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KPMG Acor Tax har hermed fornøjelsen af at invitere til gå 

hjem-møde med fokus på transfer pricing.

De danske transfer pricing-dokumentationskrav er blevet 

ændret som en konsekvens af OECD’s BEPS-initiativ. Dette 

skaber et behov for opdatering af eksisterende 

dokumentation, således at de nye krav efterkommes.

Vi ser desuden store forretningsmæssige fordele i at tænke 

sit arbejde med transfer pricing sammen med moms og told. 

Baseret på vores erfaringer mener vi, at et 

helhedsorienteret fokus er at foretrække, når man 

beskæftiger sig med transfer pricing. Dette vil ligeledes 

være på dagsordenen til gå hjem-mødet. 

Rune Grøndahl

Partner

Indirect Taxes

Vores indlægsholdere har mangeårig solid juridisk og praktisk erfaring inden for transfer pricing 

samt moms og told og rådgiver dagligt en bred vifte af virksomheder herom.

Tilmelding og pris

Arrangementet er gratis. Bemærk! Der er et begrænset antal pladser. 

Tilmelding skal ske senest den 10. marts 2017 ved mail til alexander.hasenberg@kpmg.com.

INVITATION

Vi har sammensat følgende program, hvor vi vil give vores syn på, hvordan man efterlever de 

ændrede krav til transfer pricing-dokumentation:

- De nye dokumentationskrav – hvordan påvirker ændringerne din virksomhed?

Vi gennemgår de nye dokumentationskrav, så du er klædt på til at gennemføre konverteringen fra 

de gamle krav til de nye, herunder status på den internationale implementering af BEPS, som 

kan/vil have indflydelse på opdateringen af jeres transfer pricing-dokumentation.

- Transfer pricing, moms og told – hvordan spiller det sammen?

Dit valg af transfer pricing-model kan have en lang række moms- og toldmæssige konsekvenser, 

og vi giver en række eksempler på, hvorfor det altid er afgørende at undersøge de told- og 

momsmæssige konsekvenser, når man arbejder med transfer pricing. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen!

Holger Haugstrup

Director 

Transfer Pricing

Daniel H. Poulsen

Senior Consultant

Transfer Pricing 

Aske H. Lauridsen

Senior Consultant

Transfer Pricing 

Dette arrangement vil ligeledes afholdes i København den 22. marts 
2017. Send en mail til alexander.hasenberg@kpmg.com, hvis du vil 
modtage informationer om dette arrangement. 
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