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1 INDLEDNING, PROBLEMFORMULERING SAMT MODEL- OG 

METODEVALG 

1.1 Indledning 

Kapitalejerlån er et selskabsretligt begreb, som oprindeligt er opstået for at beskytte 

kapitalselskabernes kreditorer, som følge af den begrænsede hæftelse i selskabsloven.  

Kapitalejerlån er et område, som gennem de senere år har vakt stor interesse både hos kapitalejere og 

rådgivere, da der er kommet et stort fokus på området fra myndighedernes side af, herunder ny 

lovgivning.  

I praksis er det et område, hvor grænsetilfælde ofte drøftes. For hvornår er der egentlig tale om en 

overtrædelse af lovgivningen? Hvis en kapitalejer får forudbetalt en rejsegodtgørelse eller der er sket 

en fejludbetaling til kapitalejeren – er det så et ulovligt kapitalejerlån? Spørgsmålene er mange og 

langt fra alle svarerne kan findes i selskabslovgivningen. 

Indtil 2012 var reglerne om kapitalejerlån kun et interessant emne i forhold til den selskabsretlige 

lovgivning, men i 2012 blev de ulovlige kapitalejerlån ligeledes interessante set ud fra et 

skattemæssigt perspektiv, idet der blev indført særlige beskatningsregler på området. Med disse regler 

fik myndighederne sendt et klart signal om, at kapitalejerlån i strid med selskabsloven ikke er noget, 

som myndighederne er interesseret i, og det skal have væsentlige konsekvenser for kapitalejerne. 

Reglerne forsøger derved at fjerne et hvert incitament til at optage kapitalejerlån.  

Indførelsen af de skattemæssige regler på området har derved ikke gjort emnet mindre interessant 

blandt virksomhedsejerne, rådgiverne og myndighederne. Disse har nemlig fået den konsekvens, at de 

ulovlige kapitalejerlån er underlagt tilbagebetalingspligt i henhold til selskabsloven mens de i 

henhold til ligningsloven samtidige er skattepligtige – uagtet at de bliver tilbagebetalt. ”Straffen” eller 

”prisen” for at optage et ulovligt kapitalejerlån er således blevet udvidet med skatten af 

kapitalejerlånets værdi.  

Dette har derfor endnu en gang fået rådgivere og kapitalejere til at drøfte området, idet kapitalejere 

der har fået optaget disse ulovlige kapitalejerlån har forsøgt at finde en mulighed for at undgå denne 

økonomiske ”straf”. 

1.2 Problemformulering 

Af indledningen er blot nogle af de få spørgsmål som emnet, kapitalejerlån, giver anledning til. Dette 

afgangsprojekt vil forsøge at belyse problemstillingerne for kapitalejerlånene med fokus på de 

selskabsretlige og skatteretlige perspektiver.  
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Afgangsprojektet vil således foretage en gennemgang og analyse af de selskabsretlige og skatteretlige 

regler og problemstillinger for kapitalejerlån. Med udgangspunkt heri, vil afgangsprojektet besvare 

følgende spørgsmål: 

• Hvad er gældende selskabsret for kapitalejerlån? 

• Hvad er gældende skatteret for kapitalejerlån? 

• Hvordan er samspillet mellem reglerne på det selskabsretlige og det skatteretlige område og 

hvilke udfordringer giver dette anledning til? 

• Hvilke praktiske udfordringer og problemstillinger er forbundet med de gældende 

selskabsretlige og skatteretlige regler om kapitalejerlån? 

• Har reglerne i selskabsloven og ligningsloven haft den ønskede effekt på nedbringelsen i 

antallet af kapitalejerlån? 

Formålet med afgangsprojektet er således at gennemgå, og analysere de selskabsretlige og 

skatteretlige regler inden for kapitalejerlån, med fokus på samspillet mellem disse, og de 

udfordringer, og problemstillinger som reglerne giver anledning til. 

1.2.1 PROBLEMAFGRÆNSNING 

Afgangsprojektet tager alene udgangspunkt i selskabsformerne aktieselskab og anpartsselskab 

omfattet af selskabslovens § 1, og behandler derfor ikke øvrige selskabsformer. 

Ved den historiske gennemgang af de selskabsretlige regler, er der alene taget udgangspunkt i 

udviklingen i den tidligere aktieselskabslov, da det forventes, at der har været en tilsvarende 

udvikling i den tidligere anpartsselskabslov. I forhold til formålet med gennemgangen af den 

historiske udvikling af kapitalejerlån vurderes eventuelle forskelle i lovgivningen for værende 

irrelevant. 

Afgangsprojektet vil kun omhandle relevant dansk lovgivning på området, hvorfor eventuel EU ret på 

området ikke vil blive gennemgået og analyseret, ligesom kapitalejerlån til udenlandske juridiske 

personer og enheder ikke vil blive gennemgået og analyseret. Endvidere vil undtagelsesbestemmelsen 

i selskabslovens § 213 om kapitalejerlån vedrørende pengeinstitutter ikke blive gennemgået og 

analyseret i afgangsprojektet. Disse områder vurderes ikke for relevante i forhold til 

afgangsprojektets formål. 

Formålet med afgangsprojektet er en analyse af de selskabs- og skatteretlige regler på området. Som 

følge heraf er de revisionsmæssige og heraf de erklæringsmæssige konsekvenser som følge af 

kapitalejerlån ikke medtaget i afgangsprojektet. Tilsvarende er de regnskabsmæssige regler kun 
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behandlet på et overordnet niveau for at give et helhedsbillede af behandlingen og konsekvenserne 

ved kapitalejerlån for kapitalselskaberne og kapitalejerne. 

Reglerne for selvfinansiering er behandlet i afgangsprojektet, men disse er ikke gennemgået og 

analyseret i detaljen, da dette ikke er formålet med afgangsprojektets problemformulering. 

1.3 Model- og metodevalg 

1.3.1 METODEVALG 

I afgangsprojektet gennemgås og analyseres reglerne om kapitalejerlån via en normativ undersøgelse. 

Dette vil sige, at der i afgangsprojektet kommer forslag til løsninger og afhjælpninger af de 

identificerede problemstillinger1. 

Afgangsprojektet er primært udarbejdet efter den deduktive metode2. Det betyder, at der i 

afgangsprojektet som udgangspunkt er taget afsæt i teoretiske kilder, som danner grundlaget for 

analyserne og konklusionerne. De teoretiske kilder er retskilderne bestående af gældende lovgivning 

med de tilhørende forarbejder, bekendtgørelser, anordninger, cirkulærer, afgørelser og vejledninger.  

Dele af afgangsprojektet er endvidere udarbejdet efter den induktive metode, idet praksis og anden 

litteratur ligeledes analyseres og fortolkes som en væsentlig del af afgangsprojektet3. 

Der vil i afgangsprojektet indgå fiktive eksempler samt figurer til at illustrere og underbygge de 

regler og problemstillinger der er gennemgået. 

Henvisninger til ekstern litteratur referer i afgangsprojektet til titel og sidenummer, lov og 

paragrafnummer eller tilsvarende. I litteraturlisten fremgår den samlede anvendte litteratur i 

afgangsprojektet.  

1.3.2 DATAINDSAMLING 

Afgangsprojektet er udarbejdet med udgangspunkt i kvalitative data i form af tekster. Data er 

sekundære i form af retskilderne bestående af gældende lovgivning med de tilhørende forarbejder, 

bekendtgørelser, anordninger, cirkulærer, afgørelser og vejledninger samt faglitteratur og artikler 

inden for emnet. Hovedparten af de anvendte data i afgangsprojektet er af nyere dato, idet den seneste 

lovgivning, vejledning med videre er anvendt. 

Dataindsamlingen er udført før og i forbindelse med, at afgangsprojektet er udarbejdet. 

Dataindsamlingen sluttede den 5. maj 2015. 

                                                
1 Den Skinbarlige Virkelighed, side 22 
2 Den Skinbarlige Virkelighed, side 31 
3 Den Skinbarlige Virkelighed, side 31 
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1.3.3 KILDEKRITIK 

De anvendte kilder der danner grundlag for afgangsprojektet fremgår ovenfor af afsnit 1.3.2.  

Den anvendte lovgivning med tilhørende forarbejder, bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer er 

udarbejdet af offentlige myndigheder, og er den gældende lovgivning, hvorfor den anses for objektiv 

og valid. Dette gælder også for Den Juridiske Vejledning, der er den nyeste version fra 2015. Den 

Juridiske Vejledning er udarbejdet med baggrund i lovgivningen og domspraksis, hvorfor denne 

ligeledes anses for at være objektiv og valid. 

Idet afgørelserne er et udtryk for gældende domspraksis, anses denne kilde ligeledes for valid. 

Hvorvidt den er objektiv, er imidlertid en subjektiv vurdering. I afgangsprojektet er der dog taget 

udgangspunkt i, at afgørelserne er objektive og derfor er der alene sat spørgsmålstegn ved 

korrektheden i afgørelsernes konklusioner / fortolkninger. 

Den anvendte faglitteratur og de anvendte artikler anses som udgangspunkt for objektive og 

pålidelige samt for at være udarbejdet med en upolitisk tilgangsvinkel. Dog indeholder mange af dem 

forfatternes subjektive vurderinger. Dette vurderes imidlertid ikke for at være et problem i relation til 

den måde, hvorpå faglitteraturen og artiklerne er anvendt i afgangsprojektet.  

Afgangsprojektet vil endvidere indeholde forfatterens subjektive vurderinger og konklusioner, som er 

baseret på de analyser, der foretages i afgangsprojektet på baggrund af de anvendte kilder. 

1.3.4 MÅLGRUPPE 

Målgruppen for dette afgangsprojekt er kapitalejere og rådgivere i form af eksempelvis revisorer og 

andre personer, som arbejder med eller har en interesse i kapitalejerlån. 

1.4 Afgangsprojektets struktur 

Afgangsprojektet er opdelt i 8 kapitler, hvor kapitel 1 indeholder indledning, problemformulering 

samt model- og metodevalg. Kapitel 2 er et generelt kapitel om den historiske udvikling af 

kapitalejerlån inden for selskabs- og skatteretten. Formålet med kapitlet er at give et indblik i 

reglernes udvikling og generelle baggrund. 

I kapitlerne 3-4 gennemgås og analyseres den teoriestiske del af reglerne for kapitalejerlån i et 

selskabsretligt og skatteretligt perspektiv. Endvidere er de regnskabsmæssige regler på området kort 

gennemgået i kapitel 5. Kapitlerne vil således give et indblik i den gældende lovgivning for 

kapitalejerlån. 

I kapitel 6 foretages en detaljeret analyse af reglerne om kapitalejerlån. Kapitlet ser først på 

samspillet mellem reglerne i selskabslovgivningen og skattelovgivningen, og hvor reglerne 

overlapper hinanden. Herefter følger der en analyse, af en række problemstillinger, som 
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kapitalejerlånene giver anledning til i praksis, med en vurdering af, hvilke konsekvenser disse har. 

Kapitlet sluttes af med en gennemgang og analyse af udviklingen i antallet af kapitalejerlån, herunder 

en vurdering af, hvad denne udvikling skyldes. Til sidst foretages der en gennemgang af, hvad 

lovgiver gør, for at opdage de ulovlige kapitalejerlån. 

Afgangsprojektet afsluttes i kapitel 7 med en konklusion på de i afgangsprojektet gennemgået og 

analyserede problemstillinger, samt en perspektivering i kapitel 8, som ser på myndighedernes indsats 

for at sikre, at reglerne om kapitalejerlån overholdes, hvad der forventes at ske med regelsættet 

fremadrettet, samt hvad forventningen i fremtiden er til antallet af kapitalejerlån. 
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2 KAPITALEJERLÅNETS HISTORIE 

2.1 Den historiske udvikling 

Kapitalejerlån er et selskabsretligt begreb, der indtil sammenlægningen af aktieselskabsloven og 

anpartsselskabsloven den 1. marts 2010 kaldtes for aktionær- eller anpartshaverlån4. I dag dækker 

begrebet over udlån til, eller sikkerhedsstillelse for ejere af kapitalselskaber eller disse selskabers 

ledelse, uanset om der er tale om et anpartsselskab eller et aktieselskab. Reglerne er nærmere 

gennemgået og defineret i afsnit 3.2. 

2.1.1 DEN SELSKABSRETLIGE HISTORIE FOR KAPITALEJERLÅN 

Først i 1952 ved vedtagelsen af lov nr. 232 af 7. juli 1952, som medførte ændringer til den daværende 

aktieselskabslov, blev der ved lov indført regler om kapitalejerlån. Indtil da, var der ingen 

lovbestemmelser på området. Lovændringen i 1952 betød, at der blev etableret et lovgivningsmæssigt 

forbud mod kapitalejerlån. 

Ovenstående er dog ikke ensbetydende med, at det indtil 1952 var lovligt at foretag udlån fra et 

kapitalselskab til dets ejere, idet området har været reguleret af praksis. I henhold til den daværende 

praksis, var det vurderingen, at et udlån til et selskabs kapitalejere kunne indebære samme risiko for 

tab for selskabets kreditorer, som ved en egentlig tilbagebetaling af selskabskapitalen, hvorfor sådan 

et udlån måtte være stridende mod aktieselskabslovens bestemmelser om kapitalnedsættelse. Denne 

praksis blev bekræftet af Østre landsrets dom af 17. februar 1944. Af sagen fremgår blandt andet 

følgende5: 

 

Ovenstående dom var med til at danne praksis på området for regulering af kapitalejerlån indtil 15. 

november 1951. På dette tidspunkt kom der en Højesterets dom, som underkendte den gældende 

praksis på området. Højesterets dommen fastslog følgende6: 

                                                
4 BEK nr. 172 af 22/02/2010, Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) 
5 Betænkning nr. 362 af 1964, side 128 
6 Betænkning nr. 362 af 1964, side 128 

Østre landsrets dom af 17. februar (U. f. R. 1944, side 598): 

Et af aktieselskabslovens hovedøjemed er at sikre, at selskabskapitalen kommer til stede og forbliver i 

selskabet for at tjene til fremme af selskabets formål. Dette har navnlig fundet udtryk i bestemmelserne i 

lovens §§ 30 og 37, hvilken sidste tilsigter at sikre kreditorerne imod, at kapitalen tilbagebetales 

aktionærerne, uden at kreditorerne fyldestgøres. Hensigten med denne bestemmelse vil imidlertid ikke 

nås, hvis den ikke kom til anvendelse i tilfælde, hvor en udbetaling af selskabets kapital fremtræder som et 

lån til vedkommende aktionærer. De i nærværende sag omhandlende betydelige udbetalinger af 

selskabets midler til de to aktionærer findes herefter ganske at måtte sidestilles med sådanne 

udbetalinger, som § 37 direkte tager sigte på, uden at det kan komme i betragtning, at der efter de 

fremkomne oplysninger ikke kan antages at være opstået nogen aktuel risiko for selskabets kreditorer. 
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I perioden efter Højesterets dommen kunne der således ikke henvises til den tidligere praksis på 

området, hvilket åbnede for muligheden for, at kapitalejere kunne optage lån i deres kapitalselskaber. 

Dette blev der sat en stopper for i 1952 ved tilføjelsen af aktieselskabslovens §§ 45a, b og c7. 

Tilføjelserne indeholdt forbud mod udlån af et aktieselskabs midler til aktionærer og medlemmer af 

ledelsen. Således blev første danske lovgrundlag for regler om udlån til aktionærer til, og 

kapitalejerlån blev forbudt8. 

I en efterfølgende lang periode blev der ikke på de vedtagne regler på området, og et absolut forbud 

mod udlån af kapitalselskabets midler eller sikkerhedsstillelse blev opretholdt.  

Først i 1969 blev bestemmelsen om kapitalejerlån foreslået ændret. Ved denne ændring ønskede 

myndighederne, at lån til bestyrelsesmedlemmer under visse betingelser kunne tillades. Årsagen til 

ændringen skyldes, at de andre nordiske lande fandt de danske regler foreslået i udkastet af 

betænkning nr. 362 af 1964 for strenge. Særligt tog de nordiske lande afstand fra forslaget om et 

absolut forbud mod kapitalejerlån til bestyrelsesmedlemmer. Som følge heraf, fandt det danske 

udvalg det ikke muligt at fastholde forbuddet mod, at der ydes kapitalejerlån m.v. til medlemmer af 

selskabets bestyrelse. Betænkningen resulterede i L 1973-06-13 nr. 370 Aktieselskaber § 1159:

 

Herved blev der åbnet op for muligheden for, at kapitalselskabet kunne yde lån, eller stille sikkerhed 

over for kapitalejere eller ledelsen i kapitalselskabet, såfremt særlige betingelser var opfyldt.  

Dette varede indtil den 9. juni 1982 hvor lov nr. 282 og 283 blev indført i aktieselskabsloven og 

anpartsselskabsloven. Med disse lovændringer blev der igen lukket for muligheden for lån eller 

                                                
7 Kendelse af 12. oktober 1999. 98-147.996, side 12 
8 Betænkning nr. 362 af 6. september 1957, side 128 
9 Betænkning nr. 540 fra 1969 om en fælles nordisk aktieselskabslovgivning, der tog udgangspunkt i betænkning nr. 362 af 1964, side 

39 

Højesterets dom af 15. november 1951 (U. f. R. 1952, side 30): 

De af tiltalte udviste…. forhold er ikke direkte omfattet af bestemmelserne i aktieselskabslovens §§ 35 og 

37 om nedsættelse af aktiekapitalen, og at der findes ikke i dommen at være fastslået sådanne særlige 

omstændigheder, at tiltaltes forhold ganske kan ligestilles med overtrædelse af de nævnte 

lovbestemmelser. 

L 1973-06-13 nr. 370 Aktieselskaber § 115 

Ydelse af lån til eller sikkerhedsstillelse for aktionærer, anpartshavere, bestyrelsesmedlemmer eller 

direktører i selskabet eller dets moderselskab må kun finde sted mod betryggende sikkerhed og alene i det 

omfang, hvori selskabets egenkapital overstiger den bundne egenkapital. Selskabets sikkerhedsstillelse er 

dog bindende, medmindre medkontrahenten havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med 

foranstående. 
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sikkerhedsstillelser til kapitalejere eller ledelsen10. Årsagen til ændringen skyldtes, at der var meget 

kritik af de tidligere regler i både offentligheden og i Folketinget. Det blev blandt andet kritiseret, at 

reglerne blev misbrugt, da selskaberne ydede lån til kapitalejerne, uden de var sikret i henhold til 

gældende krav, at selskaberne blev tømt ved at yde kapitalejerlån uden renter og afdragsvilkår, at der 

blev ydet kapitalejerlån, der havde til formål at give løntillæg til direktører mv. Generelt blev det 

kritiseret, at lånene blev ydet uden hensyn til selskabernes oprindelige erhvervsmæssige formål.  

Efter 1982 har reglerne som udgangspunkt været uændret indtil den 1. marts 2010, hvor det blev gjort 

lovligt under visse betingelser at yde lån med henblik på selvfinansiering. Selvfinansiering beskrives 

yderligere i afsnit 3.3.4. 

Den historiske udvikling i selskabslovgivningen kan illustreres således: 

  

Figur 2.1: Den historiske udvikling i selskabslovgivningen for kapitalejerlån 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående historiske gennemgang i udviklingen af selskabslovgivningen om 

kapitalejerlån, har der fra myndighedernes side igennem mange år været et ønske om, at udlån eller 

sikkerhedsstillelse for kapitalejere og kapitalselskabets ledelse ikke var tilladt.  

Baggrunden for dette ønske hos lovgiver skal findes i, at man ønskede at beskytte kreditorerne mod, 

at parter med væsentlig indflydelse i selskabet kunne forringe kreditorenes tilstand uden at opfylde de 

regler, der i øvrigt var vedtaget omkring kapitalafgang i lovgivningen. Dette er ligeledes 

begrundelsen for, hvorfor der, de gange der er indført lempelser mod et total forbud om kapitalejerlån 

eller sikkerhedsstillelse, har været vedtaget en række betingelser, der skulle være opfyldt for at 

lempelserne kunne anvendes. 

Dette behov for at beskytte kreditorerne i de omfattede kapitalselskaber skyldes, at disse 

kapitalselskaber blandt andet er kendetegnet ved, at ejerne har begrænset hæftelse, hvorfor 

kreditorerne kun kan blive betalt af midlerne i selskabet. 

2.1.2 DEN SKATTERETLIGE HISTORIE FOR KAPITALEJERLÅN 

Først i 2012 blev der vedtaget skatteregler, som regulerer kapitalejerlån. Indtil da har kapitalejerlån 

ikke haft skattemæssig interesse, på trods af hvor længe begrebet har eksisteret selskabsretligt. 

                                                
10 Kendelse af 12. oktober 1999. 98-147.996 side 14 og Betænkning nr. 1948 af november 2008 om Modernisering af selskabsretten, 

side 485 - 489 
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Formålet med lovforslaget skal findes i Skatteministeriets ønske om at sikre, at borgere og 

virksomheder i højere grad betaler den skat, de skal.  

Baggrunden for forslaget skal findes i, en på daværende tidspunkt nyligt gennemført compliance-

undersøgelse af, i hvilket omfang borgere og virksomheder selvangiver korrekt. Undersøgelsen blev 

baseret på en gennemgang af selvangivelserne for en større tilfældigt udvalgt gruppe af skattepligtige 

for indkomståret 2008. Undersøgelsen viste, at ca. 94 % af borgernes selvangivelse ikke giver 

anledning til korrektioner fra SKATs side. Derimod viste undersøgelsen, at ca. 52 % af 

virksomhederne begår fejl ved indberetning af deres selvangivelse, hvoraf ca. 10 % af 

virksomhederne begår disse fejl med overlæg11. 

Resultatet af compliance-undersøgelsen blev et lovforslag om strammere regler for kontrol, som 

skulle gennemføres med en række initiativer - herunder beskatning af kapitalejerlån. 

Lovforslaget lagde op til, at der skulle indføres beskatning ved optagelse af de ulovlige kapitalejerlån, 

da lånene dermed skattemæssigt ville blive sidestillet med løn eller udbytte. Formålet var at fjerne de 

eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage kapitalejerlån som et skattefrit alternativ til at 

hæve løn eller udbytte i selskabet. Dette skyldes, at SKATs compliance-undersøgelse viste, at 

optagelsen af ulovlige kapitalejerlån ofte blev anvendt til finansiering af privatforbrug, idet SKAT 

konkluderede, at det i de fleste tilfælde aldrig havde været hensigten fra kapitalejernes eller ledelsens 

side at tilbagebetale lånene12. Endvidere havde der forud for 2012 været en stigende tendens til, at 

kapitalejerne brugte kapitalejerlånene som et skattefrit alternativ til løn eller udbytte13. 

Resultatet af forslaget blev vedtagelsen af ligningslovens § 16 E, der beskrives nærmere i afsnit 4.2. 

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 201214. 

  

                                                
11 Lovforslag nr. L 199 som fremsat, 2011-12 af Thor Möger Pedersen, side 6 
12 Lovforslag nr. L 199 som fremsat, 2011-12 af Thor Möger Pedersen, side 7 
13 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.2.3.3 Aktionærlån 
14 Lovforslag nr. L 199 A som vedtaget, 2011-12 af Bertel Haarder, side 1 
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3 KAPITALEJERLÅN I ET SELSKABSRETLIGT PERSPEKTIV 

3.1 Lovgrundlag 

Reglerne i selskabsloven omhandlende kapitalejerlån findes i selskabslovens kapital 13, § 206 – 215. 

3.2 Hovedreglen for kapitalejerlån 

Hovedreglen findes i selskabslovens § 210, hvoraf det fremgår, at et kapitalselskab ikke direkte eller 

indirekte må stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i 

selskabet.  

Et kapitalselskab er en samlet betegnelse for et Anpartsselskab (ApS), et Iværksætterselskab (IVS), et 

Aktieselskab (A/S) eller et Partnerselskab (P/S)15. Fælles for selskaberne er, at der som udgangspunkt 

skal laves et kapitalindskud ved stiftelse, og at disse selskabsformer er omfattet af selskabsloven16. En 

enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab er ikke omfattet af selskabsloven og dermed heller 

ikke af reglerne heri.  

Endvidere er ovenstående selskabsformer kendetegnet ved, at kapitalejer som udgangspunkt har 

begrænset sin hæftelse til kapitalindskuddet17.  

Begrebet midler er ikke nærmere defineret i lovteksten, men det må forventes at dette skal tolkes 

bredt, og således ikke kun omfatter likvide midler. Herved må det formodes, at det omfatter alle 

aktiver i et selskab.  

Eksempler på ulovlige kapitalejerlån kan være: 

- Et kapitalselskab låner penge til kapitalejeren til dennes finansiering af private køb. 

- I forbindelse med et privat banklån, bruger kapitalejeren selskabet, hvori han er kapitalejer, til 

at stille sikkerhed for banklånet. 

3.2.1 HVEM ER OMFATTET REGLERNE 

Reglerne omfatter som udgangspunkt kapitalejere og ledelsen i et kapitalselskab i henhold til 

selskabslovens § 210, stk. 1, 1.pkt.  

Begrebet kapitalejere omfatter enhver ejer af en eller flere kapitalandele og omfatter både fysiske 

personer og juridiske personer (selskaber)18. Forholdet gælder, uanset om kapitalejeren har 

bestemmende indflydelse i selskabet eller ej.  

                                                
15 Selskabsloven § 5, stk. 1, nr. 18 
16 Selskabsloven § 1, stk. 1 
17 Selskabsloven § 5, stk. 2, nr. 27 
18 Selskabsloven § 5, stk.1, nr. 15 
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Ledelsen er i henhold til selskabslovens § 5, stk. 1, nr. 4, 5 og 19, samt selskabslovens § 111 et fælles 

begreb for et kapitalselskabs tilsynsråd, bestyrelse eller direktion. Begrebet omfatter dog kun den del 

af direktionen, der er registreret som direktion hos Erhvervsstyrelsen. Medarbejdere, der har titlen 

direktør, eller som er en del af direktionen i praksis, men som ikke er registreret som direktion hos 

Erhvervsstyrelsen, er således ikke omfattet af begrebet ledelsen i denne sammenhæng og dermed 

heller ikke af reglerne om kapitalejerlån. Til gengæld omfatter begrebet også medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen eller tilsynsrådet. Disse medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer og / eller suppleanter er således omfattet af samme regler inden for 

kapitalejerlån som professionelle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Ud over kapitalselskabets egne kapitalejere og ledelse gælder reglerne tilsvarende for kapitalejere og 

ledelse i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskabet, som har 

bestemmende indflydelse over selskabet19. Den selskabsretlige definition af, hvornår en juridisk 

person har bestemmende indflydelse over kapitalselskabet, fremgår af selskabslovens § 7. Kort 

beskrevet er udgangspunktet, at der foreligger bestemmende indflydelse, hvis der ejes mere end 50 % 

af kapitalen i selskabet. Bestemmende indflydelse afgøres dog i sidste ende af, at den juridiske person 

direkte eller indirekte har over 50 % af stemmerettighederne i selskabet, hvilket man kan aftale sig til, 

for eksempel via ejeraftaler. 

3.2.1.1 Nærtstående parter til kapitalejer eller ledelse 

Reglerne om ulovlige kapitalejerlån omfatter endvidere nærtstående parter til personer omfattet af 

ovenstående gennemgang af selskabslovens § 210, stk. 1, 1. og 2. pkt.  

I henhold til selskabslovens § 210, stk. 1, 3. pkt. udgør nærtstående parter personer, som er knyttet til 

de pågældende via ægteskab, slægtskab i ret op- eller nedstigende linje eller på anden måde den 

pågældende særlig nær.  

Ved personer, der er særlige nære, skal som udgangspunkt forstås samlevere. Det vil blandt andet 

sige parter, der har levet sammen i minimum 2 år på en fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold20. 

Af andre personer, der kan være den pågældende særligt nær er søskende, søskendes børn, søskendes 

ægtefælle osv.  

Hvorvidt, disse personer er omfattet af bestemmelsen vil altid komme an på en konkret vurdering. 

Ved en konkret vurdering er det væsentlige forhold, om transaktionen alene gennemføres på grund af 

                                                
19 Selskabsloven § 210, stk. 1, 2. pkt. 
20 Den fulde definition kan findes i Den Juridiske Vejledning, afsnit C.E.14.20. Dette er en skatteretlig definition men vil formentlig 
også kunne anvendes analogt selskabsretligt 
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det nære forhold mellem parterne, eller om selskabet gennemfører / ville gennemføre tilsvarende 

transaktioner med uafhængige parter21.  

I selskabslovens bestemmelser findes ingen nærmere beskrivelse af nærtstående parter. En nærmere 

beskrivelse af nærtstående findes dog i ligningsloven, hvor nærtstående er beskrevet som:  

 

Selvom ligningsloven og selskabsloven er to forskellige lovgivninger, er det min vurdering, at hvis en 

person er defineret som nærtstående i henhold til Ligningsloven, vil der være en forhåndsformodning 

om, at personen ligeledes er nærtstående i henhold til selskabsloven omfattet af definitionen ”..eller 

på anden måde den pågældende særligt nær”, hvorfor der for disse personers vedkommende altid 

skal foretages en konkret vurdering for at tage stilling til, om låneforholdet er omfattet af reglerne om 

ulovlige kapitalejerlån. 

Personer i henhold til ovenstående gennemgang kan blive omfattet af begrebet nærtstående parter kan 

illustreres ved følgende figur: 

 
Figur 3.1: Illustration af nærtstående 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                
21 § 210 – LBKG 2011-04-11 nr. 322 Selskabsloven, kommentar 819 fra KarnovGroup.dk 

Ligningslovens § 16 H, stk. 6 

Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn 

og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med 

ægte slægtskabsforhold. 
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3.3 Undtagelser til hovedreglen for kapitalejerlån 

Til hovedreglen, som er beskrevet i afsnit 3.1, gælder der i den nuværende lovgivning enkelte 

undtagelser for, hvornår et kapitalejerlån er tilladt.  

3.3.1 UDLÅN ELLER SIKKERHEDSSTILLELSER FOR MODERSELSKAB 

Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for 

danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser22. Det vil sige, at som udgangspunkt kan 

et kapitalselskab yde lån til danske moderselskaber, såfremt lånet i øvrigt ikke krænker eventuelle 

minoritetsejeres interesser eller sikkerheden for kreditorerne i det långivende selskab.  

Ved lån til udenlandske moderselskaber, er der i selskabsloven, stk. 2 defineret følgende: Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke udenlandske moderselskaber der er 

omfattet af stk. 1. 

Det giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at fastsætte nærmere bestemmelser om, hvilke lande der 

konkret omfattes af mulighederne for kapitalejerlån. Årsagen hertil skal findes i, at de som 

udgangspunkt kun ønsker at tillade økonomisk bistand til moderselskaber, der er beliggende i lande, 

der indgår i de to bedste kategorier på OECD's landerisiko klassifikation. De to bedste 

klassifikationer er 0 og 123. Derved forsøger Erhvervsstyrelsen at begrænse risikoen for tab på udlån 

til udenlandske selskaber.  

Et moderselskab er et kapitalselskab, som har en bestemmende indflydelse over en eller flere 

dattervirksomheder efter samme definition som i afsnit 3.2.124.  

3.3.2 SÆDVANLIG FORRETNINGSMÆSSIG DISPOSITION 

Et kapitalselskab kan som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition yde et kapitalejerlån25. 

Begrebet »sædvanlige forretningsmæssige dispositioner« er et fleksibelt og dynamisk begreb, hvor 

fortolkningen kan ændre sig over tid. 

Ved vurderingen af, om der er tale om sædvanlig forretningsmæssig disposition, vil det som 

hovedregel være kendetegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af denne karakter med 

uafhængige parter.  

Et eksempel på en sædvanlig forretningsmæssig disposition kunne være et almindeligt 

handelsselskab, der sælger en vare på kredit til kapitalejeren. Der skal dog foretages en konkret 

                                                
22 Selskabsloven § 211 
23 Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave af Lars Bunch og Ida Rosenberg, kommentarer til § 211  
24 Selskabsloven § 5, stk. 1, nr. 21 
25 Selskabsloven § 212 
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vurdering af, om transaktionen kan betragtes som sædvanlig for selskabet og inden for branchen, 

herunder om kredittiden svarer til den kredittid, som andre kunder opnår26. 

3.3.3 MEDARBEJDERES ERHVERVELSE AF KAPITALANDELE I SELSKABET 

Reglerne finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele 

af eller til medarbejderne i selskabet eller i dettes datterselskab. Det vil sige, at medarbejdere i 

kapitalselskabet eller dettes datterselskab kan få lån til erhvervelse af kapitalandele i selskaberne27. 

Formålet hermed er at gøre det lettere at inddrage medarbejderne i selskabets ejerkreds. Det 

forudsætter dog, at der er tale om en generel medarbejderordning. Det vil sige, undtagelsen gælder for 

eksempel ikke aktieprogrammer eller lignende, der er rettet mod selskabets ledelse. 

Bestemmelsen giver alene mulighed for at yde lån til erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller 

dettes eventuelle datterselskaber. Det vil sige, bestemmelsen gælder ikke til erhvervelse af 

kapitalandele i selskabets moderselskab. Bestemmelsen giver dog mulighed for, at lånet godt kan 

foretages den anden vej rundt, det vil sige, at moderselskabet låner pengene til medarbejderen i 

datterselskabet med henblik på erhvervelse af kapitalandele i moderselskabet.  

Dette kan illustreres ved: 

 
Figur 3.2: Muligheder for erhvervelse af kapitalandele 
Kilde: Egen tilvirkning 

Herudover gælder, at dispositionerne ikke må overstige selskabets frie reserver. Det vil sige, udlånet 

skal foretages af reserver, der vil kunne udloddes som udbytte28. 

3.3.4 MULIGHED FOR SELVFINANSIERING 

Hovedreglen er, at selvfinansiering ikke er tilladt, i henhold til selskabslovens § 206, stk. 1, hvoraf 

det fremgår, at ”et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån 

                                                
26 Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave af Lars Bunch og Ida Rosenberg, kommentarer til § 212 
27 Selskabsloven § 214 
28 Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave af Lars Bunch og Ida Rosenberg, kommentarer til § 214 
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eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets 

moderselskab”. 

Hertil gælder der dog en undtagelse i selskabsloven § 210, stk. 2. I henhold til denne bestemmelse 

kan et selskab yde kapitalejerlån, såfremt der er tale om selvfinansiering.  

Ved selvfinansiering forstås, at selskabet selv er med til at finansiere, at en tredjemand køber 

ejerandele i selskabet. 

Et eksempel på selvfinansiering er, hvis et selskab skal have en ny ejer ind, kan den nye medejer 

(tredjemand) optage et lån i selskabet til køb af kapitalandelene i stedet for at optage lånet af banken. 

En af fordelene herved er, at låneomkostninger og renteomkostninger vedrørende lånet forbliver i 

selskabet, som tredjemand netop har købt en andel af, hvorved tredjemanden og selskabet har en 

fordel herved. 

For at der må ske selvfinansiering, skal følgende betingelser være opfyldt: 

- Det skal godkendes af kapitalejerne på en generalforsamling29 

- Det skal være forsvarligt og kan kun foretages af de frie reserver, det vil sige, beløb der kan 

anvendes til udlodning af udbytte30 

- Der skal ske kreditvurdering af tredjemand31 

- Der skal foretages en skriftlig redegørelse fra ledelsen omhandlende baggrunden for forslaget 

om økonomisk støtte, selskabets interesse i at gennemføre dispositionen, betingelserne 

tilknyttet en sådan disposition, en vurdering af de konsekvenser dispositionen måtte medføre 

for sellskabets likviditet og solvens samt prisen tredjemand skal betale for erhvervelse af 

kapitalandelene. Den skriftlige redegørelse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen offentliggør herefter redegørelsen32 

- Det skal foretages på sædvanlige markedsmæssige vilkår, herunder særligt i forhold til rente- 

og afdragsvilkår samt sikkerhedsstillelser33. 

Formålet med undtagelsen i selskabslovens § 210, stk. 2 er at sikre, at der ikke gøres forskel på 

kapitalejere og ikke-kapitalejere i en selvfinansieringssituation34. 

                                                
29 Selskabsloven § 207, stk. 1 
30 Selskabsloven § 208 
31 Selskabsloven § 206, stk. 3 
32 Selskabsloven § 207, stk. 3 
33 Selskabsloven § 209 
34 Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave af Lars Bunch og Ida Rosenberg, kommentarer til § 210, stk. 2 
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3.4 Tilbagebetaling 

Såfremt der opstår et ulovligt kapitalejerlån, skal dette tilbagebetales i henhold til selskabsloven § 

215. 

Hvis tilbagebetaling ikke kan finde sted, eller aftaler om anden økonomisk bistand ikke bringes til 

ophør, indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i strid med 

selskabsloven §§ 206 og 210 for det tab, som kapitalselskabet eventuelt måtte blive påført, som følge 

af udlånet. Foruden de tab selskabet måtte blive påført, risikerer ledelsen også at ifalde et personligt 

erstatningskrav for de tab, selskabets kreditorer eller andre har lidt på grund af kapitalejerlånet. Det 

vil sige, at den begrænsede hæftelse, som kapitalejerne normalt er begunstiget af ved at drive 

virksomhed i kapitalselskabsform, indskrænkes ved denne bestemmelse. 

Principielt skal tilbagebetalingen foretages straks. Hvis Erhvervsstyrelsen identificerer et ulovligt 

kapitalejerlån, vil der dog naturligt være en kort frist – typisk 6 uger35.  

Det ulovlige forhold kan som udgangspunkt kun bringes til ophør gennem tilbagebetaling. Der er dog 

enkelte undtagelser hertil. Disse er gennemgået i afsnit 3.3.  

3.4.1 FORRENTNING AF KAPITALEJERLÅN 

I henhold til selskabslovens § 215 skal et kapitalejerlån forrentes. I rentelovens (bekendtgørelsen af 

lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (LBK nr 459 af 13/05/2014)) § 5, stk. 1 og 2 er 

renten fastsat til nedenstående og mellemværendet skal renteberegnes med36: 

- Rentelovens § 5, grundsats: 8 % 

- Rentelovens § 5, officielle udlånsrente: 0,05 % (gældende fra 20. januar 2015) 

- Selskabslovens § 215, tillægssats: 2 % 

Den samlede rentesats, mellemværende skal renteberegnes med er således 10,05 % pro anno. 

Rentesatsen er et minimumskrav. Der kan således aftales en højere rentesats mellem selskabet og 

låntageren. 

Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan renteberegningen kan foretages. 

For eksemplets skyld er der taget udgangspunkt i et helt regnskabsår fra 1. januar til 31. december. 

Ved + forstås, at selskabet har et tilgodehavende hos direktionsmedlemmet. Ved et – forstås, at 

selskabet har et skyldigt beløb til direktionsmedlemmet. 

                                                
35 https://erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan  
36 Rentelovens § 5 
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Et selskab har et tilgodehavende hos et direktionsmedlem på 100.000 kr. ultimo regnskabsåret 2014. I 

løbet af året har mellemværendet været som følger med selskabet: 

Dato Bevægelse Konto for tilgodehavende hos direktionsmedlem 

01-01-2014 0,00 0,00 

05-03-2014 20.000,00 20.000,00 

06-05-2014 -10.000,00 10.000,00 

01-10-2014 90.000,00 100.000,00 

31-12-2014   100.000,00 

Da lovteksten ikke foreskriver, hvorledes renten skal beregnes, må det udledes, at renten skal 

beregnes præcist af mellemværendet i løbet af året. Det vil sige, hvis der har været bevægelser på 

mellemværendet løbende i løbet af året, skal der tages højde for dette i renteberegningen. Det er altså 

ikke nok, at renteberegne 10,05 % af ultimo mellemværendet. 

Renteberegningen vil derfor være som følger: 

 

Renten beregnes som: saldo i forrige periode x rentesats / antal dage i alt på et år x antal dage mellem 

forrige periode og den nuværende periode. 

I eksemplet, hvor der er beregnet 342,36 kr. i rente, vil beregningen være som følger: 

20.000 ∗	
10,05%

364
∗ 62	��� = 342,36	��. 

Antal dage er beregnet som dage mellem 06-05-2014 og 05-03-2014. 

Den samlede beregnede rente af mellemværendet er: 342,36 + 408,63 + 2.512,50 = 3.263,49. 

Såfremt der havde været et tilsvarende mellemværende med et bestyrelsesmedlem eller tilsynsråd, 

skulle samme øvelse som ovenstående laves. 

3.4.2 KONSEKVENS VED INGEN ELLER FOR LAV RENTEBEREGNING 

Hvis der mangler at blive tillagt lovpligtige renter af kapitalejerlånet – eller der sker renteberegning 

ved en for lav sats, må det ud fra reglerne i selskabslovens § 215 tolkes, at der selskabsretligt stadig 

eksisterer et ulovligt kapitalejerlån, da der ikke er sket tilbagebetaling af hele kapitalejerlånet inklusiv 

de renter, som selskabsloven har fastsat. 

Dato Antal dage Konto for tilgodehavende hos direktionsmedlem Beregnet rente 

01-01-2014 0,00 0,00   

05-03-2014 63,00 20.000,00 0,00 

06-05-2014 62,00 10.000,00 342,36 

01-10-2014 148,00 100.000,00 408,63 

31-12-2014 91,00 100.000,00 2.512,50 
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3.5 Strafferetlige konsekvenser af kapitalejerlån 

Hvis der sker overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om kapitalejerlån, kan dette medføre 

strafferetlige konsekvenser. I henhold til selskabsloven straffes de ledelsesmedlemmer, der har truffet 

beslutning om at yde eller opretholde lånet, med bøde37. Både overtrædelse af forbuddet mod 

kapitalejerlån og opretholdelse af kapitalejerlånet er strafbart.  

Der er ingen forskel i bødestraffen, om ledelsesmedlemmet er låntager eller blot har disponeret på 

selskabets vegne. I begge tilfælde vil ledelsesmedlemmet blive straffet med bøde.  

Hvis kapitalejerlånet tilbagebetales inden 6 uger efter Erhvervsstyrelsens påbud om inddrivelse, 

udgør bøden typisk 2,5 % af lånets hovedstol. Hvis kapitalejerlånet først tilbagebetales efter 6 uger 

efter Erhvervsstyrelsens påbud, udgør bøden typisk 5 % af lånets hovedstol38.  

Herudover kan medlemmer af ledelsen, der hverken er låntagere eller har disponeret på selskabets 

vegne, straffes med bøde, såfremt de har fået kendskab til det ulovlige kapitalejerlån og ikke har 

foretaget de nødvendige handlinger for at sikre en tilbagebetaling af kapitalejerlånet. Bødestraffen er 

typisk på 1 %. Hvis ledelsesmedlemmerne er advokater, revisorer eller andre særligt kyndige 

ledelsesmedlemmer kan de, efter omstændighederne, straffes med bøde på op til typisk 2 %39. 

Bøden beregnes som udgangspunkt af lånets hovedstol uden tillæg af renter. Såfremt kapitalejerlånet 

har varieret, beregnes bøden som udgangspunkt af den højeste saldo i perioden.  

I hver sag om ulovligt kapitalejerlån, vil Erhvervsstyrelsen foretage en konkret vurdering af, om der 

er grundlag for, at forbuddet skal politianmeldes. Ligeledes vil de foretage en konkret vurdering af, 

om der er grundlag for, at SKAT skal orienteres om forbuddet. 

3.6 Opsummering 

Reglerne om kapitalejerlån findes i selskabsloven. Heraf fremgår det, at et kapitalselskab omfattet af 

selskabsloven ikke direkte eller indirekte må stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed 

for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. 

Forbuddet mod udlån omfatter alle kapitalejerne i selskabet, uanset om de har bestemmende 

indflydelse eller ej. Herudover omfatter forbuddet den registrerede ledelse hos Erhvervsstyrelsen. 

Forbuddet rækker dog længere ud, idet reglerne om ulovlige kapitalejerlån ligeledes omfatter 

nærtstående parter til kapitalejerne og ledelsen, som er knyttet til de pågældende via ægteskab, 

slægtskab i ret op- eller nedstigende linje eller på anden måde særlig nær. Det forhold ”på anden 

                                                
37 Selskabsloven § 367, stk. 1 
38 https://erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan  
39 ”Kapitalejerlån” og andre selskabsretlige emner, PowerPoint, den 25. september 2014 af Jesper Seehausen, slide 80 
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måde særlig nær” giver muligheden for, at alle udlån fra selskabet, hvor der er den mindste 

forbindelse med kapitalejerne eller ledelsen, kan blive klassificeret som ulovlige kapitalejerlån, idet 

der skal foretages en konkret vurdering af forholdet, hvor der lægges vægt på, om transaktionen alene 

gennemføres på grund af det nære forhold mellem parterne, eller om selskabet ville have gennemført 

en tilsvarende transaktion med uafhængige parter. 

Til ovenstående hovedregel er der fire undtagelser, hvor et kapitalejerlån kan forekomme. Et 

kapitalselskab kan således stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for moderselskabers 

forpligtelser - det vil sige for selskaber, som har bestemmende indflydelse over selskabet. Herudover 

kan et tilladt kapitalejerlåns forhold opstå, hvis det sker som en sædvandlig forretningsmæssig 

disposition, hvilket svarer til, at selskabet ville have foretaget den samme transaktion, såfremt den var 

foretaget med en uafhængig part. 

Den tredje undtagelse er, at udlån i forbindelse med en medarbejders erhvervelse af kapitalandele i 

selskabet kan finde sted, såfremt visse betingelser er opfyldt, mens den fjerde undtagelse giver 

mulighed for, at en tredjemand kan optage lån i selskabet eller få en sikkerhedsstillelse herfra i 

forbindelse med køb af kapitalandele heri, under visse betingelser. Disse to undtagelser går således 

begge på selskabet mulighed for at deltage i finansieringen af køb af ejerandele i selskabet. 

Selskabsloven stiller krav om, at de ulovlige kapitalejerlån skal tilbagebetales til selskabet inklusiv en 

høj forretning, som ligeledes er reguleret i lovgivningen og for nuværende udgør 10,05 %. Såfremt 

dette ikke sker, indestår de personer, som har truffet aftale om eller opretholdt det ulovlige forhold, 

for eventuelle tab, som kapitalselskabet måtte blive påført, samt for de tab selskabets kreditorer eller 

andre har lidt på grund af kapitalejerlånet. 

Udover ovenstående erstatningsrisiko, som ledelsen løber, straffes disse ligeledes med bøde, der kan 

udgøre op til 5 % af kapitalejerlånets højeste hovedstol i perioden. Ledelsesmedlemmer, som ikke har 

været med til at foretage udlånet, straffes ligeledes med en bøde, såfremt de ikke fortager de 

nødvendige handlinger for at få kapitalejerlånet tilbagebetalt, såfremt de opdager låneforholdet. 

Kapitalejerlån kan dermed blive en dyr affære for ledelsesmedlemmerne i selskabet. 
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4 KAPITALEJERLÅN I ET SKATTERETLIGT PERSPEKTIV 

4.1 Lovgrundlag 

Beskatningsreglerne vedrørende kapitalejerlån findes i ligningslovens § 16 E. 

4.2 Hovedreglen for kapitalejerlån 

I henhold til ligningslovens § 16 E, skal kapitalejerlån behandles efter ligningslovens almindelige 

regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Helt konkret betyder dette, at der skal ske beskatning 

af kapitalejerlånet enten som løn eller udbytte. 

Som udgangspunkt vil beskatningen skulle ske således, at hvis kapitalejeren er ansat i selskabet, vil 

beskatningen ske som løn. Hvis kapitalejeren ikke er ansat i selskabet, vil beskatningen i stedet ske 

som udbytte. En kapitalejer, som er ansat i selskabet, har dog som udgangspunkt valgfrihed mellem at 

beskatte lånet som løn eller udbytte, da det giver samme skatteprovenu 40.  

Såfremt kapitalejerlånet beskattes efter reglerne om løn, skal kapitalejerlånet medtages i låntagerens 

A-indkomst41, hvilket betyder, at der skal beregnes A-skat og AM-bidrag af lånet.  

4.2.1 HVEM ER OMFATTET AF REGLERNE 

Som udgangspunkt er alle fysiske personer, der er skattepligtige efter ligningslovens § 2, omfattet af 

ligningslovens § 16 E. 

I ligningsloven § 2, stk. 1 fremgår følgende som skattepligtige personer: 

- hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

- der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

- der er koncernforbundet med en juridisk person, 

- der har et fast driftssted 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. 

Typisk vil den fysiske person, der er omfattet af ligningsloven § 16 E, være et medlem af ledelsen 

eller en kapitalejer i form af en fysisk person. Selskaber, der bliver omfattet af selskabslovens regler 

om ulovlige kapitalejerlån for eksempel minoritetsaktionærer, er således ikke omfattet af 

                                                
40 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 9 
41 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 8 
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skattereglerne, hvorfor kapitalejerlånet ikke har en skattemæssig effekt for dem. Reglerne gælder kun 

for lån optaget efter 14. august 201242. 

4.3 Undtagelser til hovedreglen for kapitalejerlån  

Til ovenstående hovedregel omkring beskatning af kapitalejerlån er der nedenstående to undtagelser.  

4.3.1 SÆDVANLIGE FORRETNINGSMÆSSIGE DISPOSITIONER 

I lighed med selskabslovens undtagelse til kapitalejerlån om sædvanlige forretningsmæssige 

dispositioner, gælder der en tilsvarende undtagelse i ligningsloven43. Såfremt lånet ikke anses for et 

egentligt lån, men i stedet for et lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, er 

lånet ikke omfattet af de skatteretlige regler i ligningslovens § 16 E.  

Da der ingen væsentlig forskel er på vurderingen af, hvornår et lån er en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition i selskabsloven og i ligningsloven, henvises der til nærmere beskrivelse heraf i afsnit 

3.3.2. 

SKAT har i deres styresignal dog taget stilling til, at en ansat kapitalejers lån til køb af private varer 

ikke kan anses for ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvorfor sådanne lån 

altid vil være skattepligtige44. 

4.3.2 MULIGHED FOR SELVFINANSIERING 

I ligningslovens § 16 E, stk. 1, 2. pkt. fremgår det, at hovedreglen ikke finder anvendelse på lån til 

selvfinansiering omfattet af selskabslovens § 206. Det samme gør sig gældende for 

sikkerhedsstillelse, der falder inden for selskabslovens § 206. Derved har lovgiver sikret, at lån og 

sikkerhedsstillelser, som er tilladte i henhold til selskabsloven, ikke bliver ramt af 

beskatningsreglerne i skattelovgivningen, da dette ellers ville medføre, at mulighederne i 

selskabsloven ikke ville blive anvendt.  

Ovenstående to situationer, er de eneste to situationer, hvor et kapitalejerlån således ikke bliver 

skattepligtigt efter reglerne i ligningslovens § 16 E. I selskabsloven var der en yderligere situation jf. 

afsnit 3.31, hvor et kapitalejerlån ikke ville blive anset som et ulovligt lån. Dette var i forbindelse 

med udlån til moderselskaber. Disse kapitalejerlån er dog ikke omfattet af ligningslovens § 16 E, da 

denne kun omfatter udlån til fysiske personer, hvorfor der derfor heller ikke er behov for en 

undtagelse omhandlende dette forhold. 

                                                
42 Den Juridiske Vejledning 2015-1 afsnit C.B.3.5.3.3 Aktionærlån 
43 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 4 og Ligningsloven § 16 E, stk. 1, 2. pkt. 
44 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 4 
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4.4 Beskatningstidspunktet af kapitalejerlån 

4.4.1 HOVEDREGLEN 

I tilfælde af, at der er opstået et ulovligt kapitalejerlån, som er omfattet af ligningslovens § 16 E, skal 

der som udgangspunkt ske beskatning samt indeholdelse af skatter og indberetning til SKAT efter de 

almindelige regler og frister i skattelovgivningen45.  

Ved de almindelige regler og frister henvises der til reglerne om indeholdelse, indberetning og 

betaling af skatter for henholdsvis A-skat og udbytteskat. Reglerne hertil kan findes i henholdsvis 

opkrævningsloven og kildeskatteloven. 

Hvis kapitalejerlånet behandles efter reglerne om løn, vil selskabet skulle indeholdelse A-skat og 

AM-bidrag heraf. Reglerne herfor findes i opkrævningslovens § 2, stk. 5, hvoraf det fremgår at 

indeholdt A-skat og AM-bidrag, der skal indberettes til indkomstregistret, forfalder til betaling den 1. 

i den første måned efter udløbet af kalendermåneden - det vil sige efter udløbet af 

afregningsperioden. 

Hvis kapitalejerlånet behandles efter reglerne om udbytte, vil selskabet skulle indeholde udbytteskat 

heraf. Dette fremgår af kildeskattelovens § 66, som foreskriver, at reglerne i lov om opkrævning af 

skatter og afgifter m.v. vedrørende opkrævning af indeholdt A-skat finder tilsvarende anvendelse ved 

opkrævning af indeholdt udbytteskat. 

Fristerne kan illustreres således: 

 A-skat Udbytteskat 
Indeholdelse 
af skat 

Ved udbetaling 
KSL § 46, stk. 1. 

Ved vedtagelse 
KSL § 65, stk. 1. 

Indberetning 
af skat 

Senest den 10. i måneden efter 
udløbet af den kalendermåned, 
lånet vedrører. 
OPKL § 2, stk. 2. 

Senest i den følgende måned efter nævnte vedtagelse eller 
beslutning samtidig med udløbet af selskabets frist for 
indberetning til indkomstregisteret af indeholdt A-skat og 
arbejdsmarkedsbidrag. 
Det vi sige, den 10. i måneden efter. 
KSL § 66, stk. 2. 

Betaling af 
skat 

Som udgangspunkt senest den 10. 
i den første måned efter udløbet af 
kalendermåneden. 
OPKL § 2, stk. 5. 

Gælder samme regler som ved A-skat. 
Som udgangspunkt senest den 10. i den første måned efter 
udløbet af kalendermåneden. 
KSL § 66, stk. 1. 

Figur 4.1: Frister vedrørende beskatning af ulovlige kapitalejerlån 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående viser, at der skal ske indeholdelse, indberetning og betaling af skat umiddelbart samtidig 

med, at kapitalejerlånet opstår. Dette hænger naturligt sammen med, at formålet med reglerne i 

ligningslovens § 16 E er at sidestille kapitalejerlån skatteretligt med hævninger i form af løn eller 

udbytte. 

                                                
45 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 9 
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4.4.2 HVIS KAPITALEJERLÅNET FØRST OPDAGES SENERE 

Nedenfor er der foretaget en gennemgang af reglerne om beskatningstidspunktet, såfremt 

kapitalejerlånet ikke opdages på udbetalingstidspunktet, men først senere. 

I styresignalet46 om aktionærlån har SKAT taget stilling til, hvordan selskabet skal forholde sig i en 

sådan situation. SKAT har taget udgangspunkt i tre eksempler, hvor SKAT først får oplyst eller 

afdækket, at der er et ulovligt kapitalejerlån efter udløbet af indkomståret, hvor kapitalejerlånet er 

udbetalt. Indtil da må det derfor forventes, at kapitalejerlånet skal indberettes m.v. uden ugrundet 

ophold, når det opdages.  

Nedenfor er det illustreret, hvordan selskabet skal forholde sig i de tre eksempler i styresignalet.  

Eksempel 1: 

I eksempel 1 tager SKAT udgangspunkt i, at kapitalejerlånet opdages inden udløbet af selskabets 

selvangivelsesfrist for indkomståret, hvor lånet er udbetalt – det vil sige senest 6 måneder efter, at 

indkomståret er afsluttet. 

I dette tilfælde skal indberetningen foretages uden ugrundet ophold til SKAT, hvor der sker en 

efterangivelse af indkomstgrundlaget til SKAT, og skatten heraf skal betales på baggrund af 

trækprocenten på kapitalejerens forskudsopgørelse. Kapitalejeren vil være skattepligtig af indkomsten 

i det indkomstår, hvor kapitalejerlånet er udbetalt, hvorfor der vil ske er korrektion af dennes 

årsopgørelse, såfremt den i øvrigt er færdigbehandlet på tidspunktet for efterangivelsen. Betalingen af 

de indeholdte skatter skal ske inden for 14 dage (ved A-skat). Først ved overtrædelse af denne 

betalingsfrist vil betalingen blive tillagt renter.  

Eksempel 2: 

I eksempel 2 tager SKAT udgangspunkt i, at kapitalejerlånet opdages efter udløbet af selskabets 

selvangivelsesfrist for indkomståret, hvor kapitalejerlånet er udbetalt, men inden SKATs frist for at 

varsle skatteyderne om ændring i indkomstfastsættelsen for det pågældende indkomstår. Denne frist 

er 30. juni i det andet kalenderår efter udbetalingsåret. Det vil sige, et selskab med 

kalenderårsregnskab, som har udbetalt et ulovligt kapitalejerlån i indkomståret 2013, vil være 

omfattet af dette eksempel, hvis lånet opdages i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. 

I denne situation gælder samme praksis som ved eksempel 1, hvorfor selskabet skal foretage de 

samme efterangivelser og indbetalinger som ved eksempel 1. 

 

                                                
46 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 9-10 
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Eksempel 3: 

I eksempel 3 tager SKAT udgangspunkt i, at kapitalejerlånet først opdages efter 30. juni i et andet 

kalenderår efter udløbet af det indkomstår, hvor udbetalingen af kapitalejerlånet er sket. 

I dette tilfælde skal selskabet ikke foretage indeholdelse af kildeskat af kapitalejerlånet og betaling 

heraf til SKAT eller indberette kapitalejerlånet som indkomst. 

Beskatningen af kapitalejerlånet skal udelukkende foretages som en personlig beskatning af 

kapitalejeren, og der vil ske en forretning af skatten heraf efter de almindelige regler i 

kildeskatteloven.  

4.5 Konsekvenser for selskabet og dets forpligtelser ved kapitalejerlån 

I tilfælde af at der opstår et ulovligt kapitalejerlån, har selskabet, som det fremgår i afsnit 4.4.1, en 

forpligtelse til at foretage indeholdelse af skat i kapitalejerlånet, indberette dette til SKAT samt betale 

den indeholdte skat i henhold til de tidligere gennemgåede frister. 

Såfremt selskabet ikke overholder disse forpligtelser bevidst, er der tale om en overtrædelse af 

skattelovgivningen, hvilket både selskabet og ledelsen kan ifalde ansvar for, svarende til at de kan 

blive idømt en bøde47. Bødestørrelserne afhænger af, om forholdet betegnes som groft uagtsomt eller 

forsætlig unddragelse. Bødestørrelsen for en forsætlig unddragelse under 100.000 kr. vil som 

udgangspunkt være fastsat til 2 x den samlede unddragelse, mens en bøde for groft uagtsom 

unddragelse under 100.000 kr. som udgangspunkt fastsættes til 1 x den samlede unddragelse. Hertil 

gælder en række forhold, blandt andet ved groft uagtsom unddragelse under 30.000 kr. fastsættes 

bøden til ½ x den samlede unddragelse. Der vil som udgangspunkt ikke være bødestraf, hvis der ikke 

er handlet groft uagtsomt eller forsætligt48. 

Det forhold, at selskabet skal indberette kapitalejerlånet som løn, medfører, at selskabet har et fradrag 

i den skattepligtige indkomst for en tilsvarende udgift. For at opnå dette fradrag skal selskabet dog 

anmode om at få gentaget sin selvangivelse for det indkomstår, hvor kapitalejerlånet bliver beskattet, 

såfremt selvangivelsen er afleveret. Dette gælder i alle tre eksempler i det foregående afsnit49. 

Da udbytte til kapitalejere normalt ikke er fradragsberettiget for selskabet, gør det sig heller ikke 

gældende ved ulovlige kapitalejerlån. Sker beskatningen af disse derfor efter reglerne om udbytte, vil 

selskabet ikke skulle genoptage sin selvangivelse. 

                                                
47 Kildeskattelovens § 74 og Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit A.C.3.2.1.6.1 
48 Fastsættelse af kildeskattebøder, SKM2006.702.SKAT 
49 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 9-11 
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Ved udbetaling af det ulovlige kapitalejerlån, har selskabet normalt ikke tilbageholdt kildeskatten, da 

formålet med disse ulovlige kapitalejerlån på udbetalingstidspunktet ikke er, at de skal beskattes som 

løn eller udbytte. I henhold til styresignalet fra SKAT kræves det, at skatten bliver indbetalt af 

låntager inden selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvor kapitalejerlånet er opstået50. 

I henhold til kildeskattelovens § 75 bliver låntageren straffet med bøde, hvis denne person er 

opmærksom på, at der er sket en udbetaling af indkomst, hvor der ikke er indeholdt henholdsvis A-

skat og arbejdsmarkedsbidrag eller udbytteskat. I skattelovgivningen er der således mulighed for både 

at straffe selskabet og selskabsledelse i forbindelse med de ulovlige kapitalejerlån, men også for at 

straffe den, som har modtaget lånet. I de fleste tilfælde er dette dog den samme person, men der 

kunne opstå en situation, hvor en kapitalejer ikke er med i ledelsen af selskabet og derved ikke vil 

blive ramt af disse bøder. I stedet vil kapitalejer blive omfattet af denne bøderegel, da det forudsættes, 

at en kapitalejer altid vil være bekendt med, at der skal indeholdes udbytteskat af en udbetaling fra 

selskabet. 

4.6 Opsummering 

Et selskabs udlån til en fysisk person, der udøver bestemmende indflydelse over selskabet, skal 

behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om udbetaling uden tilbagebetalingspligt, 

hvilket vil sige, at udlånet skal beskattes, som det var udbetalt enten som lønindkomst eller udbytte. 

Disse udlån svarer til kapitalejerlånene i henhold til selskabsloven. De eneste undtagelser hertil er, 

hvis udlånet er sket som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner eller som led i selskabets 

selvfinansiering af en tredjeparts køb af aktiver i selskabet. I disse to tilfælde vil der således ikke 

skulle ske en beskatning af kapitalejerlånet. 

Kapitalejerlånet vil som udgangspunkt blive beskattet som lønindkomst, hvis låntager er ansat i 

selskabet. Ellers sker beskatningen som udbytte. 

De skattepligtige kapitalejerlån er skattepligtige på udbetalingstidspunkt for låntageren, idet 

beskatningen er omfattet af de almindelige regler i kildeskatteloven og opkrævningsloven vedrørende 

A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og udbytteskat. Hvis kapitalejerlånet ikke opdages og beskattes på 

udbetalingstidspunktet, er SKAT kommet med en vejledning til, hvornår beskatningen skal foretages, 

og hvordan det efterangives. Frem til 30. juni i andet kalenderår efter kapitalejerlånet er blevet 

udbetalt, har selskabet en forpligtelse til at efterangive lånet om indkomst til SKAT samt indbetale de 

indeholdte skatter. Efter udløbet af denne periode skal selskabet ikke længere foretage sig noget. 

                                                
50 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 10 
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Kapitalejerlånet vil på dette tidspunkt udelukkende blive beskattet som personlig beskatning af 

kapitalejerne. En angivelse som SKAT selv foretager. 

Såfremt beskatningen af kapitalejerlånet sker som lønindkomst, kan selskabet opnå fradrag for 

udgiften ved at anmode om at få genoptaget sin selvangivelse for det indkomstår, hvor 

kapitalejerlånet er udbetalt. 

Såfremt selskabet ikke overholder sine forpligtelser omkring indberetning og indbetaling af de 

indeholdte skatter med fortsæt, er der tale om overtrædelse af skattelovgivningen, hvilket både 

selskabet og selskabets ledelse kan blive pålagt en bøde for. Bødens størrelse afhænger af, om 

lovovertrædelsen anses for at være groft uagtsom eller er sket fortsætteligt. 

Ved udbetaling af et ulovligt kapitalejerlån er der normalt ikke tilbageholdt kildeskat, da det ikke var 

formålet med udbetalingen, at det skulle anses som løn eller udbytte. Låntager skal dog i henhold til 

skattelovgivningen tilbagebetale kildeskatten til selskabet. Såfremt låntager var opmærksom på, at der 

ved udbetalingen af kapitalejerlånet skulle have været tilbageholdt de relevante skatter af selskabet, 

kan låntager blive straffet med bøde for ikke at have gjort opmærksom herpå.  

Som det fremgår ovenfor, opererer skattelovgivningen ligesom selskabslovgivningen med bødestraf 

til både selskabet, selskabets ledelse og låntager, såfremt skattelovgivningen overtrædes. 
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5 KAPITALEJERLÅN I ET REGNSKABSRETLIGT PERSPEKTIV 

5.1 Lovgrundlag 

Reglerne omhandlende kapitalejerlån i et regnskabsretligt perspektiv findes i årsregnskabsloven. 

5.2 Hovedreglen for kapitalejerlån 

Hovedreglen findes i årsregnskabslovens § 73, hvoraf det fremgår, at hvis et aktieselskab eller et 

anpartsselskab har et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal selskabet angive summen af 

disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori. 

Der fremgår ingen yderligere forklaring af ledelseskategori i lovgivningen, men det må formodes, at 

der ved ledelseskategori menes direktion, bestyrelse eller tilsynsråd, hvilket svarer til definitionen af 

begrebet i selskabsloven jf. afsnit 3.2.151. Opdelingen skal ikke ske på enkeltpersoner, men alene 

inden for kategorierne. 

Ved hver ledelseskategori, skal der angives de væsentligste vilkår for tilgodehavendet, herunder 

rentefod og eventuelt beløb, der er tilbagebetalt i løbet af regnskabsåret. Af årsregnskabslovens § 73 

fremgår det ligeledes, at såfremt et lån er optaget og indfriet i årets løb, skal dette oplyses særskilt. 

Årsregnskabsloven skelner ikke imellem om tilgodehavendet hos ledelsesmedlemmet er lovligt eller 

ulovligt i henhold til selskabsloven. Dette er således ensbetydende med, at også lovlige kapitalejerlån 

i henhold til selskabsloven, skal noteoplyses i henhold til årsregnskabsloven52. 

5.2.1 HVEM ER OMFATTET AF REGLERNE 

Reglerne i årsregnskabslovens § 73 omfatter følgende: 

1. Tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen 

2. Ledelsesmedlemmer i modervirksomheder. Det vil sige, hvis ledelsen i moderselskabet, har et 

tilgodehavende i dattervirksomheden i samme koncern, skal dette oplyses 

3. Personer, der står ledelsesmedlemmerne særligt nær. Her gælder som udgangspunkt samme 

definition som i selskabsloven (Se afsnit 3.2.1.1). 

Ovenstående viser, at det alene er et krav at foretage oplysning af udlån til ledelsesmedlemmer. Et 

tilgodehavende hos en kapitalejer, som ikke er medlem af ledelsen, er således ikke omfattet af 

årsregnskabslovens § 73. 

                                                
51 Årsregnskabsloven med kommentarer, § 73, note 501 foreskriver at det svarer til bestyrelse, direktion og et eventuelt 
repræsentantskab 
52 Årsregnskabsloven med kommentarer, § 73, note 502 
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5.3 Regnskabsmæssig behandling af kapitalejerlån 

Et kapitalejerlån opgøres til amortiseret kostpris eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er 

lavere. Dette er i lighed med reglerne for andre almindelige tilgodehavender53. 

Amortiseret kostpris forstås som den værdi kapitalejerlånet bliver målt til efter første indregning med 

fradrag af afdrag. Amortiseret kostpris opgøres som: 

  Værdi ved første indregning 

 - Afdrag 
 +/- Samlede amortiseringer af ændring på det oprindeligt indregnede beløb og det beløb, som 

forfalder ved udløb – dvs. kursreguleringer og låneomkostninger 
 - Eventuelle nedskrivninger 
 = Amortiseret kostpris 

I de fleste tilfælde, vil amortiseret kostpris blot være lig med den pris, der er betalt, hvilket i disse 

tilfælde svarer til størrelsen på kapitalejerlånet. Afdrag og amortiseringer ses typisk ved finansielle 

aktiver eller forpligtelser – som for eksempel et lån, hvor der både betales låneomkostninger, og hvor 

der kan være kurstab ved låneoptagelsen54. 

Nettorealisationsværdi er summen af fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet forventes at indbringe 

på balancedagen ved et normalt driftsforløb55.  

Nettorealisationsværdien vil være lavere end den amortiserede kostpris, hvis selskabet eksempelvis 

ikke forventer at få hele kapitalejerlånet indfriet. Det kan for eksempel være, at selskabet har en 

forventning om, kun at få tilbagebetalt 80 % af tilgodehavendet. I et sådant tilfælde skal 

tilgodehavendet nedskrives med 20 % således, at beløbet der står anført i balancen afspejler værdien 

af aktivet og de forventede fremtidige indbetalinger. Dette ses ofte i forbindelse med tilgodehavender 

fra salg og tjenesteydelser, hvor det i praksis er normalt at der sker nedskrivningen af 

tilgodehavender. Ved kapitalejerlån er det dog vigtigt, at der ligeledes foretages en vurdering af 

nettorealisationsværdien af lånet i henhold til nedenstående afsnit.  

Rent regnskabsteknisk reducerer nedskrivningen tilgodehavendet, og modposteres i eksterne 

omkostninger eller finansielle omkostninger, hvis tilgodehavendet er opstået som et finansielt aktiv. 

5.3.1 VÆRDIANSÆTTELSE AF KAPITALEJERLÅN 

Som tidligere nævnt, skal et tilgodehavendet vedrørende et ulovlige kapitalejerlån regnskabsmæssigt 

behandles ligesom almindelige tilgodehavender, hvorfor der skal foretages en løbende 

værdiansættelse heraf efter de almindelige regler.  

                                                
53 Årsregnskabsloven § 37, stk. 2 
54 Regnskabsmemo 2010/2011, 3. udgave, 1. oplag af Magnus Informatik A/S, side 28 
55 Regnskabsmemo 2010/2011, 3. udgave, 1. oplag af Magnus Informatik A/S, side 224 
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Der findes i årsregnskabsloven eller de danske regnskabsvejledninger ingen vejledning til, hvordan 

værdiansættelsen skal foretages. Som følge heraf anvendes de internationale regnskabsstandarders 

krav til nedskrivningstest til vurderingen heraf.  

Ved vurdering af, om der er behov for nedskrivning, ses der blandt andet på følgende indikatorer: 

- Beløbets størrelse 

- Selskabets egenkapital samt frie reserver 

- Låntagerens personlige økonomi 

- Belåningsmuligheder samt sikkerhedsstillelser hos låntager 

Derudover, ses det forhold, at der er tale om et ulovligt kapitalejerlån som en skærpende 

omstændighed i relation til behovet for nedskrivning56. 

5.3.1.1 Regnskabsmæssig nedskrivning - ingen effekt på det selskabsretlige kapitalejerlån 

Hvis et tilgodehavende regnskabsmæssigt nedskrives til kr. 0, vil der fortsat eksistere et ulovligt 

kapitalejerlån i selskabsretlig forstand. Selskabsretligt, vil kapitalejerlånet således stadig skulle 

tilbagebetales til kurs 100 med et eventuelt tillæg af lovpligtige renter. 

Selskabsretligt kan tilgodehavendet derved ikke ophøre ved at selskabet nedskriver kapitalejerlånet til 

kr. 0, selvom dette er et krav regnskabsretligt såfremt nedskrivningstesten konkludere, at dette er 

værdien på tilgodehavendet57. 

5.4 Regnskabsmæssig præsentation og notekrav 

Som udgangspunkt vil et ulovligt kapitalejerlån forfalde inden for ét år, idet lånet i princippet allerede 

forfalder på etableringstidspunktet, da der normalt ikke etableres låneaftaler. Dette betyder, at 

tilgodehavendet skal klassificeres som et omsætningsaktiv, nærmere betegnet under posten 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.  

Det er dog i henhold til selskabslovens § 206 - 209 vedrørende reglerne om selvfinansiering muligt 

for kapitalselskabet, at yde et lån for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet. I et sådant 

tilfælde kan der være tale om, at lånet forfalder senere end ét år efter balancedagen, hvorfor det kan 

klassificeres som langfristede tilgodehavender under finansielle anlægsaktiver. Anvendes reglerne i 

selskabslovens § 206 – 209 om selvfinansiering, er der dog ikke tale om et ulovligt kapitalejerlån. 

                                                
56 ”Kapitalejerlån” og andre selskabsretlige emner, PowerPoint, den 25. september 2014 af Jesper Seehausen, slide 97 
57 https://erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan 
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Der er ikke krav om at opdele tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og medlemmer af ledelsen i 

lovlige og ulovlige tilgodehavender. Alle tilgodehavender skal oplyses uanset om de er tilladte efter 

selskabslovens regler. 

I henhold til årsregnskabslovens § 73 skal der ved eksemplet i afsnit 3.4.1 oplyses om følgende 

nedenstående forhold i regnskabet i form af en note: 

- Den tilgodehavende saldo på balancedagen hos ledelsesmedlemmerne, svarende til kr. 

103.263,49 

- Rentefoden der er anvendt ved renteberegningen af mellemværendet, svarende til 10,05 % 

- Rentebeløbet, svarende til i alt kr. 3.263,49 

- Beløbet der er tilbagebetalt i løbet af året vedrørende lånet, svarende til kr. 10.000 

Såfremt der ud over tilgodehavendet hos direktionsmedlemmet også havde været et tilgodehavende 

hos et bestyrelsesmedlem skulle dette også oplyses særskilt fra tilgodehavendet hos 

direktionsmedlemmet. Det vil sige, at ovenstående fire punkter skal oplyses for både 

direktionsmedlemmet og for bestyrelsesmedlemmet. Årsagen til, at de skal vises hver for sig, er, at de 

er i forskellige ledelseskategorier. 

5.4.1 UDSKUDT SKAT 

Der kan opstå udskudt skat, hvis der er en tidsmæssig forskel mellem det tidspunkt, hvor 

kapitalejerlånet fradrages skattemæssigt i forhold til, hvornår lånet fradrages i regnskabet. Forskellen 

heraf, skal der beregnes udskudt skat af. 

Denne situation kan opstå, da lånet som udgangspunkt anses som en hævning efter 

skattelovgivningen regler i det indkomstår, hvor kapitalejerlånet er opstået. Derved, har selskabet 

også skattemæssigt fradrag på dette tidspunkt. Det er dog muligt, at lånet stadigvæk eksisterer 

selskabsretligt på balancedagen og dermed regnskabsretligt stadig er et tilgodehavende. Som følge 

heraf, vil der på balancedagen være en forskel på den skattemæssige behandling og den 

regnskabsmæssige behandling af kapitalejerlånet, som medfører udskudt skat.  

5.5 Opsummering 

Et selskab som har et tilgodehavende hos ledelsen i selskabet, skal i en note angive summen af 

tilgodehavenderne fordelt på ledelseskategorierne svarende til bestyrelse og direktionen. Ved hver 

kategori skal der noteoplyses om tilgodehavendet på balancedagen, anvendt rentefod, rentebeløb samt 

eventuelle tilbagebetalinger i regnskabsåret. 

Ovenstående oplysning er et krav for alle tilgodehavender hos ledelsesmedlemmer i selskabet, uanset 

om disse er tilladte i henhold til selskabsloven. Reglerne omfatter tilgodehavender hos 
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ledelsesmedlemmerne, herunder ledelsesmedlemmer i modervirksomheden såfremt de har et 

tilgodehavende i selskabet samt nærtstående parter til disse. 

I henhold til ovenstående er der således ikke krav om noteoplysninger i selskabets årsregnskab 

vedrørende tilgodehavender hos kapitalejerne, såfremt disse ikke er medlem af selskabets ledelse. 

En kapitalejerlån skal regnskabsmæssigt behandles efter reglerne om et almindelige tilgodehavende, 

hvorfor det skal opgøres til amortiseret kostpris eller nettorealisationsværdien. Dette betyder 

ligeledes, at der løbende skal ske en vurdering, af den regnskabsmæssige værdi af kapitalejerlånet i 

forhold til, om der skal foretages en nedskrivning heraf. Såfremt denne vurdering medfører en 

nedskrivning af kapitalejerlånet ændre dette forhold dog ikke på, at kapitalejerlånet i henhold til 

selskabsloven fortsat skal indbetales til kurs 100. 

Behandlingen af kapitalejerlån rent regnskabsmæssigt følger som udgangspunkt de selskabsretlige 

regler i forhold til indregning og præsentation. Den skattemæssige beskatning af lånet kan være 

anderledes end den selskabsretlige. I disse tilfælde vil der opstå udskudt skat, som skal indregnes i 

balancen. 
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6 ANALYTISK GENNEMGANG AF KAPITALEJERLÅN 

I de tidligere kapitler, er der foretaget en gennemgang af de selskabsretlige og skatteretlige regler for 

kapitalejerlån. I dette kapitel vil disse regler blive sammenholdt, hvor der vil blive sat fokus på, 

hvordan reglerne fungerer i samspil med hinanden, og hvor der er forskel på reglerne, samt hvor der 

er en manglende sammenhæng imellem de to regelsæt. 

I kapitlet vil der endvidere blive foretaget en analyse af nogle af de praktiske udfordringer, som de to 

regelsæt giver anledning til, og hvordan man skal forholde sig i disse situationer. 

Til sidst vil der i kapitlet blive foretaget en analyse af udviklingen i antallet af ulovlige kapitalejerlån, 

samt hvad myndighederne gør for at opdage disse kapitalejerlån og håndhæve reglerne på området. 

6.1 Fortolkningen af hvornår der foreligger et ulovligt kapitalejerlån 

Mellem de selskabsretlige regler og de skatteretlige regler kan der være forskel på, hvornår der er tale 

om en ulovligt kapitalejerlån. 

De selskabsretlige regler gælder kapitalejere, som beskrevet under afsnit 3.2.1, mens de skatteretlige 

regler henvender sig til fysiske personer jf. afsnit 4.2.1. Dette er blandt andet medårsag til, at der kan 

være tale om et ulovligt kapitalejerlån i selskabsretlig forstand, mens der ikke skal ske en beskatning 

heraf efter ligningslovens regler. 

Nedenfor er dette forhold illustreret i et par eksempler. I eksemplerne er ejerandelen i procent også et 

udtryk for stemmerettighederne og dermed kapitalejerens indflydelse i selskabet. 

Eksempel 1 – Kapitalejer der ikke er moderselskab 

 
Figur 6.1: Kapitalejer der ikke er moderselskab 
Kilde: Egen tilvirkning 

I eksempel 1 ejer X ApS 50 % eller mindre af Y ApS, og X ApS opfylder derved ikke betingelsen for 

at være et moderselskab. 
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I henhold til selskabsloven er der tale om et ulovligt kapitalejerlån, mens der skatteretligt ikke skal 

ske beskatning efter ligningslovens § 16 E. Årsagen til, at der ikke skal ske beskatning, skyldes, at de 

skatteretlige regler henvender sig til fysiske personer, hvilket X ApS ikke er. 

Hvis opstillingen havde været således: 

 
Figur 6.2: Kapitalejer der er fysisk person 
Kilde: Egen tilvirkning 

Hvor X ApS i stedet havde været en fysisk person – ABC -, havde der både været tale om et ulovligt 

kapitalejerlån i selskabsretlig forstand, og der ville skulle ske beskatning af lånet efter ligningslovens 

§ 16 E. 

Eksempel 2 – Udlån via et interessentskab 

 
Figur 6.3: I/S selskaber – ejerandel under 50 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående eksempel er ABC både kapitalejer i Y ApS og i X I/S. Efter Erhvervsstyrelsens 

administrative praksis er et lån til et interessentskab, hvor en eller flere af interessenterne er 

kapitalejere i det selskab, der yder lånet, omfattet af forbuddet om kapitalejerlån58. Årsagen til, at et 

interessentskab er omfattet af forbuddet, er, at interessenterne i et I/S hæfter personligt, ubegrænset 

og solidarisk, hvorfor lånet får en karakter, der minder om et udlån direkte til personerne. 

                                                
58 Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave af Lars Bunch og Ida Rosenberg, afsnit ”Styrelsens vurdering af den konkrete sag”, side 
487 og ”Kapitalejerlån” og andre selskabsretlige emner, PowerPoint, den 25. september 2014 af Jesper Seehausen, slide 31  
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Der er således tale om et ulovligt kapitalejerlån i selskabsretlig forstand. Der er dog ikke tale om, at 

der skal ske beskatning efter ligningslovens § 16 E, da ABC ikke har bestemmende indflydelse i Y 

ApS, idet ejerandelen er under 50 %. I ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt., fremgår det, at der skal 

være bestemmende indflydelse mellem långiver og låntager for at være omfattet af reglen. 

Hvis ejerandelen i stedet havde været således: 

 
Figur 6.4: I/S selskaber – ejerandel over 50 % 
Kilde: Egen tilvirkning 

Havde der stadig været tale om et ulovligt kapitalejerlån i selskabsretlig forstand – det ændrer 

ejerandelen ikke på, men idet ABC har bestemmende indflydelse over Y ApS, skal der ske beskatning 

af kapitalejerlånet. 

6.1.1 AFRUNDING 

Ovenstående analyse viser, at der er enkelte situationer, hvor et udlån er omfattet af reglerne om 

kapitalejerlån i selskabsloven men ikke i ligningsloven. I praksis forventes det, at der er en del 

tilfælde hvor dette gør sig gældende ved kapitalejerlån mellem selskaber, mens de øvrige situationer 

vurderes for værende få i praksis. 

6.2 Samspillet mellem de selskabsretlige og skatteretlige regler for kapitalejerlån 

I henhold til selskabsloven er der et par enkelte undtagelser for, hvornår et kapitalejerlån ikke anses 

for værende ulovligt. Disse undtagelser består af følgende: 

• Udlån eller sikkerhedsstillelse for et moderselskab 

• Sædvanlig forretningsmæssig disposition 

• Medarbejderes erhvervelse af kapitalandele i selskabet 

• Mulighed for selvfinansiering 

Undtagelserne er nærmere gennemgået i afsnit 3.3. 
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I forbindelse med etableringen af skattelovgivningen på området, har lovgiver sikret, at ligningsloven 

ikke går ind og kræver skattebetalinger i ovenstående situationer. Herved har lovgiver sikret, at der er 

det nødvendige samspil mellem reglerne på dette område. 

Dette er derimod ikke sikret, for så vidt angår det forhold, at der i henhold til selskabsloven er et 

tilbagebetalingskrav, som medfører, at alle kapitalejerlån skal tilbagebetales til selskabet, mens der 

skatteretligt skal ske en beskatning af alle kapitalejerlån, uanset om dette tilbagebetales eller ej. 

Ovenstående har således medført store diskussioner i praksis, da denne manglende koordinering af 

reglerne er ensbetydende med, at der foreligger en dobbeltbeskatningssituation. Denne 

dobbeltbeskatningssituation opstår, idet at kapitalejerlånet bliver skattepligtigt efter de almindelige 

regler om løn eller udbytte jf. afsnit 4.2, men samtidig skal tilbagebetales med beskattede midler jf. 

afsnit 3.2. 

Er der således etableret et kapitalejerlån på kr. 100.000, skal der betales skat af dette lån i henhold til 

ligningsloven, men samtidig skal lånet tilbagebetales inklusiv renter i henhold til selskabsloven. 

Prisen for kapitalejeren for at have haft dette kapitalejerlån er således skatten af lånet samt 

forrentningen af lånet i henhold til selskabsloven. Hertil skal tillægges eventuelle bøder for 

overtrædelse af lovgivningen.  

Samlet set kan det således blive en meget dyr affære at etablere et kapitalejerlån med de nuværende 

regler. 

6.2.1 REPARATIONSMULIGHEDER 

Som følge af den dobbeltbeskatning reglerne i selskabsloven og ligningsloven lægger op til, er det 

interessant at undersøge, hvilke muligheder – hvis nogen – der er for at reparere på en disposition, der 

er blevet til et ulovligt kapitalejerlån. 

Som tidligere nævnt, er udgangspunktet, at kapitalejeren skal beskattes, når der opstår et 

kapitalejerlån, mens kapitalejeren i henhold til selskabsloven ligeledes skal tilbagebetale lånet med 

tillæg af lovpligtige renter, uagtet at der er sket beskatning af lånet. 

Denne manglende koordinering af reglerne i selskabsloven og ligningsloven har givet mange 

udfordringer i praksis, herunder for hele rådgivningsbranchen, da kapitalejerne har forsøgt at undgå 

denne høje pris for deres etablerede kapitalejerlån.  

Forskellige kreative løsningsmodeller til, hvordan denne dobbeltbeskatningssituation undgås, har 

derfor været drøftet, men først med SKATs styresignal fra 2014 er der kommet en række løsninger til, 
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hvordan det ulovlige kapitalejerlån kan forsøges omgjort, således at låntageren ikke både skal 

beskattes heraf og skal tilbagebetale lånet.  

6.2.1.1 Tilbagebetaling af kapitalejerlånet 

Det mest oplagte er, at låntager tilbagebetaler kapitalejerlånet til selskabet. Ved blot at tilbagebetale 

kapitalejerlånet, undgår kapitalejeren dog ikke beskatning af kapitalejerlånet. En almindelig 

tilbagebetaling er også i strid med ligningslovens § 16 E, hvoraf det fremgår, at lånet skal behandles 

efter skattelovgivnings almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Da beløbet er 

uden tilbagebetalingspligt, vil tilbagebetalingen derved blive anset som et skattepligtigt tilskud til 

selskabet ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. 

Beløbet skal dog tilbagebetales i henhold til selskabsloven59. Scenariet er derfor, at i henhold til 

ovenstående skal det tilbagebetalte beløb beskattes hos selskabet samtidig med at der er sket 

beskatning hos kapitalejeren, hvilket i første omgang åbner op for, at der kan ske dobbeltbeskatning 

af kapitalejerlånet.  

I ligningsloven er der dog taget højde for dette forhold i § 16 E, stk. 2, hvoraf det fremgår, at såfremt 

der er sket beskatning af kapitalejerlånet, skal det ikke medtages i selskabets skattepligtige indkomst 

ved tilbagebetaling.  

Ovenstående har dog stadig den konsekvens, at låntageren bliver beskattet af et beløb, som låntageren 

aldrig får udbetalt. 

6.2.1.2 Beskatning af kapitalejerlånet som løn 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at undgå reglerne om beskatning efter ligningslovens § 16 E. 

Da det selskabsretlige kapitalejerlån ikke eksisterer skattemæssigt, er det dog muligt for kapitalejeren 

at undgå at blive beskattet af det beløb, som skal tilbagebetales til selskabet.  Dette er i henhold til 

seneste styresignal fra SKAT60 muligt ved, at kapitalejerlånet udloddes som udbytte, eller at der sker 

modregning i løn. 

For at kapitalejerlånet kan modregnes i løn, kræver det, at en række formalia er på plads:  

- Det skal fremgå tydeligt, at det er selve kapitalejerlånet (tillagt eventuelle renter i henhold til 

selskabsloven), der modregnes. Hvis det ikke fremgår tydeligt, kan der i henhold til SKAT’s 

styresignal stadig ske en dobbeltbeskatning. 

                                                
59 Selskabsloven § 215, stk. 1 
60 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 7 
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- Der skal udarbejdes et aftaleretligt grundlag. Dette kan eksempelvis være en lønaftale eller 

lignende, hvoraf det fremgår, at kapitalejeren får ekstra løn, bonus eller lignende. Grundlaget 

kan blot være et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt.  

- Låntageren skal være ansat i selskabet.  

Hvis låntageren er medlem af selskabets ledelse, må udlodningen ikke være større end, hvad der 

normalt anses for sædvanligt for hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der i øvrigt må anses 

for forsvarligt i forhold til selskabets, moderselskabets og koncernens økonomiske stilling61. Disse 

forhold skal således vurderes, inden det besluttes at anvende denne metode til opløsning af 

kapitalejerlånet. Såfremt lønnen vil overstige disse forhold, skal der i stedet ske en udbytteudlodning 

af det beløb, som anses for at ligge over, hvad der kan anses for sædvanligt. Er der tale om et 

kapitalejerlån til et ledelsesmedlem, som ikke er kapitalejer, må det være op til kapitalejerne at 

vurdere, om den ekstra løn modsvarer den modydelse, som ledelsesmedlemmet leverer herfor. 

Udgangspunktet ved denne model er, at selve skatten af kapitalejerlånet skal kapitalejeren betale til 

SKAT. Det fremgår dog af SKAT’s styresignal, at selskabet skal indberette og afregne skatten62. Det 

vil sige, at kapitalejeren skal indbetale skatten til selskabet, som selskabet efterfølgende indbetaler til 

SKAT. 

Hvis kapitalejeren ikke har mulighed for at indbetale skatten til selskabet, er det muligt, at selskabet 

udlodder yderligere løn (eller udbytte). Dette kan eksemplificeres ved følgende63: 

Eksempel på udlodning af kapitalejerlån som løn 

Oprindeligt har kapitalejeren et ulovligt kapitalejerlån på 100.000 kr. 

- Oprindelig hævning (inkl. evt. lovpligtige renter): 100.000 kr. 
- Kildeskat af (40 %): 40.000 kr. 

Kildeskatten på 40.000 kr. skal kapitalejeren, som nævnt, indbetale til selskabet. I tilfælde af at 

kapitalejeren ikke har mulighed herfor, skal der udloddes yderligere løn.  

- Oprindelig hævning: 100.000 kr. 
- Ekstra løn (t.kr. 40 + (t.kr 40 / 0,60)): 66.666,67 kr. 
- Kildeskat heraf (40 %): 26.666,67 kr. 
- Nettolønnen heraf (t.kr. 67 – t.kr. 27): 40.000 kr. 

Derved vil der i alt være løn for 166.666,67 kr. til kapitalejeren, mens der skal indbetales 66.666,67 

kr. til SKAT. Netto har kapitalejeren fået udbetalt 100.000 kr., svarende til den oprindelige hævning. 

                                                
61 Selskabsloven § 138, stk. 1 
62 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 9-10 
63 Eksempel fra Notat om lån til hovedaktionærer, FSR – danske revisorer, den 15. marts 2015, side 7 - 8 
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Selskabet har ret til fradrag for lønningerne i selskabets skattepligtige indkomst. Det skal dog 

bemærkes, at såfremt kapitalejerlånet indeholdt lovpligtige renter, er disse ikke fradragsberettigede 

for selskabet ved udbetaling heraf som løn. 

6.2.1.3 Beskatning af kapitalejerlånet som udbytte og udlodning af kapitalejerlånet 

I lighed med udlodningen af kapitalejerlånet som løn, er der også mulighed for at udlodde 

kapitalejerlånet som udbytte. 

Udlodningen kan foregå som ordinært eller ekstraordinært udbytte. Forskellen er, at ordinært udbytte 

udloddes i forbindelse med den ordinære generalforsamling – blandt andet i forbindelse med 

godkendelse af årsrapporten i henhold til selskabslovens § 181, mens ekstraordinært udbytte vil 

foregå ved en ekstraordinær generalforsamling. For at et udbytte kan udloddes ved en ekstraordinær 

generalforsamling, er der en række krav, som skal opfyldes i henhold til selskabslovens §§ 182 og 

183: 

- Der skal foreligge en mellembalance (for anpartsselskaber gælder, at det centrale 

ledelsesorgan kan vurdere, hvorvidt dette er nødvendigt. Det er dog et krav, at der foreligger 

en mellembalance, hvis beslutningen træffes mere end 6 måneder efter balancedagen i 

selskabets seneste godkendte årsrapport). Mellembalancen skal gennemgås af revisor, hvis 

selskabet har revisionspligt. 

- Da der sker udlodning af andet end kontanter, idet der er tale om udlodning af et 

kapitalejerlån, skal der udarbejdes en vurderingsberetning (gælder også ved ordinært udbytte). 

- Udlodningen skal godkendes af bestyrelsen (gælder også ved ordinært udbytte). 

- Selskabet skal have den frie reserve til at foretage udlodningen (gælder også ved ordinært 

udbytte). 

Hvis kapitalejeren ikke har mulighed for at indbetale skatten til selskabet, er det muligt, at selskabet 

udlodder yderligere udbytte (eller løn). Dette kan eksemplificeres ved64: 

Eksempel på udlodning af kapitalejerlån som udbytte 

Oprindeligt har kapitalejeren et ulovligt kapitalejerlån på 100.000 kr. 

- Oprindelig hævning: 100.000 kr. 
- Kildeskat heraf (27 %): 27.000 kr. 

Kildeskatten på 27.000 kr. skal kapitalejeren som nævnt indbetale til selskabet. I tilfælde af at 

kapitalejeren ikke har mulighed herfor, skal der udloddes yderligere udbytte.  

                                                
64 Eksempel fra Notat om lån til hovedaktionærer, FSR – danske revisorer, den 15. marts 2015, side 7 
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- Udlodning af udbytte (Oprindelig hævning): 100.000 kr. 
- Ekstra udbytteudlodning (t.kr. 27 / 0,73): 36.986,30 kr. 
- Kildeskat af ekstra udbytteudlodning: 9.986,30 kr. 
- Nettoudbytte: 27.000 kr. 

Derved vil der i alt være udbytte for 136.986,30 kr. til kapitalejeren, mens der skal indbetales 

36.986,30 kr. til SKAT. Netto har kapitalejeren fået udbetalt 100.000 kr., svarende til den oprindelige 

hævning. Ved udbytteudlodning skal kapitalejeren være opmærksom på, at udbyttet beskattes med 42 

%, mens selskabet kun skal indeholde 27 % ud af de 42 % i skat ved udlodningen. De resterende 15 

% i skat opkræves på kapitalejerens personlige selvangivelse. 

6.2.2 AFRUNDING 

Som det fremgår af ovenstående eksempler, åbner SKATs styresignal op for, at der rent faktisk er to 

muligheder for kapitalejerne for at komme ud af dobbeltbeskatningssituationen. Selve beskatningen 

af kapitalejerlånet kan kapitalejeren ikke undgå, men de kan komme ud af det ved at udlodde 

selskabets kapitalejerlån enten som løn eller udbytte under forudsætning af, at de ovennævnte 

betingelser er opfyldt. 

Det forhold, at der er visse betingelser, der skal være opfyldt, medfører, at det ikke vil være alle 

kapitalejerlån, der kan repareres ved hjælp af de to foreslåede muligheder. Der vil således være 

situationer, hvor kapitalejerne ikke kan undgå dobbeltbeskatningssituationen, herunder hvis der ikke 

er frie reserver til at foretage en udbytteudlodning. 

6.3 Problemstillinger i praksis 

Reglerne om ulovlige kapitalejerlån medfører en række praktiske problemstillinger. Disse er ved 

hjælp af fortolkningen af gældende lovgivning og relevante afgørelser på området gennemgået 

nedenfor. 

6.3.1 HVORNÅR ER DER TALE OM ET EGENTLIGT UDLÅN? 

Erhvervsstyrelsen foreskriver ikke, hvornår der er tale om egentlige udlån. SKAT har derimod i 

forbindelse med styresignalet om aktionærlån givet en række eksempler på de mest efterspurgte 

tilfælde, hvor der ikke skal ske beskatning af kapitalejerlånet. 

Det må formodes, at de samme tilfælde gør sig gældende i selskabsloven, og der derfor også 

selskabsretligt vil være tale om tilladte transaktioner. Men da der er tale om to forskellige 

myndigheder, kan det ikke udelukkes, at de har forskellige holdninger til fortolkningen af 

eksemplerne. 
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6.3.1.1 Brug af firmakort 

SKAT foreskriver i styresignalet at brugen af kapitalejerens firmakort til småindkøb i forbindelse 

med for eksempel forretningsrejser under visse betingelser kan anses for lån, der er ydet som led i 

forretningsmæssig disposition og dermed være undtaget fra beskatningen i henhold til ligningslovens 

§ 16. I denne forbindelse vil det ifølge skatteministeren i henhold til styresignalet være muligt for 

kapitalejeren at foretage en almindelig rejseafregning efter endt firmarejse uden, at der skal ske 

beskatning af kapitalejerlånet, selvom enkelte private udgifter foreløbigt ville være betalt af selskabet. 

Samtidigt præciserede skatteministeren, at der ikke gælder en bagatelgrænse i tilfælde af, at 

kapitalejeren lader sit selskab betale private udgifter i andre tilfælde. Det er således alene ved 

forretningsrejser, at denne undtagelse kan blive anvendt. 

I styresignalet understreges det dog, at der altid vil være tale om en konkret vurdering. Hertil henvises 

der blandt andet til den almindelige praksis i selskabet for ansatte uden kapitalandele. Såfremt disse 

ansatte ikke har lov til at anvende et firmakort til enkelte private småfornødenheder, må det forventes, 

at såfremt kapitalejeren gør dette, vil transaktionen skulle anses for værende et skattepligtigt 

kapitalejerlån. Endvidere må det forventes, at det er en væsentlig forudsætning, at afregningen af de 

private indkøb sker uden ugrundet ophold.  

6.3.1.2 Hævning af et tilgodehavende 

Styresignalet foreskriver, at det kan være muligt for en kapitalejer at have et tilgodehavende hos 

selskabet og efterfølgende udligne private udgifter med tilgodehavendet / mellemregningen. Derved 

vil disse private udgifter ikke blive beskattet som kapitalejerlån efter ligningslovens § 16 E.  

Denne undtagelse forudsætter, at mellemregningskontoen i alle tilfælde altid skal være i 

kapitalejerens favør – det vil sige, kapitalejeren skal have et tilgodehavende med selskabet. Såfremt 

kontoen blot en enkelt gang fremstår med en gæld til selskabet, er denne gæld skattepligtig. 

Yderligere er det et krav at bevægelserne føres på samme bogføringskonto og bankkonto.  

Såfremt en kapitalejer har ydet et lån til sit driftsselskab via et mellemliggende holdingselskab, og 

efterfølgende hæver penge direkte i driftsselskabet til eksempelvis dækning af private udgifter eller 

afdrag på mellemværendet, vil dette rent skattemæssigt blive sidestillet med et skattepligtigt 

kapitalejerlån65. Dette gør sig gældende selvom lånet rent regnskabsmæssigt bliver bogført direkte på 

gælden med holdingselskabet, og derved regnskabsmæssigt anses som et afdrag på denne gæld. 

Baggrunden for dette er, at kapitalejeren ikke har et tilgodehavende i driftsselskabet, som hævningen 

kan modregnes i, da selve hævningen er foretaget af kapitalejeren og ikke af holdingselskabet. SKAT 

                                                
65 Den Juridisk Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3 Aktionærlån 
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ser således på den direkte pengestrøm ved vurderingen af, om der foreligger en skattepligtig 

transaktion. Denne situation er illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 6.5: Afdrag på lån med holdingselskab gennem driftsselskab 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående er et forhold, som kapitalejerne skal være særligt opmærksomme på. Især i de 

situationer, hvor kapitalejeren har indskudt kapital til driftsselskabet via holdingselskabet, og 

efterfølgende hæver penge ”som afdrag” på dette indskud direkte i driftsselskabet. For at undgå, at 

disse afdrag blive skattepligtige, skal afdraget først udbetales til holdingselskabet for derefter at blive 

udbetalt til kapitalejeren.  

6.3.1.3 Afrunding 

Ovenstående analyse viser, at der er enkelte tilfælde, hvor en kapitalejers hævning af midler i 

selskabet til dækning af private formål ikke vil blive sidestilet med et skattepligtigt kapitalejerlån og 

dermed formentlig heller ikke et selskabsretligt kapitalejerlån. Endvidere viser analysen, at SKAT 

fokusere på den egentlige pengetransaktion ved vurderingen af om der foreligger en skattepligtig 

transaktion og ikke den regnskabsmæssige behandling heraf. Dette er et væsentligt forhold for 

kapitalejerne, da det må formodes der er selskaber, hvor kapitalejerne har skudt en hel del penge ind 

som driftslån via et holdingselskab, men hvor afdragene hæves direkte i driftsselskabet. 

6.3.2 FEJLEKSPEDITION 

Udgangspunktet i såvel selskabsloven som i ligningsloven er, at alle pengeudlån til kapitalejere er 

ulovlige kapitalejerlån. Derfor er det interessant at se på, om en kapitalejer bliver omfattet af disse 

regler, hvis der reelt er tale om en fejludbetaling.  
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I henhold til Den Juridiske Vejledning vil tilbagebetaling ophæve beskatningen, hvis der eksempelvis 

er tale om penge, der er blevet overført ved en fejl, eller hvis personen får tilladelse til omgørelse 

efter skatteforvaltningslovens § 2966. 

I særlige tilfælde kan en kapitalejer således undgå beskatning, selvom der reelt er sket en 

pengeoverførsel som normalt ville have medført beskatning. I Den Juridiske Vejledning er der ikke 

angivet yderligere oplysninger til fortolkningen af, hvornår der kan foreligge en fejlekspedition. Det 

må derfor komme an på en konkret vurdering. 

Ved tilladelse til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29, skal nedenstående betingelser dog 

være opfyldte, hvorfor der må søges hjælp til fortolkningen heri: 

1. Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller udskyde 

skatter. 

2. Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige. 

3. Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne. 

4. De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig 

virkning, skal være enkle og overskuelige. 

5. Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde 

omgørelsesanmodningen. 

I SKATs høringssvar til FSR – danske revisorer i forbindelse med vedtagelsen af ligningslovens § 16 

E udtaler SKAT dog, at ”hvis en disposition er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition, 

skal der ikke søges om omgørelse. En fejlagtig udbetaling kan skattemæssigt annulleres uden brug af 

omgørelsesmuligheden i skatteforvaltningsloven. ”67 

På baggrund af denne udtalelse må det forudsættes, at der ikke stilles nær så store krav til vurderingen 

af, hvornår der foreligger en fejlekspedition, som hvis transaktionen kræver ansøgning om omgørelse. 

Det må dog forventes, at der skal være tale om en åbenlys og utilsigtet fejl. Hvor grænsen går, 

foreligger der endnu ikke ret meget fortolkningshjælp på, da reglerne fortsat er forholdsvis nye. Det 

kommer derfor an på en konkret vurdering med risiko for, at SKAT vil være uenig i den foretagne 

vurdering heraf. I tilfælde hvor der kan opstå tvivl i SKATs vurdering af et forhold, kan det være en 

god idé at søge om et bindende svar hos SKAT. 

Den eneste offentliggjort afgørelse på området er SKM2014.17.SR, hvor en kapitalejer ved en fejl 

kom til at hæve for meget i udbytte. Af sagsfremstillingen fremgår det, at kapitalejeren igennem hele 

                                                
66 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3 Aktionærlån 
67 Høringsskema til L 199 – Høring om skattereformforslag af 15. august 2012 
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selskabets levetid udloddede udbytte på den ordinære generalforsamling og hævede udbyttet løbende 

til betaling af private udgifter i stedet for at hæve løn i selskabet. I løbet af året oversteg hævningerne 

det udloddede udbytte, og da kapitalejeren blev opmærksom herpå, blev det for meget hævet udbytte 

tilbagebetalt til selskabet. 

SKAT konkluderede i ovennævnte sag, at der ikke kunne være tale om en fejlekspedition, idet det må 

have stået klart for kapitalejeren enten som selskabsejer eller efter oplysninger fra kapitalejerens 

rådgiver, hvor meget der kunne hæves som udbytte, og hævningerne blev derfor betragtet som 

skattepligtige transaktioner. 

Rent selskabsretligt kan en fejlekspedition formentlig ligeledes blive undtaget fra reglerne om et 

ulovligt kapitalejerlån. Dette begrundes i en afgørelse fra disciplinærnævnet, hvor revisor havde 

vurderet, at der efter selskabslovens regler ikke var tale om et ulovligt kapitalejerlån og fik medhold 

heri68. Sagen omhandlede en betaling af en kapitalejerens private forsikring, der var sket på 

selskabets bankkonto som følge af en fejl fra bankens side af. Forholdet var blevet berigtiget da det 

blev opdaget. Sagen er nærmere omtalt i afsnit 6.3.3.3. 

6.3.2.1 Afrunding 

Skattelovgivningen giver i henhold til ovenstående mulighed for, at en fejludbetaling i særlige 

tilfælde kan blive anset for at være en fejlekspedition og, at tilbagebetaling heraf derfor kan ophæve 

beskatningen. Der skal dog foretages en konkret vurdering af omstændighederne, og som følge af det 

foreliggende begrænsede fortolkningsgrundlag, er der en risiko for, at SKAT kan være uenig i 

fortolkningen heraf. Det må forventes, at før der kan blive tale om en fejlekspedition skal der 

foreligge en åbenlys og utilsigtede fejl. Endvidere ligges der vægt på, om kapitalejeren ved 

transaktionen burde have vidst, at der ville blive tale om et kapitalejerlån. Det vurderes, at de samme 

forhold gør sig gældende ved vurderingen af, om der selskabsretligt kan blive tale om en 

fejlekspedition, som derved ikke bliver anset for et ulovligt kapitalejerlån. 

6.3.3 ER DER EN BELØBSGRÆNSE FOR, HVORNÅR ET KAPITALEJERLÅN IKKE ER 

ULOVLIGT? 

I selskabslovens regler om kapitalejerlån er der ikke beskrevet nogen beløbsgrænse for, hvornår der 

er et kapitalejerlån. I Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave af Lars Bunch og Ida Rosenberg, 

fremgår der ligeledes heller ingen beløbsgrænse. 

I selskabslovens § 210, stk. 1 fremgår det blot, at et kapitalselskab hverken direkte eller indirekte må 

stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Deraf 

må det udledes, at når lovgiver ikke har angivet en beløbsgrænse, er der i teorien ingen beløbsgrænse. 

                                                
68 Disciplinærnævnets kendelse af 10. december 2007 i sag nr. 41-2007-s 
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Derved kan 1 kr. i 1 minut i teorien blive anset for at være et ulovligt kapitalejerlån, som derved 

bliver omfattet af hele regelsættet både i selskabsloven og i skatteloven, herunder reglerne omkring 

bøder. 

Der har dog midlertidigt været en række afgørelser i revisornævnet de senere år, der giver et indblik i, 

hvorvidt der eventuelt i praksis kan være fastsat en nedre beløbsgrænse for, hvornår et kapitalejerlån 

har så ringe en størrelse, at det ikke skal igennem regelsættet om renteberegning, skatteindberetning 

med videre. 

Såfremt der opstår et ulovligt kapitalejerlån i henhold til selskabsretten, er der tale om en 

overtrædelse af selskabsloven. Dette forhold er ensbetydende med, at revisor skal påtale forholdet i 

en supplerende oplysning i sin revisionspåtegning på årsregnskabet. Såfremt revisor ikke påtaler 

dette, risikerer revisor at blive idømt en personlig bøde af for eksempel revisornævnet. Selskabets 

revisor har derfor en væsentlig interesse i at vurdere, om et udlån er omfattet af reglerne om ulovlige 

kapitalejerlån. Som følge heraf er det derfor interessant at inddrage kendelserne fra revisornævnet. 

Det skal bemærkes at revisornævnet ikke er en autoritær instans som Erhvervsstyrelsen i forhold til 

selskabsloven. Derved vil kendelser i revisornævnet heller ikke danne praksis forud for 

Erhvervsstyrelsens kendelser. Da der ikke findes kendelser, hvor Erhvervsstyrelsen er involveret, 

vurderes det dog alligevel at være relevant at inddrage revisornævnets kendelser i forhold til 

vurderingen af, om der eksisterer en beløbsgrænse eller et væsentlighedsniveau. Det hænder også, at 

Erhvervsstyrelsen inddrager revisornævnets kompetencer i forbindelse med deres afgørelser.  

Det vurderes tillige aktuelt at anvende revisornævnets kendelser ved denne vurdering af 

væsentlighedsniveau, da revisor er eneste tredjepart, der giver oplysninger om, at et selskab har et 

ulovligt kapitalejerlån. Hvis revisor ikke tager en supplerende oplysning omkring et ulovligt 

kapitalejerlån i revisionspåtegningen, er der en meget lille sandsynlighed for, at Erhvervsstyrelsen vil 

blive bekendt med kapitalejerlånet, da de i så fald kun vil blive oplyst i tilfælde af, at kapitalejerlånet 

opdages i en stikprøve fra Erhvervsstyrelsen.  

6.3.3.1 Revisornævnets kendelse af 29. marts 2010 i sag nr. 68-2008-R 

Sagen handler om at en registreret revisor har undladt at give supplerende oplysning i sin 

revisionspåtegning af en årsrapport for 2006 vedrørende et ulovligt anpartshaverlån i det pågældende 

anpartsselskab. Revisor begrunder den manglende supplerende oplysning med, at udlånet var meget 

lille i forhold til selskabets balancesum. 

Lånet var i 2005 på 10.000 kr. og på 1.976 kr. i årsrapporten for 2006. 
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I årsrapporten for 2006 havde selskabet følgende hovedtal: 

- Resultat før skat: 96 t.kr. 
- Nettoomsætning: 2.446 t.kr. 
- Samlede aktiver: 1.331 t.kr. 

Revisornævnets afgørelse blev, at trods beløbets ringe størrelse, blev revisor dømt skyldig i 

overtrædelse af daværende erklæringsbekendtgørelse, hvilket medførte en personlig bøde til revisoren 

på 15.000 kr. 

6.3.3.2 Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 i sag nr. 90 / 2011-R 

Denne sag handler ligeledes om, at en registreret revisor, blandt andet (der er mange klagepunkter i 

sagen) har undladt at give supplerende oplysning om et ulovligt anpartshaverlån i sin 

revisionspåtegning. 

Lånet var i året på 5.733 kr., mens årsrapporten havde følgende hovedtal: 

- Årets resultat: -250 t.kr. 
- Egenkapital:  713 t.kr. 
- Samlede aktiver: 2.400 t.kr. 

Revisornævnet frifandt revisoren i anklagen, da de fandt anpartshaverlånet for beløbsmæssigt - i 

forhold til selskabets økonomiske stilling - af bagatelagtig karakter. 

6.3.3.3 Disciplinærnævnets kendelse af 10. december 2007 i sag nr. 41-2007-S 

Denne sag handler ligeledes om, at revisor har undladt supplerende oplysning i revisionspåtegningen. 

I dette tilfælde var hovedanpartshaverens private forsikring ved en fejl fra bankens side blevet betalt 

af selskabets bankkonto. Forholdet blev, umiddelbart efter det blev opdaget, berigtiget. 

Disciplinærnævnet frifandt revisoren i sagen. 

6.3.3.4 Afrunding 

Foruden ovenstående sager, er der også følgende sag, hvor revisor blev dømt skyldig i overtrædelse af 

erklæringsbekendtgørelsen ved at have undladt supplerende oplysning om ulovligt kapitalejerlån. 

Dette var i revisornævnets kendelse af 29. november 2011 i sag nr. 52-2011-R. Her var lånet på 

14.628 kr. 

Ud fra ovenstående kan det således konkluderes, at lovgiver ikke vil give et væsentlighedsniveau, 

men at der i praksis formentlig findes et niveau, idet revisoren i to af sagerne er blevet frifundet for 

ikke at have påtalt et ulovligt kapitalejerlån i revisionspåtegningen. Dette indikerer således, at teorien, 

om at 1 kr. i 1 minut skal sidestilles med et ulovligt kapitalejerlån, ikke altid er gældende i praksis.  

Hvor grænsen går er meget usikker. På baggrund af afgørelserne ovenfor skal der foretages en 

konkret vurdering, hvor der lægges vægt på lånets størrelse i forhold til egenkapitalen, selskabets 

aktivitetsniveau og aktiver, samt i forhold til om der er sket en reel fejl, som er blevet korrigeret med 
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det samme. Der er således tale om en konkret vurdering fra sag til sag, og et kapitalejerlån på kr. 

3.000 kan være bagatelagtig i et selskab, mens det ikke vil være det i et andet selskab.  

Såfremt et selskab – eventuelt i samarbejde med sin rådgiver – vurderer, at et kapitalejerlån er 

bagatelagtigt og derfor ikke indberetter det til SKAT og i øvrigt overholder reglerne på området, skal 

de være opmærksomme på, at der altid vil være en risiko for, at myndighederne ikke er enige i 

væsentlighedsbetragtningen og alligevel vil konkludere, at der foreligger et ulovligt kapitalejerlån. 

Ovenstående gennemgang tager alene udgangspunkt i, hvorvidt et kapitalejerlån kan anses for 

ulovligt i selskabsretlig forstand og der gøres opmærksom på, at der ikke er tale om praksis fra 

Erhvervsstyrelsen, hvorfor det er usikkert, om Erhvervsstyrelsen er enig i fortolkningen. Det må dog 

forventes, at de formentlig har en administrativ praksis for, hvornår de sender ulovlige kapitalejerlån 

videre til strafferetlig behandling. Skattereglerne endnu er så nye, hvorfor der ikke umiddelbart 

foreligger afgørelser på et eventuelt væsentlighedsniveau. Det er dog min vurdering, at der ikke her 

på samme måde vil være et væsentlighedsniveau, hvorfor alle pengeudlån vil være omfattet af 

ligningslovens § 16 E uanset beløbsstørrelsen. Der henvises i øvrigt til afsnit 6.3.1, hvor det er 

gennemgået, hvornår der er tale et egentligt udlån. 

6.3.4 PRAKTISKE UDFORDRINGER VED BESKATNING SOM UDBYTTE 

I henhold til ligningslovens § 16 E skal et kapitalejerlån beskattes enten som udbytte eller løn. 

Betingelserne herved er nærmere gennemgået i afsnit 4.2, hvortil der henvises. 

Det forhold, at kapitalejerlånet skal beskattes som udbytte, kan imidlertid give anledning til en del 

udfordringer i praksis – især i den situation, hvor kapitalejeren ikke er ansat i det selskab, som 

kapitalejeren har optaget et ulovligt kapitalejerlån i. Dette kunne eksempelvis være tilfælde ved rene 

holdingselskaber, men det kunne også være ved driftsselskaber, hvor kapitalejeren ikke er en del af 

den daglige drift. 

Ved beskatning af et kapitalejerlån som udbytte, skal det sikres, at reglerne i selskabsloven om 

udlodning af udbytte overholdes, da det ellers vil medføre en overtrædelse af selskabslovgivningen. 

Der er en række mere administrative betingelser som skal være opfyldt, men den betingelse som her 

kan give en væsentlig udfordring, er det forhold, at selskabet skal have frie reserver, som udlodningen 

kan holdes inden for. 

6.3.4.1 Hvad sker det i det tilfælde, at selskabet ikke har frie reserver til at udbyttet kan udloddes?  

I denne situation kan kapitalejeren ikke beskattes efter reglerne om løn, da kapitalejeren ikke er ansat 

og derfor skal beskattes efter reglerne om udbytte. Ved beskatning efter reglerne om udbytte kræver 

dette, at reglerne i selskabsloven er overholdt, men det er ikke muligt at foretage udlodningen af 

udbyttet i henhold til selskabsloven, da der ikke er frie midler hertil.  
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SKAT vil i dette tilfælde lade lånet beskatte som udbytte, mens selskabslovens regler ikke vil være 

overholdt. Manglende overholdelse af reglerne om udbytteudlodning kan medføre en bødestraf for 

ledelsen69. Endvidere må det forventes, at dette selskabsretligt falder ind under reglerne for ulovligt 

udbetalt udbytte, hvilket er ensbetydende med, at den eller de, der er ansvarlige for den ulovlige 

udlodning af udbytte, er erstatningsansvarlige efter de almindelige erstatningsregler70. 

6.3.4.2 Afrunding 

Såfremt der opstår en situation, hvor kapitalejer skal beskattes efter reglerne om udbytte, men ikke 

kan overholde de selskabsretlige regler i forbindelse hermed, og låntager ikke kan blive ansat i 

selskabet, levere en modydelse og dermed lade sig beskatte heraf som løn, vil selskabet stå i en 

situation, hvor det uundgåeligt kommer til at overtræde selskabslovgivningen yderligere uden 

mulighed for, at berigtige forholdet før, der er tilstrækkeligt med frie reserver i selskabet til at lave 

udbytteudlodningen. 

6.3.5 VIL MANGLENDE INDBERETTET KILDESKAT BLIVE SIDESTILLET MED ET NYT 

KAPITALEJERLÅN?  

Som følge af de nye beskatningsregler for ulovlige kapitalejerlån er det relevant at se på, om den 

manglende indeholdte kildeskat ved udbetalingen af et kapitalejerlån sidestilles med et nyt 

kapitalejerlån i praksis, da dette reelt vil medføre en spiral uden ende. 

I tilfælde af at der opstår et ulovligt kapitalejerlån, er kapitalselskabet som udgangspunkt efter 

kildeskattelovens § 69, stk. 1 ansvarlig for betaling af den tilhørende kildeskat (se nærmere herom i 

afsnit 4.5), mens kapitalejeren har den endelige forpligtelse til at betale A-skat og AM-bidrag af det 

ulovlige kapitalejerlån. Der gælder dog, at selskabet hæfter solidarisk for skattebeløbet over for 

SKAT.  

6.3.5.1 Selskabsretlig effekt 

Som udgangspunkt vil den manglende kildeskat ikke blive anset som et nyt selskabsretligt ulovligt 

kapitalejerlån. Hertil gælder dog, at såfremt selskabet har betalt den manglende kildeskat før, at 

låntageren har indbetalt et beløb til selskabet svarende til kildeskatten, vil selskabets betaling af 

kildeskatten blive anset som et nyt ulovligt kapitalejerlån71. 

Hvis kildeskatten selskabsretligt anses for et nyt ulovligt kapitalejerlån, er det tillige 

Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der skal ske renteberegning af den manglende kildeskat efter de 

gældende regler beskrevet i afsnit 3.4.1. Renteberegningen skal ske fra det tidspunkt, hvor selskabet 

                                                
69 Selskabsloven § 367 
70 Vejledning om udbytte i kapitalselskabet, Erhvervsstyrelsen december 2013, side 9 
71 Notat om lån til hovedaktionærer, FSR – danske revisorer, den 15. marts 2015, side 9 
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hæfter for skattegælden. Det vil sige, på tidspunktet, hvor SKAT har sendt en opkrævning på 

kildeskatten. 

6.3.5.2 Skatteretlig vurdering 

Som udgangspunkt vil den manglende kildeskat ikke blive anset som et nyt skattepligtigt 

kapitalejerlån. I styresignalet fra SKAT72, forudsætter dette dog, at skatten senest bliver indbetalt til 

selskabet af låntageren inden selskabets selvangivelsesfrist for indkomståret, hvor kapitalejerlånet er 

opstået.  

Hvis kildeskatten ikke bliver indbetalt til selskabet inden denne frist, vil den manglende kildeskat 

blive anset som et nyt skattepligtigt kapitalejerlån73. 

Eventuelle renter af den manglende kildeskat, som følge af de selskabsretlige regler, skal beskattes 

hos selskabet som et tilskud – det vil sige, renterne skal medtages i selskabets skattepligtige indkomst 

som en indtægt. Kapitalejeren har ikke fradragsret for renterne, da det ulovlige kapitalejerlån ikke 

eksisterer efter de skatteretlige regler, hvorfor kapitalejeren rent skatteretligt ikke har en gæld74. Der 

er således her en uoverensstemmelse mellem en indkomst, der er skattepligtig, men hvor der ikke kan 

opnås en tilsvarende fradragsret.  

6.3.5.3 Regnskabsmæssig effekt 

SKAT har over for FSR - danske revisorer bekræftet, at selskabet først har en gæld til SKAT, når 

SKAT har sendt et krav om betaling af kildeskatten. Indtil da er der blot tale om en 

eventualforpligtelse for selskabet på grund af den solidariske hæftelse. Rent regnskabsmæssigt skal 

denne forpligtelse noteoplyses i regnskabet i henhold til årsregnskabsloven75. Noteoplysningen kan 

være i form af tekst, hvoraf det fremgår at selskabet hæfter solidarisk for kildeskatten vedrørende 

tilgodehavender hos kapitalejere og medlemmer af ledelsen.  

Det skal bemærkes, at såfremt det er sandsynligt, at selskabet kommer til at betale kildeskatten, fordi 

det vurderes usandsynligt, at kapitalejeren vil være i stand til at betale kildeskatten, kan 

eventualforpligtelsen få karakter af en gældsforpligtelse, som skal indregnes i balancen. Dette 

afhænger af de konkrete omstændigheder76. 

I det øjeblik selskabet indberetter kapitalejerlånet til SKAT, vil SKAT sende et krav om betaling af 

kildeskatten med en betalingsfrist. Idet, selskabet modtager et krav fra SKAT, overgår 

eventualforpligtelsen til at blive en egentlig gældsforpligtelse for selskabet, der skal indregnes i 

                                                
72 Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT, side 9-11  
73 Notat om lån til hovedaktionærer, FSR – danske revisorer, den 15. marts 2015, side 9 
74 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3 Aktionærlån 
75 Notat om lån til hovedaktionærer, FSR – danske revisorer, den 15. marts 2015, side 9 
76 Notat om lån til hovedaktionærer, FSR – danske revisorer, den 15. marts 2015, side 11 
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selskabets balance. Samtidig opstår der et tilgodehavende mod kapitalejeren på kildeskatten, da 

låntageren har den endelige forpligtelse til at afregne kildeskatten. Dette anses som et nyt ulovligt 

kapitalejerlån. Hertil skal det dog bemærkes, at såfremt låntager betaler kildeskatten til selskabet, 

inden selskabet betaler kildeskatten til SKAT, opstår der ikke et nyt ulovligt kapitalejerlån hverken 

selskabsretligt, skatteretligt eller regnskabsmæssigt. 

6.3.5.4 Afrunding 

Ovenstående viser, at der kan opstå situationer, hvor kildeskatten af det skattepligtige ulovlige 

kapitalejerlån både efter reglerne i selskabsretten, skatteretten og regnskabsmæssigt kan blive anset 

som et nyt kapitalejerlån. Det er dog ikke udgangspunktet, hvis ellers låntageren sørger for, at 

indbetale kildeskatten til selskabet inden for de fastsatte frister. 

6.3.6 MANGLENDE BETALINGSEVNE 

Hvis der opstår en situation, hvor kapitalejeren ikke har mulighed for at betale det ulovlige 

kapitalejerlån tilbage og/eller betale kildeskatten samt de eventuelle lovpligtige renter af det ulovlige 

kapitalejerlån, er løsningen i første omgang, at selskabet udlodder mere udbytte eller udbetaler et 

tilsvarende beløb i løn. I tilfælde af at selskabet ikke har den nødvendige likviditet til at udlodde et 

tilsvarende beløb i udbytte eller løn, vil kapitalejerlånet bestå selskabsretligt, hvilket blandt andet har 

den konsekvens, at kildeskatten kan blive til et nyt kapitalejerlån. 

Hvis et kapitalejerlån ikke bliver tilbagebetalt til selskabet, vil Erhvervsstyrelsen blandet andet som 

beskrevet i afsnit 6.5 sende tvangsbøder til kapitalejeren samt i sidste ende overdrage sagen til 

politiet. Erhvervsstyrelsen har ikke andre sanktionsmuligheder end dette, idet manglende 

tilbagebetaling af et kapitalejerlån ikke er omfattet af de 5 situationer, hvor Erhvervsstyrelsen kan 

sende et selskab til tvangsopløsning77. 

Hvis SKAT ikke får indbetalt den manglende kildeskat fra selskabet, har de i denne forbindelse 

mulighed for at anvende deres almindelige juridiske sanktionsmuligheder, hvilket blandt andet 

inkluderer konkursbegæring af selskabet. Herudover har SKAT mulighed for at køre en strafferetlig 

sag imod selskabet, kapitalejeren og ledelsen i selskabet78.  

6.3.6.1 Afrunding 

Som det fremgår af ovenstående, har SKAT mere omfattende beføjelsesmuligheder for at inddrive 

kildeskatten, end Erhvervsstyrelsen har for at sikre, at kapitalejerlånet bliver tilbagebetalt til 

selskabet. Denne forskel i sanktionsmulighederne skyldes formentlig, at gældsforholdet ved 

kildeskatten er i mellem selskabet og SKAT, mens det ved kapitalejerlånet er imellem selskabet og 

                                                
77 Selskabsloven § 225, stk. 1 
78 Notat om lån til hovedaktionærer, FSR – danske revisorer, den 15. marts 2015, side 11 
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kapitalejeren. Der foreligger således ikke et gældsforhold til Erhvervsstyrelsen, hvorfor 

Erhvervsstyrelsen alene via bøder m.v. skal forsøge, at få selskabet og kapitalejeren til at overholde 

reglerne på området.  

6.3.7 KAN MASKERET UDBYTTE BLIVE TIL ET ULOVLIGT KAPITALEJERLÅN I 

SELSKABSRETLIG FORSTAND? 

Maskeret udbytte er i praksis et skatteretligt begreb, og kan som udgangspunkt opstå på tre 

forskellige måder. Der kan opstå et maskeret udbytte, hvis79: 

- et selskab afholder udgifter, der er selskabet uvedkommende og som i skatteretlig forstand 

ikke er fradragsberettigede. Det kan eksempelvis være, hvis selskabet afholder private udgifter 

for en kapitalejer. 

- et selskab har indtægter, der ikke er selvangivet. Det kan eksempelvis være, hvis kapitalejeren 

får stillet en helårsbolig til rådighed. 

- der er enkeltstående transaktioner mellem en kapitalejer og selskabet, hvor der ikke handles 

på markedsmæssige vilkår  - det vil sige, hvor der er handlet til over- eller underpris i forhold 

til hvad en uafhængig tredjepart ville have givet. Det kan eksempelvis være, hvis selskabet 

sælger et af sine aktiver til kapitalejeren til en pris, der ikke er på markedsmæssige vilkår. 

Fælles for alle tre principper er, at et maskeret udbytte kan give kapitalejeren en økonomisk fordel. 

En kapitalejer skal i skatteretlig forstand beskattes af det maskerede udbytte, hvis kapitalejeren har 

bestemmende indflydelse over selskabet – det vil sige har en ejerandel på mere end 50 % i 

kapitalselskabet. Dette skyldes, at kapitalejeren har fået en økonomisk fordel fra selskabet, som reelt 

svarer til at kapitalejeren havde hævet pengene på selskabet bankkonto uden at betale skat heraf. Det 

er ligeledes dette forhold, der gør det interessant at vurdere, om det maskeret udbytte vil blive 

betragtet som en kapitalejerlån i henhold til selskabsretten.  

I selskabsretlig forstand vil der i ingen af tilfældene blive tale om et ulovligt kapitalejerlån. Dette 

begrundes i, at forbuddet om kapitalejerlån i selskabsretlig forstand kun finder anvendelse på udlån af 

penge eller pengeeffekter. Det forhold, at kapitalejeren får en økonomisk fordel ved at sælge et aktivt 

for billigt eller bruge selskabets aktiver til private formål er ikke sidestillet med et pengeudlån, og er 

derfor ikke omfattet af selskabslovens regler om kapitalejerlån. Ved maskeret udbytte opstår der 

heller ikke et gældsforhold mellem kapitalejeren og selskabet, men alene et skattemæssigt forhold, 

der medfører, at kapitalejeren skal beskattes af forskelsbeløbet mellem markedsprisen af det maskeret 

udbytte, og den pris, som er betalt for udbyttet. 

                                                
79 Eksempel fra Den Juridiske Vejledning 2015-1 afsnit C.B.3.5.1 Hvornår kan der opstå maskeret udbytte/udlodning?  
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6.3.7.1 Afrunding 

Et maskeret udbytte er i henhold til ovenstående alene et skattemæssigt begreb, og kan således ikke 

medfører et selskabsretligt ulovligt kapitalejerlån, da der ikke er tale om et pengeudlån og dermed et 

gældsforhold mellem selskabet og kapitalejeren. 

6.3.8 KAN MAN OMGÅ REGLERNE OM KAPITALEJERLÅN? 

6.3.8.1 Konstellationer som forsøg på at omgå reglerne om kapitalejerlån 

Med det skærpede regelsæt, som det der findes i selskabsloven og nu også skattelovgivningen 

omkring kapitalejerlån, åbner dette op for overvejelserne omkring, hvorvidt der kan laves en 

konstellation, som gør det muligt at omgå reglerne, og i realiteten lave et udlån der ville være 

klassificeret som et ulovligt kapitalejerlån i henhold til selskabsloven og ligningsloven. 

Et eksempel på en sådan konstellation kunne være et udlån til kapitalejerens søns kæreste (eller 

kapitalejerens gode ven). I dette tilfælde laves der lånepapirer med videre mellem selskabet og 

sønnens kæreste med en rente og en afdragsprofil på markedsmæssige vilkår og pengene udbetales. 

Herefter låner kæresten pengene til kapitalejeren med en rente og en afdragsprofil på 

markedsmæssige vilkår svarende til samme vilkår som i lånet fra selskabet til kæresten. 

 
Figur 6.6: Omgåelse af selskabslovens § 210 ved lån til barns kæreste 
Kilde: Egen tilvirkning 

Derved er alt umiddelbart på papiret i orden og kapitalejeren har opnået et lån hos sit selskab. I 

eksemplet forudsættes det, at sønnens kæreste ikke vurderes som værende kapitalejeren særligt nær.  

Erhvervsstyrelsen har dog taget højde for disse konstellationer i deres formålsfortolkning 

selskabsloven. I henhold til en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen af 29. april 2010 fremgår følgende; 

”ved vurderingen af Selskabsloven § 210 skal også formålet med bestemmelsen tages i betragtning. 
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En konstruktion kan således overholde ordlyden i bestemmelsen, men alligevel blive betragtet som en 

overtrædelse af bestemmelsen, hvis konstruktionen har til formål at omgå § 210”80. 

Det vil sige, at selvom ovenstående konstruktion umiddelbart på papiret er i orden, vil 

Erhvervsstyrelsen stadig betragte den konkrete situationen og vurdere, om der er tale om et forsøg på 

omgåelse, hvilket ovenstående eksempel med stor sandsynlighed vil blive vurderet som. I 

ovenstående udtalelse slår Erhvervsstyrelsen derved fast, at de vurderer realiteten i transaktionerne 

over formalia.  

Nedenfor fremgår endnu et eksempel på en konstellation, hvor lånet rent formelt er tilladt i henhold 

til selskabsloven. 

 
Figur 6.7: Omgåelse ved lån mellem søsterselskaber 
Kilde: Egen tilvirkning 

Ved ovenstående konstellation er lånene enkeltvis tilladte, men idet konstruktionen har til formål at 

omgå selskabsloven § 210 – altså låne penge fra DEF ApS til ABC ApS - kan det blive betragtet som 

omgåelse, og derved kan Erhvervsstyrelsen betragte lånene som en overtrædelse af selskabslovens § 

210. 

Rent skattemæssigt er ovenstående konstellationer som udgangspunkt ikke et kapitalejerlån, der skal 

beskattes efter reglerne i ligningslovens § 16 E, idet der ikke er sket et direkte pengeflow mellem 

kapitalejeren og selskabet. Det fremgår dog af ligningslovens § 16 E at såvel direkte som indirekte 

lån er omfattet af reglerne. Det skattemæssige vurdering vil derfor gå på, om ovenstående 

konstellationer anses for været et indirekte udlån.  

I Skatteministeriets kommentarer til lovforslaget skriver de, at ordlyden i ligningslovens § 16 E på 

dette område er inspireret af selskabslovens § 210, og formålet er dermed, at der skal udøves en bred 

fortolkning af området på linje med fortolkningen af selskabslovgivningen – uden at dette dog 

nødvendigvis medfører, at fortolkningen af de to lovbestemmelser altid vil være ens81. 

                                                
80 ”Kapitalejerlån” og andre selskabsretlige emner, PowerPoint, den 25. september 2014 af Jesper Seehausen, slide 25 
81 L 199, bilag 14 
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Følgende fremgår endvidere i Skatteministeriets kommentarer: ”Der kan også være tale om 

situationer, hvor det kontrollerede selskab på anden måde end ved egentlige udlån eller 

sikkerhedsstillelse medvirker til, at aktionæren får udbetalt løn eller udbytte i anden form”82. 

På baggrund af ovenstående må det således kunne konkluderes at det hverken selskabsretligt eller 

skatteretligt er muligt at lave en lånekonstellation, som kan omgå reglerne. 

6.3.8.2 Kan reglerne om kapitalejerlån borfalde ved at tabsføre kapitalejerlånet? 

I afsnit 5.3.1.1 blev det konkluderet, at et kapitalejerlån fortsat eksistere selskabsretligt, selvom dette 

er nedskrevet til kr. 0 i selskabets regnskab. Det er således ikke muligt at omgå reglerne om et 

ulovligt kapitalejerlån i hverken selskabsloven eller ligningsloven ved at nedskrive lånet. 

Den situation, hvor en kapitalejer eller et ledelsesmedlem opnår en gældseftergivelse af det ulovlige 

kapitalejerlån, er ikke beskrevet selskabsloven eller i kommentarerne hertil. Dette skyldes formentlig, 

at denne situation formentlig ikke vil forekomme i praksis.  

Selskabsloven § 215 omhandler selskabslovens krav om tilbagebetaling. Af stk. 2 fremgår det, at 

såfremt tilbagebetaling ikke kan finde sted, indestår de personer, der har truffet aftale om eller 

opretholdt de ulovlige dispositioner for det tab, som kapitalselskabet måtte blive påført. Der er tale 

om en personlig hæftelse for det samlede beløb. Ved en eventuel gældseftergivelse, vil selskabet 

blive påført et tab i form af den eftergivet gæld. Dette tab kan selskabet således få dækket som følge 

af hæftelsen i denne bestemmelse. Derved er det heller ikke muligt at omgå tilbagebetalingskravet i 

selskabsloven ved juridisk at opnå et tab på kapitalejerlånet. 

6.3.8.3 Afrunding 

På baggrund af ovenstående analyse må det konkluderes, at det hverken via konstellationer eller ved 

et forsøg på nedskrivning / tabsføring af kapitalejerlånet, er muligt at omgå reglerne herom idet 

myndighederne har sikret sig mod dette dels ved lovgivning og dels ved, at de forholder sig til 

indholdet i dispositionerne frem for formalia. 

6.4 Analytisk gennemgang af udviklingen i antallet af kapitalejerlån 

For at få en idé om omfanget af ulovlige kapitalejerlån, samt for at følge udviklingen af selskaber der 

overtræder lovgivningen, har FSR – danske revisorer lavet en analyse af udviklingen i antal ulovlige 

kapitalejerlån fra 2006 til 2013. 

                                                
82 L 199, bilag 14 
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Udviklingen er interessant at se på for at få en idé om omfanget af kapitalejerlån, men også for at få 

en idé om hvorvidt lovændringerne - herunder de nye beskatningsregler i september 2012 - har haft 

en effekt på antallet af de ulovlige kapitalejerlån.  

6.4.1 OMFANGET AF ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN 

De følgende tal er med baggrund i FSR – danske revisorers analyse af ulovlige kapitalejerlån i danske 

selskaber og viser følgende udvikling:    

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal selskaber med ulovlige 
kapitalejerlån 

8.705 10.835 13.133 14.649 16.115 16.427 14.232 9.985 

Antal selskaber med  revision 
eller udvidet gennemgang 

161.822 185.641 198.870 202.654 199.025 192.372 184.358 169.438 

Andel af selskaber med 
ulovlige kapitalejerlån 

5,38% 5,84% 6,60% 7,23% 8,10% 8,54% 7,72% 5,89% 

Udvikling i %point 0,00 0,46 1,22 1,85 2,72 3,16 2,34 0,51 

Figur 6.8: Udvikling i antal ulovlige kapitalejerlån 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 4 

Andel af selskaber med ulovlige kapitalejerlån er beregnet som: 

 
�����	���������	���		 �!"�#$�	�å�

�����	���������	�.		��"#�#!�	�����	 �"#���	$�����$��$
∗ 100 

Udvikling i procentpoint er med år 2006 som basisår. Derefter er udviklingen beregnet som: 

Å��'(	�)�*	�+	(�*(��,��	-�	.*/0*1��	*å) 2 3)�*	�+	(�*(��,��	-�	.*/0*1��	*å)	2006 

Udviklingen i antal selskaber med ulovlige kapitalejerlån, kan illustreres ved:

  

Figur 6.9: Grafisk oversigt over udvikling i antal ulovlige kapitalejerlån 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 4  

Som det fremgår af ovenstående illustration, var der fra 2006 til 2011 en stødt stigning i antallet af 

selskaber med ulovlige kapitalejerlån, mens antallet herefter har været faldende. Ser man alene på 
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denne udvikling, kunne faldet umiddelbart indikerer, at lovændringen med de nye beskatningsregler 

af kapitalejerlån, der trådte i kraft i 2012, har haft en effekt på antallet af ulovlige kapitalejerlån. 

Som det fremgår af nedenstående figur, har der imidlertid i samme periode været en markant stigning 

i antallet af selskaber, der har valgt at anvende reglerne omkring fravalg af revision, hvilket blev 

muligt i 200683. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal selskaber der har fravalgt revision 12 745 3.514 6.453 12.662 20.013 29.340 46.026 

Figur 6.10: Udvikling i antal selskaber der har fravalgt revision 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 5  

 

Figur 6.11: Grafisk oversigt over udvikling i antal selskaber der har fravalgt revision 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side.5  

FSR – danske revisorer fastslår i analysen, at den største enkeltstående årsag til faldet i antallet af 

ulovlige kapitalejerlån fra 2012 til 2013 - svarende til 41 % - skyldes antallet af selskaber, der har 

fravalgt revision - og dermed ikke de nye beskatningsregler, der trådte i kraft i 2012. Da analysen er 

baseret på, hvor mange selskaber der har anmærkning i deres påtegning omkring overtrædelse af 

selskabsloven på dette område, er det dog uvidst, om selskaberne, der har fravalgt revision, har fået 

kapitalejerlånene indfriet eller om de stadig eksisterede i det efterfølgende regnskab. Det er dog FSR 

– danske revisorers vurdering, at ca 6% af selskaberne med fravalgt revision i 2013 ville have fået en 

anmærkning i revionspåtegningen om overtrædelse af reglerne i selskabsloven for kapitalejerlån84.  

Nedenfor er der vist en figur, som illustrerer udviklingen i andelen af selskaber med ulovlige 

kapitalejerlån sammenholdt med antal registrerede selskaber.  

                                                
83 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
84 Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 2 
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Figur 6.12: Grafisk oversigt over udvikling i andel af selskaber med ulovlige kapitalejerlån 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 4  

Ovenstående figur viser, at andelen af selskaber med ulovlige kapitalejerlån er faldet siden 2011. 

Kurven viser, at andelen har været stigende siden finanskrisen indtraf og indtil 2012, hvor kurven 

endelig knækkede og først i 2013 er kommet tilbage på samme niveau som før finanskrisen. 

6.4.2 FORDELINGEN AF ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN PÅ SELSKABSFORMER 

Inden årsagerne til faldet i andelen af ulovlige kapitalejerlån siden 2012 gennemgås nærmere, er det 

interessant at se på, om der er en sammenhæng mellem ulovlige kapitalejerlån og selskabsformer, 

hvilket fremgår nedenfor. 

Fordelingen af selskabsformen i forhold til andelen af ulovlige kapitalejerlån kan illustreres ved:  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Antal selskaber med ulovlige kapitalejerlån 

A/S 1.105 1.261 1.484 1.573 1.844 1.815 1.589 1.170 

ApS 7.512 9.465 11.537 12.957 14.175 14.573 12.614 8.786 

Øvrige 88 109 112 119 96 39 29 29 

 Antal selskaber med revision eller udvidet gennemgang 

A/S 37.636 40.307 40.543 39.699 38.757 37.358 35.803 34.135 

ApS 115.197 135.424 148.221 152.769 150.207 146.650 140.805 128.253 

Øvrige 8.989 9.910 10.106 10.186 10.061 8.364 7.750 7.050 

 Fordeling selskaber med ulovlige kapitalejerlån 

A/S 2,94% 3,13% 3,66% 3,96% 4,76% 4,86% 4,44% 3,43% 

ApS 6,52% 6,99% 7,78% 8,48% 9,44% 9,94% 8,96% 6,85% 

Øvrige 0,98% 1,10% 1,11% 1,17% 0,95% 0,47% 0,37% 0,41% 

Figur 6.13: Oversigt over udvikling i fordelingen af selskabsformer med ulovlige kapitalejerlån 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 12  

 

Figur 6.14: Grafisk oversigt over udvikling i fordelingen af selskabsformer med ulovlige kapitalejerlån 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 12  

Den procentmæssige fordeling i andelen af selskaber med ulovlige kapitalejerlån er beregnet som: 
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Det fremgår tydeligt af ovenstående, at anpartsselskaber er selskabsformen med den største andel af 

ulovlige kapitalejerlån. Der er ingen umiddelbar forklaring på, hvorfor anpartsselskaberne er den 

selskabsform med den største andel af ulovlige kapitalejerlån. Et kvalificeret bud ville dog være, at 

anpartsselskaberne i al væsentlighed er mindre end aktieselskaberne, hvilket blandt andet bekræftes af 

følgende opgørelse over fordelingen i aktivmassen per selskabsform. 

 
Figur 6.15: Fordeling i aktivmassen per selskabsform 
Kilde: Familievirksomheder i Danmark af Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, Figur 1.2 

Alt andet lige vil en mindre virksomhed have en lavere grad af kontrolmiljø – hvis der overhovedet er 

et kontrolmiljø. Herudover er der i anpartsselskaber ikke krav om en bestyrelse og dermed et mindre 

pres på en professionel ledelse, ligesom mange anpartsselskaber forventes at være drevet af 

iværksættere som følge af lavere krav til kapitalindskud. Disse forhold øger risikoen for, at 

kapitalejerlån opstår i anpartsselskaber – uden hensyntagen til om kapitalejerlånene er opstået bevidst 

eller som følge af manglende kendskab til lovgivningen på området.  

6.4.3 ÅRSAGERNE TIL DE SENESTE ÅRS FALD I ANTALLET AF ULOVLIGE 

KAPITALEJERLÅN 

Faldet i andelen af de ulovlige kapitalejerlån kan ifølge FSR – danske revisorers undersøgelse skyldes 

flere forhold85: 

- Der er flere selskaber, hvor de ulovlige kapitalejerlån bliver tilbagebetalt, end selskaber hvor 

der optages nye ulovlige kapitalejerlån. 

- Flere selskaber med ulovlige kapitalejerlån går konkurs eller indleverer ikke regnskab 

- Flere selskaber med ulovlige kapitalejerlån fravælger revisionspligten. 

                                                
85 Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 4  
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Faldet skulle meget gerne primært skyldes det første punkt, idet dette ville betyde, at kapitalejerne og 

ledelsen i de danske virksomheder havde fået mere fokus på at overholde reglerne på dette område i 

selskabsloven. Motivationen hertil i forhold til tidligere kunne være en kombinationen af, at næsten 

alle årsregnskaber nu skal XBRL-indberettes, hvilket gør det langt nemmere for Erhvervsstyrelsen at 

føre kontrol med de ulovlige kapitalejerlån og at reagere herpå samt vedtagelsen af skattereglerne på 

området i 2012. 

FSR – danske revisorers analyse viser imidlertid, at dette ikke nødvendigvis er de væsentligste 

årsager til faldet i kapitalejerlån. I deres analyse har de i 2013 fulgt op på selskaber, som havde et 

ulovligt kapitalejerlån i 2012, og dette viser følgende: 

 
Figur 6.16: Udvikling i antal selskaber med ulovlige kapitalejerlån fra 2012 til 2013 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 8  

Ovenstående viser, at kun 32% af kapitalejerlånene i 2012 er tilbagebetalt, mens 49% af selskaberne 

fortsat har et kapitalejerlån i 2013. Herudover har 12 % fravalgt revisionspligten i 2013, hvorfor der 

alt andet lige er en stor sandsynlighed for, at disse selskaber fortsat har ulovlige kapitalejerlån.  

FSR – danske revisors undersøgelse viser til gengæld, at der i 2013 kom yderligere 3.033 selskaber 

med ulovlige kapitalejerlån. Dermed er nettotilbagebetalingsprocenten for selskaber omfattet af 

revisionspligten kun 11 %86. Dette må siges at være en begrænset tilbagebetalingsprocent. 

Ovenstående viser, at effekten af både kravet om XBRL-indberetning og de nye beskatningsregler 

desværre ikke har haft den nødvendige effekt på kapitalejerne og ledelserne af de danske selskaber. 

Alene i 2013 er der optaget 3.033 nye kendte kapitalejerlån, som alle er omfattet af de nye 

skatteregler og dermed er skattepligtige. Endvidere viser ovenstående, at muligheden for at fravælge 

revision mindsker muligheden for, at Erhvervsstyrelsen bliver opmærksom på ulovlige kapitalejerlån 

i disse selskaber, idet selskaberne ikke har en revisor tilknyttet, som har pligt til at oplyse om 

forholdet i revisionspåtegningen. 

                                                
86 Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 8 
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6.4.4 DET ØKONOMISKE NIVEAU FOR ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN 

I sommeren 2014 foretog FSR – danske revisorer en stikprøve på 1.000 tilfældigt udvalgte selskaber 

med en revisoranmærkning om et ulovligt kapitalejerlån i det senest aflagte regnskab. Resultatet af 

stikprøven viste, at gennemsnittet af ulovlige kapitalejerlån var på kr. 217.53487. Antages 

gennemsnittet at være repræsentativt, var der ulovlige kapitalejerlån for i omegnen af 2,2 milliarder 

kroner i 2013 (t.kr. 217,5 x 10.000 selskaber). Tallet havde dog været betydeligt højere, hvis der var 

taget udgangspunkt i 2011- eller 2012-tallene. Dette understreger vigtigheden af at opdage de 

ulovlige kapitalejerlån - både ud fra en samfundsmæssig interesse i at beskytte kreditorerne og deres 

potentielle tabsrisiko ved at give kredit til selskaber med ulovlig kapitalejerlån, samt af hensyn til at 

et eventuelt tabt skatteprovenu kan være af ret væsentlig karakter.  

Dette bekræftes af, at der i ovenstående opgørelser over antallet af ulovlige kapitalejerlån ikke er 

medtaget de selskaber, der har fravalgt revisionen og ikke har fået foretaget udvidet gennemgang. 

FSR – danske revisorer har estimeret antallet af ulovlige kapitalejerlån i disse selskaber. Dette er gjort 

ud fra en betragtning om, at alt andet lige må det forventes, at andelen af ulovlige kapitalejerlån i 

selskaberne som minimum må være på niveau med de selskaber, der har fået foretaget revision eller 

udvidet gennemgang, hvilket med stor sandsynlighed er konservativt sat.  

Udviklingen kan illustreres ved: 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal selskaber med ulovlige 
kapitalejerlån, der ikke 
kommer til offentlighedens 
kendskab 

1 43 232 466 1.025 1.709 2.265 2.712 

Figur 6.17: Estimeret udvikling i antal selskaber med ulovlige kapitalejerlån, som ikke aflægger reviderede årsregnskaber 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 6  

 

Figur 6.18: Graf over estimeret udvikling i antal selskaber med ulovlige kapitalejerlån, som ikke aflægger reviderede 
årsregnskaber 
Kilde: Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 6 

Ovenstående er et estimat beregnet ved andelen af ulovlige kapitalejerlån i året ganget med antal 

selskaber, der har fravalgt revisionen. 

                                                
87 Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – danske revisorer, side 12 
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Ganges det beregnede gennemsnit af størrelsen på lånene på ovenstående estimat, svarer dette til, at 

der er ulovlige kapitalejerlån, som ikke kommer til offentlighedens kendskab for ca. 586 millioner kr. 

(2.700 x t.kr. 217,5). Beregningen tager dog udgangspunkt i et gennemsnit fra selskaber med revision 

eller udvidet gennemgang. Alt andet lige må størrelsen på de ulovlige kapitalejerlån forventes at være 

mindre i selskaber, der ikke er blevet revideret, da selskaberne alt andet lige også vil være mindre, 

herunder have færre midler, som ejerne eller ledelsen kan låne. Ovenstående gennemgang illustrerer 

dog stadig, hvor væsentligt et område for samfundet ulovlige kapitalejerlån er. 

6.4.5 SAMMENHÆNGEN MELLEM ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN OG KONKURSER 

Ud over omfanget af de ulovlige kapitalejerlån og den økonomiske størrelse heraf, er det interessant 

at se på, om der har været en sammenhæng mellem de ulovlige kapitalejerlån og konkurser. Såfremt 

et selskab har et ulovligt kapitalejerlån ved konkurs, og lånet ikke kan tilbagetales af skyldner, 

betyder dette, at der er færre midler til at godtgøre kreditorerne med, hvilket er en klar forringelse af 

kreditorernes stilling.  

FSR – danske revisorer har i deres analyse taget udgangspunkt i årsregnskaber med anmærkning om 

ulovligt kapitalejerlån i 2012, og set på hvor mange af disse selskaber, der er gået konkurs i 2013. 

Af de selskaber, der gik konkurs i 2013, havde 987 selskaber anmærkninger om ulovlige 

kapitalejerlån i 2012. Sammenholdes dette antal med antallet af selskaber med ulovlige kapitalejerlån 

i 2012, er forholdet 9,94 %88. 

For at få en indikation af om dette er over eller under øvrige selskabers risiko for at gå konkurs, er det 

totale antal konkurser i 2013 fratrukket ovenstående konkursramte selskaber med konkurser 

sammenholdt med andelen af selskaber med et ulovligt kapitalejerlån, der er gået konkurs: 

- Antallet af konkurser i 2013 (i alt)89: 4.993  
- Fratrukket selskaber med ulovlige lån (987): 4.006  
- Antal selskaber med revision i 2012: 184.358  
- Heraf med ulovlige lån: 14.232  
- Beregnet andel af konkurser for øvrige selskaber: 2,35 % (4.006 / (184.358 – 14.232)) 

Det skal bemærkes, at ovenstående beregning udelukkende er udarbejdet for at få en indikation af 

niveauet for selskaber uden ulovlige kapitalejerlån, der er gået konkurs i 2013. I beregningen er der 

ikke taget højde for selskaber uden revision (hvilket kun vil mindske andelen af konkurser) samt om 

de selskaber, der er gået konkurs i 2013, også eksisterede i 2012. 

Ovenstående beregning viser tydeligt, at selskaber med ulovlige kapitalejerlån, procentmæssigt har 

flere konkurser end selskaber uden ulovlige kapitalejerlån. Det ulovlige kapitalejerlån er næppe en 

                                                
88 987 selskaber delt med 14.232 selskaber med ulovlige lån i alt 
89 Danmarks statistik, KONK3: Erklærede konkurser efter nøgletal filtreret på år 2013 
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direkte årsag til, at der er flere konkurser. Årsagen skal nærmere findes i, at selskaber med ulovlige 

kapitalejerlån alt andet lige har mere uorden i økonomien, sværere ved at fremskaffe likviditet og 

derved også har større risiko for ikke at overleve i erhvervslivet. Dette er med til at styrke tesen om, 

at reglerne om ulovlige kapitalejerlån blandt andet er til for at beskytte kreditorerne – og at de er 

nødvendige. 

6.5 Hvad gør myndighederne for at opdage ulovlige kapitalejerlån 

Ved ulovlige kapitalejerlån er der i dag to myndigheder, som er involveret - SKAT og 

Erhvervsstyrelsen. 

SKAT involveres i det omfang, at kildeskatten af ulovlige kapitalejerlån skal indbetales hertil, mens 

Erhvervsstyrelsen involveres i det omfang, at kapitalejerlån er ulovlige i henhold til selskabsloven. 

Derved er det Erhvervsstyrelsens hensigt, at der ikke må være kapitalejerlån, mens SKATs hensigt er 

at opkræve skatteprovenu. 

6.5.1 SKAT 

Alt andet lige burde SKAT forholdsvist nemt opdage, om et selskab har haft et ulovligt kapitalejerlån, 

da der ved indberetning af selskabets selvangivelse skal sættes flueben i, om selskabet har lavet en 

overtrædelse af selskabsloven, som har medført en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. 

Dette gør sig gældende, hvis ledelsen kan ifalde ansvar for lovovertrædelsen, hvilket eksempelvis er 

tilfældet ved overtrædelse af reglerne om ulovlige kapitalejerlån. Da denne indberetning er 

elektronisk, burde det være muligt for SKAT at trække en liste over selskaber, som har overtrådt 

selskabsloven og foretage en gennemgang af disse selskabers forhold. Endvidere har SKAT mulighed 

opdage kapitalejerlånene i forbindelse med udtagelse til den almindelige kontrol. Der er naturligvis 

en risiko for, at kapitalejerlånet ikke bliver indberettet. 

6.5.2 ERHVERVSSTYRELSEN 

Da revisor har tavshedspligt, og således ikke har pligt til at indberette de ulovlige kapitalejerlån 

særskilt til Erhvervsstyrelsen, er der som udgangspunkt to måder for Erhvervsstyrelsen at opdage et 

ulovligt kapitalejerlån på. Kapitalejerlånet kan enten opdages ved stikprøvekontrol eller i forbindelse 

med indberetningen af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen. Førstenævnte, er selvsagt ikke en effektiv 

måde at opdage lånene på, da der i henhold til afsnit 6.4.1 kun er 5,89 % af de reviderede selskaber 

med ulovlige kapitalejerlån. Ved en stikprøvekontrol vil Erhvervsstyrelsen derfor ikke identificere ret 

mange selskaber med ulovlige kapitalejerlån i forhold til den udvalgte stikprøvestørrelse. 
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Fra 30. juni 2012 blev det obligatorisk for 94 % af alle danske virksomheder at indberette 

årsregnskaberne digitalt90. Den digitale indberetning kaldet eXtensible Business Reporting Language, 

forkortet XBRL - omfattede i første omgang alle selskaber i regnskabsklasse B – hvilket også dækker 

størstedelen af selskaberne med ulovlige kapitalejerlån i henhold til afsnit 6.4.2. Det blev obligatorisk 

for selskaber i regnskabsklasse C med balancedato efter 31. december 2012 at foretage elektronisk 

indberetning af deres årsregnskaber, samt for selskaber i regnskabsklasse D med balancedato efter 31. 

december 2013. Med den nye digitale indberetningsform, burde det for Erhvervsstyrelsen være 

muligt at filtrere på selskaber med ulovlige kapitalejerlån - da forholdet skal omtales i 

revisionspåtegningen - og dermed lave en målrettet indsats mod selskaberne, herunder sende et brev 

til alle selskaber med ulovlige kapitalejerlån. 

Det virker imidlertid ikke til, at Erhvervsstyrelsen endnu har gennemført en målrettet indsats imod de 

ulovlige kapitalejerlån. I henhold til seneste analyse fra FSR- danske revisorer af årsrapporterne for 

2013, havde 6.952 selskaber af selskaberne med ulovligt kapitalejerlån i 2012 stadig dette lån i 2013. 

Dette svarer til godt 49 % af selskaberne med et ulovligt kapitalejerlån i 201291. Dermed er der ingen 

indikationer på, at Erhvervsstyrelsen reagerer på de ulovlige kapitalejerlån, hvilket formentligt har 

været medårsag til, at antallet af kapitalejerlån har været stigende i en årrække, da konsekvenserne 

heraf har været begrænset92.  

Med de nye beskatningsregler i ligningslovens § 16 E og bødestørrelserne i selskabsloven, burde der 

ellers ikke være noget incitament for selskaberne og kapitalejerne til at optage ulovlige lån – hvis de 

bliver opdaget, og/eller der bliver reageret på kapitalejerlånene. 

Først i 2015 har Erhvervsstyrelsen øget indsatsen mod de ulovlige kapitalejerlån, hvor de har sendt et 

brev ud til de 1.600 selskaber, der i 2013 havde de største kapitalejerlån93. I brevet opfordrer 

Erhvervsstyrelsen selskaberne til at få bragt det ulovlige kapitalejerlån i orden inden aflevering af 

årsrapporten for 2014. Da brevet først er sendt ud i maj 2015, og fristen for indlevering af 

hovedparten af årsrapporterne for 2014 er 31. maj 2015, må det forventes, at det vil være en mindre 

andel af selskaberne, der rent faktisk kan nå at få bragt forholdet i orden inden indsendelse af 

årsrapporten – hvis denne ikke allerede er indsendt. Som følge heraf er Erhvervsstyrelsen for sent ude 

med deres breve til selskaberne til, at det formentlig vil vise en reel nedgang i antallet af ulovlige 

kapitalejerlån i 2014, hvorfor effekten heraf først forventes at kunne ses ved en gennemgang af 

                                                
90 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/XBRL/Artikelserie-om-digitale-regnskaber/Nu_bliver_digitale_aarsrapporter_obligatoriske 
91 Ulovlige lån i danske selskaber – Analyse af 2013-regnskaberne publiceret af FSR – Danske revisorer, side 9 
92 http://homannlaw.dk/da/artikler/artikel/skat-af-ulovlige-aktionaerlaan/ 
93 https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsen-stiller-skarpt-paa-ulovlige-laan 
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årsregnskaberne for 2015. Skulle brevene have haft en effekt på årsregnskaberne for 2014, burde de 

have været udsendt i efteråret 2014. 

6.5.2.1 Erhvervsstyrelsens forretningsgang når et kapitalejerlån identificeres 

Hvis Erhvervsstyrelsen opdager et ulovligt kapitalejerlån vil de i første omgang sende et brev til 

selskabet, hvori der står, at selskabet skal tilbagebetale kapitalejerlånet til selskabet samt fremsende 

følgende dokumentation94: 

- En erklæring fra selskabets ledelse, hvori de erklærer, at hele lånet er tilbagebetalt inklusiv 

lovpligtige renter. 

- En erklæring afgivet af en godkendt revisor, hvori revisor erklærer med høj grad af sikkerhed, 

at der på erklæringstidspunktet ikke eksisterer et ulovligt kapitalejerlån.  

Selskaberne har typisk 6 uger til at reagerer på brevet, få bragt lånet i orden og fremsende 

ovenstående dokumentation til Erhvervsstyrelsen. 

Reagerer selskabet ikke på brevet, vil Erhvervsstyrelsen fremsende yderligere et brev, hvori det 

fremgår at de endnu ikke har modtaget ovenstående dokumentation. Som følge heraf, bliver hvert 

medlem af ledelsen pålagt tvangsbøder på 2.000 kr. pr. uge, indtil ovenstående dokumentation 

modtages. Ansvaret for bøden er solidarisk, hvilket vil sige, at det er direktørens ansvar at betale 

bøderne samt indkræve pengene fra de øvrige ledelsesmedlemmer95.  

I brevet har selskabet typisk 4 uger til at reagerer på ovenstående og fremsende den nødvendige 

dokumentation. Hvis de reagerer på brevet inden 4 uger bortfalder tvangsbøderne. 

Hvis selskabet ikke reagerer på ovenstående brev inden 4 uger, vil sagen blive overgivet til SKATs 

inddrivelsescentret. SKATs inddrivelsescenter kan derefter inddrive bøderne på en af følgende 

måder96: 

- Lønindeholdelse. Ved lønindeholdelse trækker SKAT bøderne fra i ledelsesmedlemmets 

indkomst (løn, pension eller dagpenge), ved at de sætter trækprocenten op. 

- Hvis ledelsesmedlemmet skal have penge tilbage i SKAT på årsopgørelsen, vil SKAT 

tilbageholde overskydende skat til at afdrage på gælden 

- Pantefogeden tager udlæg i ledelsesmedlemmets aktiver. Det kan være i form af 

ledelsesmedlemmets bankkonto, indbo, bil, hus mv. 

                                                
94 ”Kapitalejerlån” og andre selskabsretlige emner, PowerPoint, den 25. september 2014 af Jesper Seehausen, slide 67 - 72 
95 ”Kapitalejerlån” og andre selskabsretlige emner, PowerPoint, den 25. september 2014 af Jesper Seehausen, slide 67 - 72 
96 http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1826160 
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Ved ovenstående løsninger kan der blive pålagt yderligere gebyr i forbindelse med inddrivningen. 

Såfremt selskabet reagerer på Erhvervsstyrelsens brev inden fristen på 4 uger og indsender det 

påkrævede dokumentation, vil sagen være afsluttet for Erhvervsstyrelsens side. Erhvervsstyrelsen vil 

dog videresende sagen til politiet, som efterfølgende vil vurdere, om der skal rejses tilltale for 

overtrædelse af selskabsloven. Hvis politiet vælger at rejse tiltale for overtrædelse af selskabsloven, 

vil straffen typisk være en bøde97. For bødernes størrelse henvises der til afsnit 3.5. 

Såfremt selskabet fortsat ikke reagerer på Erhvervsstyrelsens brev, har Erhvervsstyrelsen ikke andre 

muligheder end at fortsætte med at udskrive tvangsbøder jf. afsnit 6.3.6. 

6.5.2.2 SKATs forretningsgang når et kapitalejerlån identificeres 

Foruden at orientere politiet, vil Erhvervsstyrelsen også orientere SKAT om de konstaterede ulovlige 

kapitalejerlån. 

Dette giver SKAT mulighed for at gennemgå sagen og undersøge om skatten af kapitalejerlånet er 

indberettet og betalt i tide. Såfremt dette ikke er tilfældet, korrigerer SKAT indkomstopgørelserne og 

fremsender en opkrævning af den manglende skat.  

Endvidere er der en risiko for, at selskabet vil modtage yderligere bøder fra SKAT som følge af den 

manglende indberetning og indeholdelse af kildeskat. Pr. 1. juli 2012 har SKAT fået nye bødesatser 

for manglende skatteindberetninger. Bødesatsen afhænger af antal ansatte – og er per overtrædelse. 

Minimumssatserne er som følger: 

Antal ansatte Bødestørrelse 
1-4 ansatte 5.000 kr. 
5-19 ansatte 10.000 kr. 
20-49 ansatte 20.000 kr. 
50-99 ansatte 40.000 kr. 
100 + ansatte 80.000 kr. 

Figur 6.19: Minimumsbøder ved manglende indberetning til SKAT 
Kilde: http://homannlaw.dk/da/artikler/artikel/skat-af-ulovlige-aktionaerlaan/ 

6.5.3 AFRUNDING 

Som det fremgår af gennemgangen er et ulovligt kapitalejerlån ensbetydende med eventuelle bøder 

fra Erhvervsstyrelsen til ledelsen, lovpligtige renter af kapitalejerlånet til låntager, beskatning af 

låntageren, eventuelle bøder fra politiet til ledelsen samt risiko for, at selskabet og låntager får en 

bøde fra SKAT.   

Det må således konkluderes på baggrund af dette, at der ikke er noget incitament til at optage ulovlige 

kapitalejerlån - hverken for selskabet eller for låntageren. Derved må det også konkluderes, at de 

                                                
97 ”Kapitalejerlån” og andre selskabsretlige emner, PowerPoint, den 25. september 2014 af Jesper Seehausen, slide 67 - 72 
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6.952 selskaber, der stadig havde et ulovligt kapitalejerlån i 2013 er et udtryk for, at 

Erhvervsstyrelsen ikke har reageret tilstrækkeligt på det ulovlige kapitalejerlån, da det virker meget 

usandsynligt, at selskaberne ville forsætte med at opretholde lånene og/eller optage et nyt lån, hvis 

Erhvervsstyrelsen først har reageret på det ulovlige lån.  

Det skal dog bemærkes, at ovenstående er med udgangspunkt i tal fra 2013 målt på regnskaber fra 

2012. Der er på nuværende tidspunkt ingen nyere analyser, hvorfor der er en mulighed for, at andelen 

gengangere med ulovlige kapitalejerlån er faldet i 2014 og starten af 2015. 

6.6 Delkonklusion 

Hovedreglen er at når der er tale om et ulovligt kapitalejerlån efter selskabslovens regler, er 

kapitalejerlånet ligeledes skattepligtig efter ligningslovens regler. Der er enkelte undtagelser hertil. 

Ligningsloven omfatter alene fysiske personer, hvorfor ulovlige kapitalejerlån mellem selskaber efter 

selskabslovens regler ikke vil være omfattet af ligningsloven. Endvidere kan et udlån fra et 

kapitalselskab til et interessentskab kun blive omfattet af reglen i ligningsloven, hvis kapitalejeren har 

bestemmende indflydelse i det selskab, der foretager udlånet. Disse situationer vurderes det dog, at 

der i praksis vil være få af, hvorfor det ved de fleste kapitalejerlån vil være hovedreglen, der gør sig 

gældende. 

I selskabsloven er der enkelte undtagelser, som medfører, at kapitalejerlån kan finde sted. Disse 

undtagelser er der ligeledes taget højde for i skattelovgivningen. Derimod tager skattelovgivningen 

ikke højde for, at der i henhold til selskabslovgivningen er et tilbagebetalingskrav af ulovlige 

kapitalejerlån. Dette betyder, at en kapitalejer både bliver skattepligtig af det ulovlige kapitalejerlån 

og derfor skal betale skatten af lånet samtidig med at kapitalejeren skal tilbagebetale lånet til 

selskabet.  

Som følge af denne uoverensstemmelse i reglerne, er forskellige løsningsmodeller blevet drøftet for 

at undgå, at kapitalejeren kommer til at betale skat af en udbetaling, kapitalejeren skal tilbagebetale 

og derfor aldrig får. Skattemæssigt vil kapitalejerlånet altid være skattepligtigt, hvorfor det ikke er 

muligt at løse denne situation via de skattemæssige regler. Da selskabets tilgodehavende efter der er 

sket beskatning heraf hos kapitalejeren ikke eksisterer skattemæssigt, er det muligt at udlodde dette 

som løn eller som udbytte til kapitalejeren uden at denne transaktion bliver skattepligtig for 

kapitalejeren. Disse løsningsmodeller kan kun anvendes, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Da 

det ikke vil være muligt at opfylde betingelserne i alle situationer, vil der i praksis opstå eksempler, 

hvor kapitalejeren ikke kan undgå beskatningen af kapitalejerlånet, samtidig med at lånet skal 

tilbagebetales til selskabet. 



 

 

6
9

 
Reglerne om kapitalejerlån gælder som udgangspunkt for udlån til kapitalejere, hvorfor det er drøftet, 

hvornår der egentlig er tale om et udlån. I praksis kan der forekomme enkelte dispositioner, som ikke 

vil være omfattet af reglerne om kapitalejerlån. Disse kan eksempelvis omfatte private udgifter 

afholdt i forbindelse med en forretningsrejse, afdrag på gæld til kapitalejer samt åbenlyse 

fejlekspeditioner. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale en egentlig 

udlån omfattet af reglerne, og det er ikke altid, at der vil være lighed mellem SKATs fortolkning 

heraf og Erhvervsstyrelsens fortolkning heraf. 

Såfremt der er tale om et egentligt udlån er det teoretiske udgangspunk at 1 kr. i 1 minut er lig med et 

ulovligt kapitalejerlån både skatteretligt og selskabsretligt. Der findes ingen indikationer på, at dette 

rent skatteretligt ikke gør sig gældende. Derimod findes der restpraksis fra Disciplinærnævnet og 

Revisornævnet, som indikerer, at der selskabsretligt kan være tale om et væsentlighedsniveau for, 

hvornår selskabslovens regler på området anses for overtrådt. Der er dog ingen indikationer på, hvor 

grænsen går, hvorfor det vil komme an på en konkret vurdering af den enkelte situation. Ved 

vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på lånets størrelse i forhold til egenkapitalen, 

selskabets aktivitetsniveau og selskabets samlede aktiver. Et udlån kan derfor blive anset for 

bagatelagtigt i ét tilfælde, mens samme størrelse lån i andet tilfælde vil blive anset for været en 

overtrædelse af selskabsloven. 

Rent skattemæssigt skal et kapitalejerlån enten beskattes efter reglerne om løn eller udbytte. Såfremt 

en kapitalejer skal beskattes efter reglerne om udbytte, kan dette give en række udfordringer, idet 

dette kræver, at reglerne om udlodning af udbytte i selskabsloven overholdes. I tilfælde af at 

kapitalejeren kun kan blive beskattet efter regler om udbytte – det vil sige hvor kapitalejeren ikke er 

ansat i selskabet – og det ikke er muligt at overholde reglerne i selskabsloven om udlodning af 

udbytte da der eksempelvis ikke er frie reserver i selskabet hertil, vil dette medfører en overtrædelse 

af udbyttereglerne i selskabsloven. Konsekvensen heraf er, at den eller de, der er ansvarlige for den 

ulovlige udlodning, er erstatningspligtige efter de almindelige erstatningsregler.  

Ved beskatning af et kapitalejerlån medfører dette en kildeskat, som skal indbetales til SKAT. 

Selskabet har en forpligtelse til at indbetale kildeskatten til SKAT. Såfremt kapitalejeren ikke har 

indbetalt kildeskatten til selskabet inden dette afregnes over for SKAT, vil kildeskatten både 

selskabsretligt og skatteretligt blive sidestillet med et nyt ulovligt kapitalejerlån, som der derfor skal 

ske en beskatning af, samtidig med at der påhviler en tilbagebetalingspligt. 

I praksis kan dette eksempelvis opstå, hvis kapitalejer ikke har mulighed for at betale sine 

forpligtelser. Erhvervsstyrelsen kan i disse tilfælde forsøge at tvinge kapitalejeren til at foretage 

tilbagebetaling af kapitalejerlånet gennem tvangsbøder, men de har ikke andre sanktionsmuligheder, 
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hvis dette ikke sker. Såfremt SKAT ikke får kildeskatten indbetalt har de mulighed for at køre en 

strafferetlig sag imod selskabet, kapitalejeren samt ledelsen i selskabet og de har mulighed for at 

begære selskabet konkurs. SKAT har derved mere omfattende sanktionsmuligheder i forbindelse med 

kapitalejerlån end Erhvervsstyrelsen har.  

Maskeret udbytte er et skatteretligt begreb, hvor en forudgående disposition har givet kapitalejeren en 

økonomisk fordel, idet der er sket en disposition imellem selskabet og kapitalejeren til en lavere 

værdi end markedsprisen. Denne disposition er dog ikke omfattet af reglerne om kapitalejerlån i 

selskabsloven, idet dispositionen ikke omfatter et gældsforhold mellem de to parter. Dispositionen er 

heller ikke omfattet af reglerne om kapitalejerlån i ligningsloven, idet der ikke er tale om et egentligt 

udlån. Et maskeret udbytte falder derfor uden for reglerne om kapitalejerlån. 

Reglerne i selskabsloven og ligningsloven vedrørende kapitalejerlån skal fortolkes bredt. Dette er 

ensbetydende med, at det med stor sandsynlighed ikke vil være muligt, at opstille en konstellation, 

der medfører at en kapitalejer på papiret kan omgå reglerne, men hvor realiteten i dispositionerne er 

et ulovligt kapitalejerlån såfremt de var foretaget direkte mellem kapitalejeren og selskabet. Dette 

skyldes, at myndighederne ved vurderingen af de konkrete situationer fokuserer på indholdet af 

dispositionen frem for formalia. 

Det er heller ikke muligt at komme uden om reglerne om kapitalejerlån ved at tabsføre 

tilgodehavendet i selskabet eller indgå en aftale om gældseftergivelse. Kapitalejerlånet vil fortsat 

være skattepligtigt, og selskabet vil have krav på dets tab som følge af kapitalejerlån hos de personer, 

der har truffet aftale eller har opretholdt de ulovlige dispositioner. 

Antallet af selskaber med ulovlige kapitalejerlån har været stigende i perioden 2006 til 2011, hvor der 

herefter er sket et fald frem til 2013. Den største enkeltstående forklaring på faldet frem til 2013 er 

ikke indførelsen af de nye beskatningsregler for kapitalejerlån i 2012, men derimod antallet af 

virksomheder, der har fravalgt revisionspligten og derfor ikke er medtaget i opgørelsen over antallet 

af selskaber med ulovlige kapitalejerlån. Dette svarer til 12% af de ulovlige kapitalejerlån i 2012. 

49% af selskaberne med ulovlige kapitalejerlån i 2012 havde stadig disse lån i 2013, mens 32% af 

kapitalejerlånene var blevet tilbagebetalte. Til gengæld blev der i 2013 optaget nye kapitalejerlån, 

hvorfor antallet af selskaber, der har fået tilbagebetalt det ulovlige kapitalejerlån kun udgør 11%, når 

der tages højde for dette. Dette viser, at de nye beskatningsregler ikke har medført et væsentligt fald i 

antallet af kapitalejerlån endnu. Da det er estimeret, at der alene i 2013 var ulovlige kapitalejerlån for 

ca. 2,2 milliarder kroner samt for 586 millioner kr. i kapitalejerlån hos selskaber, der ikke er omfattet 

af revisionspligten viser dette, at kapitalejerlån er et vigtigt område. Endvidere er der en større andel 
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af selskaber med ulovlige kapitalejerlån, som går konkurs end selskaber, der ikke har ulovlige 

kapitalejerlån.  

Både Erhvervsstyrelsen og SKAT har fokus på de ulovlige kapitalejerlån. Ovenstående omfang af 

kapitalejerlån samt udviklingen heri fra 2012 til 2013 indikerer dog, at den indsats der sker på 

området fra myndighedernes side af ikke har været tilstrækkelig. Dette er til trods for, at et ulovligt 

kapitalejerlån kan medføre bøder fra Erhvervsstyrelsen til ledelsen, lovpligtige renter af 

kapitalejerlånet til låntager, beskatning af låntager, eventuelle bøder fra politiet til ledelsen, samt 

risiko for, at selskabet bliver idømt en bøde fra SKAT. Prisen for et ulovligt kapitalejerlån kan 

således blive stor, hvis myndighederne gør strafmulighederne gældende over for kapitalejerne og 

selskaberne. 
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7 KONKLUSION 
Kapitalejerlån er et selskabsretligt begreb, der først i 2012 er blevet en del af skattelovgivningen. 

Formålet med reglerne i selskabsloven er at beskytte kreditorerne mod en forringelse af deres tilstand 

uden at følge de almindelige regler om kapitalafgang. Formålet med reglerne i skattelovgivningen er 

at sikre, at kapitalejerlån ikke bliver anvendt i stedet for udbetaling af udbytte eller løn, som er 

skattepligtige transaktioner. 

Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte yde et kapitalejerlån svarende til at det stiller midler 

til rådighed, yder lån eller stiller stikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Dette forbud 

skal generelt fortolkes bredt og rammer derfor videre end kun kapitalejere og ledelsen i selskabet, 

herunder disse parters nærtstående eller som på anden vis er disse parter særligt nære. Et 

kapitalselskab kan dog yde et kapitalejerlån til et moderselskab med bestemmende indflydelse, eller 

hvis det opstår som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. I praksis vil dette forhold 

formentligt være en undtagelse, der sjældent kan anvendes. Endvidere kan et kapitalejerlån der ydes i 

forbindelse med en medarbejders eller en tredjeparts erhvervelse af kapitalandele i selskabet, under 

forudsætning af, at visse særlige betingelser herfor er opfyldt. 

Såfremt der opstår et kapitalejerlån, er det en betingelse i henhold til selskabsloven, at der straks sker 

en tilbagebetaling heraf inklusiv et rentetillæg, som er fastsat i selskabsloven. Såfremt den påkrævede 

tilbagebetaling ikke sker, har selskabet et erstatningskrav for eventuelle tab, som kapitalejerlånet 

måtte påføre selskabet, ligesom der påhviler et erstatningskrav for de tab som selskabets kreditorer 

eller andre har lidt som følge af kapitalejerlånet. De erstatningspligtige personer er dem, der har 

truffet aftale om kapitalejerlånet eller som har opretholdt det ulovlige forhold. Overtrædelsen af 

selskabslovens regler om kapitalejerlån kan således få økonomiske konsekvenser for andre 

ledelsesmedlemmer end låntager. 

Et kapitalejerlån, der er ulovligt efter selskabslovens regler skal beskattes, såfremt det er ydet til en 

fysisk person. Udlån til andre kapitalselskaber er således ikke skattepligtige. Kapitalejerlånet skal 

enten beskattes som lønindkomst, hvis låntageren er ansat og ellers som udbytte. En ansat kapitalejer 

kan dog ligeledes lade sig beskatte efter reglerne om udbytte. Skattepligten indtræder på 

kapitalejerlånets udbetalingstidspunkt. Selskabet har en indberetningspligt af kapitalejerlånet som 

indkomst samt pligt til at indbetale den tilhørende kildeskat til SKAT. Såfremt kapitalejerlånet 

beskattes som lønindkomst, vil selskabet opnå et tilsvarende fradrag for lønudgiften, hvorved 

kapitalejerlånet skattemæssigt for både selskabet og kapitalejer bliver sidestillet med en 

lønudbetaling.  
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Et kapitalejerlån vil normalt hverken udløse bøder eller erstatningsansvar efter skattelovgivningens 

regler, med mindre at der ikke sker den korrekte indberetning af indkomsten samt indbetaling af 

kildeskatten når kapitalejerlånet opdages. Bøderne afhænger af, om overtrædelsen af 

skattelovgivningens regler skyldes groft uagtsomhed eller er sket forsætligt. Herudover kan låntager 

bliver straffet med bøde, såfremt låntager på udbetalingstidspunktet var opmærksom på, at der i 

udbetalingen skulle have været tilbageholdt kildeskat, men ikke reagerede herpå. En overtrædelse af 

skattelovgivningens regler om kapitalejerlån, kan således også medfører bøder til både selskabet, 

selskabets ledelse og låntager. 

Som det fremgår ovenfor er der en sammenhæng mellem, hvornår et kapitalejerlån er ulovligt i 

henhold til selskabsloven, og hvornår det derfor bliver skattepligtigt. De muligheder, som 

selskabsloven giver for at yde tilladte kapitalejerlån er ligeledes undtaget fra skattepligt. Hertil er der 

således et fint samspil mellem de to regelsæt. Dette samspil gør sig dog ikke gældende for så vidt 

angår det forhold, at der i henhold til selskabsloven er et tilbagebetalingskrav, mens der 

skattemæssigt altid sker en beskatning af det ulovlige kapitalejerlån uanset om det tilbagebetales eller 

ej. Derved medfører de to regelsæt, at kapitallånet medfører en yderligere økonomisk straf for 

låntageren i form af skatteværdien af kapitalejerlånet.  

Låntageren kan undgå denne økonomiske straf, hvis kapitalejerlånet selskabsretligt kan opfylde de 

særlige betingelser for at blive udloddet som løn eller som udbytte. Da der er sket beskatning af 

kapitalejerlånet eksisterer det selskabsretlige tilgodehavende ikke skattemæsigt, hvorfor denne 

reparationsmulighed ikke vil udløse yderligere skat, som en almindelig lønudbetaling eller 

udbytteudlodning ellers normalt vil. Da det ikke vil være muligt at opfylde betingelserne i alle 

situationer, vil der i praksis opstå situationer, hvor kapitalejeren ikke kan undgå den yderligere 

økonomiske straf ved kapitalejerlånet i form af skatteværdien heraf. De to regelsæt konflikter således 

på dette område, hvilket lovgiver umiddelbart ikke ønsker at korrigere, idet låntagerne kan undgå 

denne situation ved ikke at optage kapitalejerlånet i første omgang. 

De gældende regler om kapitalejerlån i selskabslovgivningen og skattelovgivningen giver anledning 

til flere udfordringer og problemstillinger i praksis. I første omgang skal der tages stilling til, om der 

er tale om et egentligt udlån. På baggrund af fortolkningen af lovgivningen og den tilhørende 

vejledning på området, kan der forekomme enkelte dispositioner, som efter en konkret vurdering ikke 

vil være omfattet af reglerne om kapitalejerlån. Da der er tale om en konkret vurdering heraf, kan det 

ikke siges entydigt, hvornår der er tale om et egentlig lån omfattet af reglerne om kapitalejerlån, 

ligesom der ikke altid vil være overensstemmelse mellem vurderingen heraf fra SKAT og 

Erhvervsstyrelsen.  
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Såfremt der er tale om et ulovligt kapitalejerlån er udgangspunktet, at der ikke findes en 

minimumsgrænse for, hvornår der eksisterer et låneforhold omfattet af reglerne om kapitalejerlån. 

Der findes dog retspraksis, der indikerer, at der inden for selskabslovgivningen kan være tale om en 

minimumsgrænse for hvornår et udlån anses for ulovligt. Der vil dog være tale om en konkret 

vurdering af den enkelte situation, hvor der lægges vægt på lånets størrelse i forhold til egenkapitalen, 

selskabets aktivitetsniveau og selskabets samlede aktiver. Da praksis på området ikke er fra 

Erhvervsstyrelsen, er der dog en risiko for, at de ikke er enige i, at der er en minimumsgrænse for 

hvornår et kapitalejerlån er ulovligt. De har dog formentlig en administrativ praksis for, hvornår de 

sender lovovertrædelserne videre til en strafferetlig behandling. 

Ved beskatning af et kapitalejerlån efter reglerne om udbytte, kan dette give en række udfordringer i 

praksis, idet reglerne om udlodning af udbytte i selskabsloven skal være overholdt i forbindelse 

hermed. Såfremt det ikke er muligt at overholde disse regler, vil der være tale om en overtrædelse af 

selskabsloven, hvilket medfører erstatningspligt for den eller de, der er ansvarlige for den ulovlige 

udlodning. Det er dog ikke muligt at undgå dette scenarie, medmindre beskatningen kan ske som løn. 

Ved beskatning af et kapitalejerlån, skal selskabet indbetale den tilhørende kildeskat til SKAT. 

Kildeskatten vil som udgangspunkt ikke blive betragtet som et nyt kapitalejerlån efter de to regelsæt, 

medmindre kapitalejeren ikke har indbetalt kildeskatten til selskabet, inden denne betales til SKAT. I 

så fald vil kildeskatten både selskabsretligt og skatteretligt skulle behandles som et nyt kapitalejerlån. 

De to regelsæt om kapitalejerlån skal fortolkes bredt. Dette er ensbetydende med, at det er vanskeligt 

– hvis overhovedet muligt – at opstille en konstellation, hvor realiteten i dispositionen er et udlån fra 

selskabet til kapitalejer, men hvor dette ikke er tilfældet i henhold til formalia. Dette skyldes at både 

Erhvervsstyrelsen og SKAT fokusere på indholdet af dispositionen frem for formalia forbundet 

hermed. 

Det er heller ikke muligt at omgå reglerne om kapitalejerlån i praksis ved eksempelvis at lade 

selskabets tilgodehavende nedskrive til kr. 0 eller foretage gældseftergivelse. Kapitalejerlånet vil 

stadig skulle beskattes, ligesom selskabsloven sikre, at selskabet enten har krav på tilbagebetaling 

eller erstatning på et eventuelt tab i forbindelse med kapitalejerlån. På baggrund af den foretagne 

analyse, er der således ingen indikationer på, at det er muligt at omgå de to regelsæt på området. 

Reglerne i selskabsloven har været gældende i mange år, mens reglerne i ligningsloven først er 

vedtaget i 2012. Siden 2012 har der været en nedgang i antallet af selskaber med ulovlige 

kapitalejerlån. Nettoforholdet mellem antal tilbagebetalte kapitalejerlån i perioden 2012 til 2013 og 

nye kapitalejerlån i 2013 udgør alene 11%, hvorfor det må konkluderes, at reglerne i selskabsloven og 

ligningsloven endnu ikke har haft den ønskede effekt. På trods af de nye beskatningsregler, og 
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dermed de udvidede økonomiske konsekvenser ved at optage et kapitalejerlån efter 2012 er steget, er 

der alene i 2013 opstået ca. 3.000 nye kapitalejerlån. Endvidere skyldes en stor del af nedgangen i 

antallet af kapitalejerlån fra 2012 til 2013, selskaber der har fravalgt revisionspligten, hvorfor det ikke 

har været muligt at se, om disse selskaber reelt har tilbagebetalt lånene i 2013 eller om de stadig 

eksisterer. 

Udviklingen i kapitalejerlånene fra 2012 til 2013 samt det niveau kapitalejerlånene har både rent 

økonomisk og i antal indikerer dog, at den indsats der er sket på området fra myndighedernes side af 

endnu ikke har været tilstrækkelig, selvom der med de nye beskatningsregler kombineret med de i 

forvejen omfattende økonomiske konsekvenser et kapitalejerlån kan have for både selskabet, 

selskabets ledelse og låntagere blev sendt et klart signal om, at kapitalejerlån ikke er noget samfundet 

ønsker. Dette indikerer, at der er et behov for, at både SKAT og Erhvervsstyrelsen sætter yderligere 

fokus på området.  

  



 

 

7
6

 
8 PERSPEKTIVERING 

8.1 Hvad sker der med myndighedernes indsats for at sikre, at reglerne om 

kapitalejerlån overholdes? 

Siden vedtagelsen af de skattemæssige regler for kapitalejerlån, har der været to myndigheder, som 

beskæftiger sig med området – Erhvervsstyrelsen og SKAT. 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke et nærmere defineret samarbejde omkring kontrollen af de 

ulovlige kapitalejerlån. Dette skyldes formentlig, at der er tale om to uafhængige juridiske 

myndigheder med forskellige processuelle regler, forskellige juridiske grundlag og forskellige 

sanktionsmuligheder. Det må dog forventes, at der med en fælles indsats og en fælles samarbejdsplan 

kunne ske en effektivisering af kontrollen af de to regelsæt. Alternativt kunne man få den tanke, at 

administrationen af de nye skatteretlige regler ellers kan risikere at overskygge det ekstra 

skatteprovenu. 

Som følge af den udvikling både SKAT og Erhvervsstyrelsen har haft inden for deres IT-områder de 

senere år, må det forventes, at der ved etableringen af en fælles indsats kommer en automatisering af 

udveksling af oplysninger mellem de to myndigheder. Når SKAT ved sin almindelige stikprøve 

kontrol opdager ulovlige kapitalejerlån eller bliver bekendte hermed i forbindelse med indgivelse af 

selskabsselvangivelsen, skal Erhvervsstyrelsen automatisk have besked herom. Tilsvarende gælder, 

når Erhvervsstyrelsen i forbindelse med XBRL-indretning af årsregnskaber eller ved deres løbende 

kontrol bliver opmærksomme på ulovlige kapitalejerlån automatisk får udvekslet oplysninger herom 

med SKAT. Således vil de to myndigheder blive opmærksomme på en større volumen af ulovlige 

kapitalejerlån end hvad de selv vil fange ved deres almindelige kontroller. 

Endvidere bør der indføres automatiske brevudsendelse til alle selskaber, som indberetter 

årsregnskaber eller selskabsselvangivelser med ulovlige kapitalejerlån, således at myndighederne får 

fulgt op på disse tilfælde, får indkrævet de skatter de skal, og ikke mindst får udstedt de nødvendige 

bøder på området.  

8.2 Hvad sker der med regelsættet fremover? 

Det forventes ikke, at der sker regulering af regelsættet omkring kapitalejerlån i nær fremtid. 

Selskabsretligt har myndighedernes holdning til kapitalejerlån eksisteret i mange år, selvom der først 

i 1957 blev lovgivet på området. Endvidere har skatteministeren i forbindelse med vedtagelsen af de 

skattemæssige regler på området udtalt, at kapitalejerne bare kan lade være med at have 

kapitalejerlånene, hvis de vil udgå beskatningen98. Disse forhold indikerer at lovgiver ikke kunne 

                                                
98 L 199, bilag 11 – skatteministerens kommentar til henvendelse af 28/8-12 fra Danske Advokater, 30/8-2012. 
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finde på, at lade reglerne på området ophæve eller, at der kommer en væsentlig tilpasning til den 

uhensigtsmæssighed som kombinationen af de selskabsretlige og skatteretlige regler medfører. 

8.3 Hvad er forventningerne til antallet af kapitalejerlån? 

Som følge af de mange sanktionsmuligheder, herunder bødestraffene der findes i lovgivningen og de 

fastsatte skatteregler på området, er der intet incitament længere til at optage et ulovligt 

kapitalejerlån, herunder som en mulighed i stedet for skattepligtigt løn eller udbytte. Det må derfor 

forventes, at antallet af kapitalejerlån vil fortsætte med at være nedadgående. 

Det er dog min vurdering, at såfremt SKAT og Erhvervsstyrelsen ikke øger deres indsats på området, 

vil vi ende med to regelsæt, som har nogle væsentlige økonomiske konsekvenser ved overtrædelse 

heraf, men hvor disse økonomiske konsekvenser kun sjældent vil være at se i praksis, idet 

myndighederne umiddelbart ikke bruger tilstrækkelige ressourcer på at sikre overholdelse af reglerne. 

Risikoen som følge af dette er, at antallet af de ulovlige kapitalejerlån igen vil stige som følge af, at 

kapitalejerne vil opdage, at sandsynligheden for at blive opdaget og dermed ramt af de økonomiske 

konsekvenser er lav.  

Endvidere bør der fra myndighedernes side af foretages en målrettet indsats imod de selskaber, der 

har fravalgt revisionspligten, såfremt der skal ske et større fald i antallet af kapitalejerlån. Dette 

skyldes, at disse selskaber på nuværende tidspunkt har nemmere ved at skjule en overtrædelse af 

reglerne på området, end selskaber der er underlagt revisionspligt, idet der ikke sker en løbende 

kontrol af overholde af reglerne fra en ekstern part. Indsatsen skal medføre, at kapitalejerne får 

oplevelsen af, at der er en stor sandsynlighed for at blive udtaget til kontrol på dette område, og 

derved bliver særligt opmærksomme på at overholde reglerne. 

Myndighederne skal dermed foretage en vurdering af, om de vil prioritere området og få nedbragt 

antallet af de ulovlige kapitalejerlån, eller om de vil acceptere, at der formentlig altid vil være en vis 

volumen af kapitalejerlån.  
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9.3 Lovgivning, lovforslag, og vejledninger 

- BEK nr. 172 af 22/02/2010. Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber 

og anpartsselskaber (selskabsloven).  

- Betænkning nr. 362 1964. Betænkning om revision af aktieselskabs lovgivningen. 

- Betænkning nr. 540 af 1969. Betænkning om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning. 

- Betænkning nr. 1498 af november 2008. Modernisering af selskabsretten. 

- Lovforslag nr. L 199 som fremsat den 14. august 2012. Forslag til lov om ændring af 

ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. 

- Lovforslag nr. L 199 A som vedtaget den 13. september 2012. Forslag til lov om ændring af 

ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. 

- Selskabsloven, LBK nr. 610 af 28/04/2015. 

- Ligningsloven, LBK nr. 1041 af 15/09/2014. 

- Kildeskatteloven, LBK nr. 1403 af 07/12/2010. 
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- Opkrævningsloven, LBK nr. 569 af 28/05/2014.  

- Renteloven, LBK nr. 459 af 13/05/2014. 

- Årsregnskabsloven, LBK nr. 1253 af 01/11/2013. 

- Skatteforvaltningsloven, LBK nr. 175 af 23/02/2011. 

- Den Juridiske Vejledning 2015-1 afsnit C.E.14.20 Definition af samlever. 

- Den Juridiske Vejledning 2015-1 afsnit A.C.3.2.1.6.1 Den indeholdelsespligtiges strafansvar. 

- Den Juridiske Vejledning 2015-1 afsnit C.B.3.5.1 Hvornår kan der opstå maskeret 

udbytte/udlodning? 

- Den Juridiske Vejledning 2015-1 afsnit C.B.3.5.3.3 Aktionærlån 

- Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT. 

- Fastsættelse af kildeskattebøder, SKM2006.702.SKAT. 

- § 210 – LBKG 2011-04-11 nr. 322 Selskabsloven, kommentar 819 fra KarnovGroup.dk 

- L 199, bilag 14 – skatteministerens kommentar til henvendelse af 24/8-12 fra Corit Advisory 

P/S, 30/8-2012. 

- L 199, bilag 11 – skatteministerens kommentar til henvendelse af 28/8-12 fra Danske 

Advokater, 30/8-2012. 

- Høringsskema, 15/08/12, L 199 - Høring af skattereformforslag (Større efterrettelighed og 

korrekt skattebetaling). 

9.4 Afgørelser, offentliggjorte kommentarer og bemærkninger 

- Kendelse af 12. oktober 1999. 98-147.996. Udenlandsk moderselskab kunne ikke antages at 

være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 115 A om aktionærlån. 

- Revisornævnets kendelse af 29. marts 2010 i sag nr. 68-2008-R 

- Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 i sag nr. 90 / 2011-R 

- Disciplinærnævnets kendelse af 10. december 2007 i sag nr. 41-2007-S 

- Aktionærlån - Hævning af et beløb større end det på generalforsamlingen vedtagne udbytte, 

SKM2014.17.SR 

9.5 Øvrige 

- ”Kapitalejerlån” og andre selskabsretlige emner, PowerPoint, den 25. september 2014 af 

Jesper Seehausen. 

- Danmarks statistik, KONK3: Erklærede konkurser efter nøgletal. 


