.
4) Dokumentationsmat

eriale fra databaser og
 anvendte data i øvrigt.

Stk. 4. Skatteforvaltnin
gen skal give den skatt

epligtige en frist på me
llem 60 og 90 dage til

at udarbejde databaseu
ndersøgelsen.

§ 8. Bekendtgørelsen t
ræder i kraft den l. janu

ar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse
n har virkning for kontro

llede transaktioner fore
taget i indkomstår,

der påbegyndes den l. 
januar 2021 eller sener

e.

Grønlands Selvstyre a'
. 25. november 2020

Vittus gaukitso ai 'kristensen


