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Abstract 

When private investors wish to invest in real estate, they often do so through a company. There are 

several kinds of companies suitable for this type of investment. This thesis focuses on the two that 

are most commonly used – limited partnerships (Kommanditselskaber) and limited companies. The 

purpose of the thesis is to clarify which of these kinds of companies should be used for a real estate 

investment. The regulation of real estate investment through the two kinds of companies is 

described to thereby clarify whether or not one is more profitable for the investor than the other.  

The first part of the thesis examines which company and tax law conditions an investor in real 

estate should be aware of when choosing a company type for the real estate investment. This is done 

through an examination of the different corporate and tax rules regulating the limited partnerships 

and limited companies and how these apply to the different parts of an investment in real estate.  

Hereby it is shown that a limited partnership can be constructed as having the same limited liability 

as limited companies. Therefore, it is concluded that there are no important differences between the 

corporate regulation of the limited partnerships and the limited companies, respectively.  

Afterwards it is shown how the investments in real estate through the two kinds of companies are 

taxed. On the basis of the conclusions in this paragraph the effects of the different taxations is then 

measured in the following paragraph. 

This is done by applying an economic model, the DCF-model, and thereby valuing the investment. 

Using the DCF-model the fiscal treatment is quantified in an example to show the effects of a real 

estate investment through a limited partnership and a limited company, respectively. This shows 

that the value – and thereby which type of company is the most profitable for the investor - varies 

depending on the size of the investment and whether the real estate investment is valid for 

depreciation. 

The thesis concludes that the bigger the investment is, the more it favors the usage of a limited 

partnership. Even more it concludes that the investment in real estate that is subject to depreciation 

should be conducted through a limited partnership.  
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1. Indledning 

 

1.1. Præsentation af emnet 

Private investorer har en række muligheder for at investere overskud fra deres private økonomi.  

Der kan for eksempel investeres i aktier og obligationer, eller der kan investeres i ejendom.  

En investering i en ejendom har den fordel, at man med rimelig sikkerhed kan forudsige de cash 

flows, der vil komme fra denne ejendom, såfremt ejendommen ikke bliver ramt af uheld, eller der 

opstår tomgang.  

Derudover giver investeringen i en ejendom investoren den sikkerhed, at han har købt et 

håndgribeligt aktiv, som der er mulighed for bogstaveligt talt at tage og føle på – i modsætning til 

investering i aktier, hvor man ikke på samme måde har mulighed for rent fysisk at se, hvad man har 

investeret i.  

Ejendomsmarkedet har traditionelt været interessant for private investorer, og efter nogle meget 

stillestående år i forbindelse med finanskrisen er markedet for investeringsejendomme så småt ved 

at komme i gang igen.
1
 

Investering i ejendomme omfatter ofte mange millioner kroner. Det kan derfor være svært for 

private investorer at rejse den nødvendige kapital på egen hånd. Ligeledes vil mange investorer 

være interesserede i ikke at påtage sig hele risikoen ved investeringen. Løsningen på denne 

udfordring kan være, sammen med andre investorer, at danne et selskab, og derigennem foretage 

investeringen. På denne måde kan investorerne sprede risikoen ud mellem sig og dermed begrænse 

risikoen for den enkelte. Ligeledes vil et eventuelt indskud – det vil sige finansiering af den del af 

købesummen, som de institutionelle kreditorer ikke vil bidrage med – kunne deles ud på flere 

                                                 

1 Jf. bl.a. Sadolin og Albæk (2011, 1) 
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hænder og derved mindske likviditetspresset på den enkelte investor. Det er derfor en almindeligt 

anvendt praksis, at udbydere af ejendomme tilbyder ejendomsprojekter – det vil sige, at 

investorerne investerer i et selskab, der ejer en ejendom, i stedet for direkte i ejendommen.  

Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan strukturere ejendomsinvesteringen. Målet med dette 

speciale er at analysere de oftest benyttede selskabsformer ved investering i ejendomme, for til sidst 

at kunne komme med en vurdering af, hvilken selskabsform, der vil skabe størst værdi for 

investorerne.  

1.2. Baggrund for emnevalg 

Emnet for specialet er valgt ud fra min egen interesse for investering i ejendomme. Denne er 

opstået, idet jeg de sidste år har arbejdet inden for netop dette felt. I forbindelse med mit arbejde har 

jeg kunnet konstatere, at der bliver anvendt forskellige selskabsformer til at foretage investeringer i 

fast ejendom, og herfra kom ideen til at undersøge hvilken af disse selskabsformer, der vil bidrage 

med mest værdi for den private investor. 

Emnet er – ud over min egen interesse for området – ligeledes valgt, på baggrund af, at det har et 

godt link til netop det erhvervsjuridiske og –økonomiske studie, idet en afklaring af den behandlede 

problemstilling både indebærer besvarelse af  problemer af juridisk og økonomisk karakter. 

1.3. Problemformulering 

Formålet med dette speciale er at få belyst følgende problemstilling: 

 ”Hvilken selskabsform bør anvendes ved investering i fast ejendom?” 

Denne problemformulering lægger op til, at der både skal besvares spørgsmål af juridisk og 

økonomisk karakter, og i den forbindelse vil jeg præcisere problemformuleringen ved følgende 

opdeling i underspørgsmål: 

 ”Hvilke selskabsretlige og skatteretlige forhold bør en privat investor være opmærksom på, 

når der skal vælges en selskabsform til investering i en ejendom?” 
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 ”Hvilken effekt vil de forskellige selskabsretlige og skatteretlige forhold have for 

investeringens værdi på investorniveau?” 

Behandlingen af ovenstående spørgsmål vil i sidste ende sætte mig i stand til at komme med en 

anbefaling af, hvilken selskabsform der bør anvendes, såfremt man ønsker at investere i en fast 

ejendom. 

1.4. Afgrænsning 

1.4.1. Juridisk 

Rentebegrebet og skattelovgivningens almindelige regler vil ikke behandles gennemgående i dette 

speciale idet det vil være uden for målet med dette speciale at gå i dybden med disse. Der vil 

herefter blot konkluderes at renter og driftsudgifter som udgangspunkt kan fratrækkes, mens der 

skal betales skat af indtægter. 

Specialet afgrænses til udelukkende at behandle kommanditselskaber og kapitalselskaber. Dette 

begrundes i, at disse er de selskabsformer, der typisk er anvend til investering i ejendomme. 

Anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) vil ved den juridiske gennemgang blive behandlet 

som én samlet selskabsform. Dette begrundes i at der regler der vil gælde ved en investering i en 

ejendom, vil være ens for de to selskabsformer. Dette er også eksemplificeret ved, at anparts- og 

aktieselskabsloven i 2009 med virkning fra 2010 blev sammenlagt, således at reglerne vedrørende 

disse selskaber herefter er samlet i selskabsloven.  

Af hensyn til specialets omfang vil kun skattereglerne for danske selskaber blive behandlet, idet det 

vil være for omfangsrigt også at behandle de skatteregler, der gælder for investering gennem et 

udenlandsk selskab. CFC-indkomst vil derfor heller ikke behandles. 

Specialet vil ikke komme ind på de særlige regler, der gælder for børsnoterede kapitalselskaber. 

De særlige regler for overførsel af underskud og fradrag mellem ægtefæller vil ikke blive behandlet 

i nærværende speciale. 

Specialet vil ikke omhandle ejendomme omfattet af parcelhusreglerne 
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Specialet vil ikke omhandle reglerne i kapitalafkastordningen. 

Hæftelsen omhandler kun den selskabsretlige hæftelse, og altså ikke kautioner m.v. 

1.4.2. Økonomisk 

I den økonomiske del vil aktieselskaber og anpartsselskaber ligesom i det juridiske afsnit behandles 

under samlebetegnelsen kapitalselskaber. Dette begrundes i at de i det store hele må antages at blive 

behandlet på samme måde økonomisk. 

Der vil ikke blive foretaget en strategisk analyse af markedet for ejendomme, da det er uden for 

sigtet for dette speciale at analysere hele markedet, eftersom specialet forudsætter, at der er taget 

beslutning om at investere i en ejendom. Målet er derfor ikke at finde ud af, om man skal investere i 

ejendomme, eller hvilke generelle risici der er forbundet hermed, men at foretage en 

værdiansættelse, såfremt det allerede er besluttet at investere i en ejendom. 

1.5. Teori og Metode 

1.5.1. Juridisk 

I den juridiske del af specialet vil jeg behandle den fremsatte problemstilling ud fra den 

retsdogmatiske metode. Jeg vil således analysere de relevante kilder, og på denne måde komme 

frem til gældende ret.  

1.5.2. Økonomisk 

Til at foretage værdiansættelsen af investeringen i en ejendom vil jeg anvende Discounted Cash 

Flow-modellen (DCF-modellen). Denne model anvendes typisk til at værdiansætte investeringer på 

selskabsniveau, men ved at tilpasse modellen til specialets problemstilling gøres det muligt at 

foretage en værdiansættelse på investorniveau – det vil sige efter der er betalt personlige skatter af 

selskabsdeltagelsen. 

Til at beregne diskonteringsfaktoren i ovennævnte model vil jeg anvende Capital Asset Pricing-

modellen (CAPM). Denne model er den typisk anvendte ved estimation af ejerafkastkravet, og 
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anses ligeledes i dette speciale som den model, der vil give den bedste estimation af 

ejerafkastkravet. 

Både DCF-modellen og CAPM bygger – som alle modeller – på en række mere eller mindre 

sandsynlige antagelser, som præsenteres og diskuteres i forbindelse med anvendelserne af 

modellerne. 

1.6. Begrebsafklaring/generelle antagelser 

Når der i specialet nævnes en privat investor tænkes her på en investor, der ikke er institutionel. 

Derudover antages det, at der ikke foretages investeringer i selskaber gennem selskaber, og at 

investoren således er en fysisk person. 

I dette speciale antages det, at investorerne selv vælger selskabsformen, selvom det i praksis typisk 

er udbyderne af ejendomsprojekter, der stifter selskaberne og dermed vælger selskabsformen. Dette 

synspunkt er valgt, idet det må formodes, at udbyderne af ejendomsprojekter ønsker at oprette 

ejendomsprojekterne i den selskabsform, der er mest fordelagtig for investorerne, og således gør 

ejendomsprojekterne så attraktive som muligt for potentielle investorer. 
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2. Selskabsretlig og skatteretlig behandling af 

selskabsformerne 

2.1. Indledning 

Såfremt en privat investor ønsker at investere i en ejendom, vil dette ofte ske i sammenslutning med 

andre investorer. Baggrunden for dette kan være, at man ønsker at dele risikoen ved investeringen 

med andre, eller at man ikke selv har den fornødne kapital til at foretage investeringen. Denne 

sammenslutning af investorer kan i teorien godt bare blive enige om at dele investeringen imellem 

sig, men i praksis vil der som regel blive oprettet et selskab til at foretage investeringen. Oprettelse 

af et selskab har blandt andet den fordel, at der derigennem opstilles et sæt spilleregler i form af 

selskabets vedtægter, der regulerer investorernes indbyrdes forhold. Herudover har oprettelsen af et 

selskab den fordel, at der herved oprettes en juridisk person, der kan tage sig af selskabets daglige 

drift. Dette vil typisk ske gennem ledelsen i selskabet, der også har mulighed for at ansætte en 

direktør til at tage sig af disse daglige beslutninger. 

Hvis investorerne beslutter sig for at oprette et selskab, er det næste spørgsmål, hvilken 

selskabsform der bør oprettes. Selskaber har stor set altid eksisteret
2
, og med tiden er der udviklet 

forskellige selskabsformer med hver deres særegne karaktertræk. Der er som udgangspunkt 

aftalefrihed i selskabsretten, hvorfor investorerne har mulighed for frit at vælge hvilken 

selskabsform de ønsker at benytte
3
. En række forskellige selskabsretlige og skatteretlige momenter 

spiller ind i beslutningen om, hvilken selskabsform der bør vælges
4
. Som de vigtigste momenter 

kan her nævnes hæftelsen, samt den skatteretlige behandling af selskabet. Momenter som 

retssikkerhed og mulighed for at overdrage aktier kan ligeledes spille ind ved valget af 

                                                 

2 Jf. bl.a. Werlauff (2008, 25), der henviser til, at det juridiske begreb allerede menes at være kendt i år 2083 f.kr. 

3 Jf. Munck og Hedegaard Kristensen (2007, 38). 

4 Jf. Munck og Hedegaard Kristensen (2007, 389). 
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selskabsform
5
. Ved valget af selskabsform til investering i en ejendom har investorer typisk valgt at 

anvende kommanditselskabsformen eller en af kapitalselskabsformerne. 

Ved anvendelsen af kommanditselskabsformen vil kommanditisten hæfte med stamkapitalen, og vil 

som udgangspunkt blive beskattet efter reglerne i Personskatteloven (PSL), idet et 

kommanditselskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Herudover skal der i kommanditselskaber 

også deltage en komplementar, der hæfter ubegrænset. Ved anvendelsen af kapitalselskabsformen 

vil investoren hæfte med den indskudte kapital
6
, og selskabet vil blive beskattet efter 

Selskabsskattelovens (SSL) regler.  

Ved valg af selskabsform er det vigtigt at investorerne sikrer sig, at den selskabsform, der stiftes, vil 

kunne godkendes af de relevante myndigheder. Dette gælder særligt den skattemæssige 

kvalifikation af selskaberne, idet en utilsigtet kvalifikation kan have uhensigtsmæssige 

konsekvenser for investorerne – eksempelvis således at et kommanditselskab i stedet skatteretligt 

bliver betragtet som et selskab omfattet af SSL, hvilket er særligt relevant ved investering i 

afskrivningsberettigede ejendomme. 

De følgende afsnit vil behandle, hvorledes investorerne er stillet ved investering i en ejendom 

gennem henholdsvis kapitalselskabsformen og kommanditselskabsformen. Målet er at klarlægge, 

hvorledes en investering i en ejendom vil blive reguleret og beskattet, såfremt investeringen er 

foretaget gennem en af disse selskabsformer. Dette gøres ved, at de selskabsretlige krav til 

selskabsformerne først gennemgås for at se på, hvilke selskabsretlige krav der stilles til selskaberne, 

med henblik på at identificere eventuelle faldgruber ved stiftelsen, som risikerer at indebære en 

uhensigtsmæssig skattebehandling for investorerne. Herefter følger en gennemgang af, hvordan 

selskabsdeltagerne i de to selskabsformer bliver beskattet. Den skattemæssige behandling af de to 

selskabsformer vil danne grundlag for den værdiansættelse, der foretages senere i specialet, og 

yderligere vil der i værdiansættelsen tages stilling til, om nogen af de øvrige forskelle på 

selskaberne vil få betydning for værdien af selskaberne. 

                                                 

5 Jf. Munck og Hedegaard Kristensen (2007, 395 ff.), hvori forfatterne nævner alle de momenter, som, de mener, bør spille ind ved valget af 

selskabsform. 

6 Der tænkes her kun på den selskabsretlige hæftelse, og der er således ikke noget til hinder for, at kommanditisterne herudover kautionerer for 

kommanditselskabets gæld, jf. Werlauff (2008, 73). 
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2.2. Kommanditselskaber 

2.2.1. Introduktion til kommanditselskaber 

En selskabsform med visse selskabsdeltagere, der hæfter ubegrænset, og andre selskabsdeltagere, 

der blot hæfter med deres indskud, kan spores helt tilbage til oldtidens Rom
7
. 

Kommanditselskabslignende selskaber har således eksisteret i meget lang tid. Den første lov i 

Danmark, der nævner kommanditselskaber, er Firmaloven af 1. marts 1889. Den seneste version af 

den nu ophævede firmalov
8
 indeholdt blandt andet følgende definition af et kommanditselskab i 

lovens § 33, litra a):” Ved kommanditselskab forstås et selskab, der består af et eller flere 

medlemmer, som med deres hele formue, én for alle og alle for én, hæfter for selskabets 

forpligtelser (fuldt ansvarlige medlemmer), og af et eller flere medlemmer, der kun hæfter med de 

indskud eller den aktiekapital, hvormed de til handelsregistret anmeldes som deltagende i 

forretningen (kommanditister). Findes der i et sådant selskab flere fuldt ansvarlige medlemmer, er 

det tillige et ansvarligt selskab.” Firmalovens definition af et kommanditselskab fortsatte stort set 

uændret op til loven blev ophævet i 1995
9
, og definitionen på et kommanditselskab blev herefter 

flyttet over i Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder (LEV)
10

, der i det store hele overtog 

Firmalovens definition af et kommanditselskab. I 1996 blev der i den daværende aktieselskabslovs 

§ 173, stk. 8 indført krav om, at de fuldt ansvarlige deltagere i et kommanditselskab, stiftet efter den 

1. juni 1996, skulle være udstyret med forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Denne 

bestemmelse er fra og med indkomståret 2002 også at finde i LEV § 2 stk. 2. Bestemmelsen blev 

ikke videreført i den nye Selskabslov (SEL
11

) og er fra år 2010 kun at finde i LEV – kravet 

eksisterer således fortsat. 

                                                 

7 Jf. Schjelde og Guldhammer Nielsen (1999, 24). Se dog modsat Industriministeriets Betænkning nr. 937 (1981, 32), der anfører, at den 

selskabsform, der eksisterede i romertiden, ikke tåler sammenligning med nutidens selskabsformer.  

8 LBKG 1986-06-24 nr. 435. 

9 RR.1999.04.0015, side 1. 

10 Lov nr. 123 af 18. februar 1994. 

11 Lov nr. 470 af 12. juni 2009. 
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Et kommanditselskab er defineret i LEV § 2 stk. 2 på følgende måde: ”Ved et kommanditselskab 

forstås i denne lov en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter 

personligt, uden begrænsning og hvis der er flere solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens 

en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser, for 

kommanditselskaber, der stiftes efter 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have 

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser”. Det fremgår således heraf, at et kommanditselskab 

skal bestå af en eller flere kommanditister, der hæfter begrænset, samt minimum en komplementar, 

der hæfter ubegrænset. Kommanditselskabsformen er således en kombination af et kapitalselskab 

med begrænset hæftelse og et personselskab med ubegrænset hæftelse
12

. 

Kommanditselskaber er ikke omfattet af bestemmelsen i SSL § 1, stk. 1, idet denne bestemmelse 

udelukkende omfatter selskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets 

forpligtelser. Dette medfører, at et kommanditselskab er skattemæssigt transparent. Effekten af 

denne skattemæssige transparens er, at det ikke er kommanditselskabet selv, der er 

beskatningsobjektet, men at beskatningen i stedet sker hos selskabsdeltagerne. Kommanditselskabet 

har ikke altid været et skattemæssigt transparent selskab, og det var først med ændringen af SSL i 

1961 med virkning fra skatteåret 1962/63, at kommanditisterne ophørte med at være et selvstændigt 

skattesubjekt omfattet af loven, og i stedet gik over til at være skattemæssigt transparente
13

. 

Mulighederne for at anvende den skattemæssige transparens ved investering gennem 

kommanditselskaber blev begrænset i 1989 med vedtagelsen af anpartsindgrebet
14

. 

Anpartsindgrebet fjernede blandt andet selskabsdeltageres mulighed for at foretage fradrag i den 

personlige indkomst, samt at anvende virksomhedsordningen, for så vidt der var tale om 

virksomheder med mere end 10 ejere. Følgen af anpartsindgrebet blev, at det efter dettes vedtagelse 

er slut med store publikumskommanditselskaber, der kunne have tusindvis af investorer. I stedet er 

der nu mulighed for at oprette 10-mandsselskaber, der ikke er omfattet af skærpelserne i 

anpartsindgrebet. Anpartsindgrebet blev i 1993 skærpet yderligere
15

, idet reglerne også kom til at 

                                                 

12 Eksempelvis et interessentskab (I/S). 

13 Jf. Schjelde og Guldhammer Nielsen (1999, 63). 

14 Ved lov nr. 388 af 7. juli 1989. 

15 Ved lov nr. 425 af 25. juni 1993. 
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gælde passiv investering ved færre end 10 ejere. For udlejning af afskrivningsberettiget fast 

ejendom og inventar blev reglerne om passiv udlejning for færre end 10 ejere dog afskaffet igen i 

2005
16

. Det er nu således igen mulighed for at foretage udlejning af fast ejendom uden at 

selskabsdeltagerne deltager væsentligt i driften af ejendommen. 

Kommanditselskaberne har således hidtil haft en omtumlet tilværelse med skiftende regulering. Den 

nuværende situation er dog, at selskabsformen er skattemæssig transparent. Dette sammenholdt med 

den begrænsede hæftelse for kommanditisterne har medvirket til, at kommanditselskaber i vidt 

omfang anvendes ved investering i fast ejendom
17

. Den skattemæssige transparens tillader at 

skattemæssige underskud kan fratrækkes i den personlige indkomst. 

Den skattemæssige transparens udledes af en modsætningsfortolkning af SSL § 1, stk. 1, som 

positivt angiver hvilke selskabsformer, der kan anses som selvstændige skattesubjekter. 

Bestemmelsen nævner ikke kommanditselskaber, hvorfor disse således ikke behandles efter SSL. 

SSL omhandler imidlertid selskaber, hvor ingen deltagere hæfter personligt. Komplementaren i et 

kommanditselskab er den eneste deltager, der hæfter personligt, og er derfor årsagen til 

kommanditselskabets skattemæssige transparens. 

Jeg vil i det følgende afsnit gennemgå de selskabsretlige krav, der stilles til komplementaren. 

Kravene vil derudover blive analyseret i lyset af skattemyndighedernes fortolkning. Formålet med 

dette er at sikre, at komplementaren kan godkendes, og at kommanditselskabet således kan 

opretholde den skattemæssige transparens. I umiddelbar forlængelse af dette, vil det diskuteres 

hvorvidt, der kan opstilles et ufravigeligt krav om at komplementaren i et kommanditselskab har 

medejendomsret til selskabets formue, for at han kan anses som selskabsdeltager. 

                                                 

16 Ved lov nr. 425 af 6. juni 2005. 

17 Jf. bl.a. Morten Samuelson (2006, 101). 
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2.2.2. Hvornår foreligger der et kommanditselskab? 

2.2.2.1. Lovfæstede ufravigelige krav til kommanditselskaber 

Der findes i Danmark ingen særlig lovgivning, der regulerer kommanditselskaber. I 1981 afgav et 

udvalg nedsat af handelsministeriet en betænkning
18

, hvori der fremsattes forslag om en særlig 

lovregulering af kommanditselskaber. Lovforslaget byggede primært på principper kendt fra aktie- 

og anpartsselskabslovgivningen men blev aldrig gennemført i praksis. Fraværet af en særlig 

lovgivning medfører, at forholdene i et kommanditselskab primært reguleres af den indgåede 

selskabsaftale – altså vedtægterne - og i anden række af almindelige selskabsretlige 

grundsætninger
19

. Dog finder visse dele af LEV og Årsregnskabsloven (ÅRL)
20

 anvendelse på 

kommanditselskaberne.  

Nedenfor gennemgås de krav, som LEV stiller til et kommanditselskab – særligt til 

komplementaren. Kravene vil blive behandlet med det formål for øje, at komplementaren ud fra et 

skatteretligt synspunkt skal kunne godkendes, således at selskabet bliver betragtet som et 

kommanditselskab - og ikke i mister sin identitet som kommanditselskab. 

2.2.2.1.1. Krav til kommanditselskaber 

Kommanditselskaber defineres i LEV § 2, stk. 2, jf. afsnit 2.2.1. Definitionen i LEV § 2 stk. 2 gør 

det klart, at der skal være minimum to deltagere i et kommanditselskab – en kommanditist og en 

komplementar, hvoraf den ene, komplementaren, hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for 

selskabets forpligtelser, mens den anden, kommanditisten, kun hæfter begrænset.  

Yderligere følger det af LEV § 2, stk. 3, at kommanditselskaber, hvor samtlige komplementarer er 

aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller selskaber med en 

                                                 

18 Industriministeriets Betænkning nr. 937 (1981) 

19 Jf. Munck og Hedegaard Kristensen (2007, 160) og Werlauff (2008, 74). 

20 Reglerne i ÅRL vedrører primært pligt for kommanditselskaber, hvor alle komplementarer er begrænset hæftende selskaber, til at aflægge 

årsrapport i henhold til ÅRL, jf. dennes § 3, stk. 1, nr. 2. Disse regler vil ikke blive behandlet yderligere i denne speciale. 
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tilsvarende retsform, skal anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt aflægge 

årsrapport i henhold til ÅRL § 3, stk. 1, nr. 2. 

2.2.2.1.1.1. Særlige krav til kommanditisterne i et kommanditselskab 

Det følger af LEV § 2, stk. 2, at kommanditisten kun hæfter begrænset. Der tages ikke i loven 

nærmere stilling til hæftelsens natur, men det må antages, at kommanditisternes hæftelse er 

subsidiær og indirekte
21

. Kommanditistens begrænsede hæftelse består i, at der kun hæftes med 

kommanditistens andel af kommanditselskabets indskudskapital
22

. Indskudskapitalen er 

kommanditanparternes pålydende værdi, og kan således sammenlignes med den selskabskapital, der 

findes i kapitalselskaber. Dog behøver indskudskapitalen ikke at blive indbetalt ved tegning af 

anparterne, og der vil i dette tilfælde i stedet opstå et krav fra kommanditselskabet hos de enkelte 

kommanditister. Dette vil i praksis betyde, at selskabets kreditorer skal gøre deres krav gældende 

overfor kommanditselskabet og ikke overfor kommanditisterne. Herefter kan kommanditselskabet 

gøre krav om indbetaling af anpartskapitalen gældende, såfremt der mangler likvider i selskabet. 

Da der ikke stilles andre selskabsretlige krav til kommanditisterne end det, at de skal hæfte med 

deres andel af indskudskapitalen, vil deres forhold ikke blive behandlet yderligere. 

2.2.2.1.1.2. Særlige krav til komplementaren i et kommanditselskab 

LEV stiller særlige krav til komplementaren i et kommanditselskab. I det følgende vil disse krav 

blive analyseret.   

LEV § 2 stk. 2 opstiller to krav til komplementaren i et kommanditselskab: 

1)  Komplementaren skal hæfte personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens 

forpligtelser 

2) I kommanditselskaber stiftet efter den 1. juni 1996 skal komplementaren have 

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. 

                                                 

21 Jf. Werlauff (2008, 73). 

22 Jf. Munck og Hedegaard Kristensen (2007, 159). 
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Disse to krav vil i det nedenstående blive analyseret hver for sig. Kravet om hæftelsen vil blive 

analyseret ud fra et selskabsretligt synspunkt, og herefter vil skattemyndighedernes vurdering af 

denne hæftelse blive analyseret. Med henblik på kravene om forvaltningsmæssige og økonomiske 

beføjelser vil disse blive analyseret hver for sig med henblik på at afklare, hvad der kan anses som 

tilstrækkelige økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser.  

2.2.2.1.1.2.1. Personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse 

Det følger af LEV § 2, stk. 2, at komplementaren i et kommanditselskab hæfter personligt
23

, 

ubegrænset
24

 og solidarisk
25

. Der tages ikke i loven nærmere stilling til hæftelsens natur, men det 

må antages, at komplementarens hæftelse er principal og direkte
26

.  

Der er ikke i gældende dansk ret noget til hinder for at indsætte et begrænset hæftende selskab som 

komplementar i et kommanditselskab
27

. Dette selskab skal i så fald hæfte ubegrænset med hele sin 

formue
28

. Landsskatteretten har i TfS 1996, 458 (Cargolux-dommen) taget stilling til 

komplementarens hæftelse.  

Omstændighederne i Cargolux-dommen var, at et kommanditselskab (KGH) havde købt et fly af 

mærket Boeing 747. Flyet blev straks efter købet leaset tilbage til sælgeren, der ved leasingaftalen 

forpligtede sig til at betale leasingydelser, og sørge for forsikring af flyet. Herudover skulle 

kommanditselskabet holdes skadesløst for samtlige krav, der kunne opstå mod dette som ejer af 

flyet. Købesummen var finansieret af et udenlandsk finansieringsinstitut, der blot kunne søge sig 

fyldestgjort i flyet og de i flyet tilknyttede kontrakter, medmindre der forelå ond tro fra låntager. 

                                                 

23 Det vil sige med alt hvad komplementaren ejer. 

24 Det vil sige uden nogen selskabsretlige begrænsninger. 

25 Det vil sige solidarisk med andre komplementarer, hvis der er flere i kommanditselskabet. 

26 Jf. Werlauff (2008, 73) 

27 Jf. Werlauff (2008, 74), Munck og Hedegaard Kristensen (2007, 160) samt Thomson Reuters’ note 6 i LEV, hvori det konstateres, at 

komplementarens retlige organisationsform er uden betydning for, om der foreligger et kommanditselskab. 

28 I praksis vil der oftest stiftes et anpartsselskab med minimumskapitalen på kr. 80.000, hvilket indsættes som komplementar. 
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Leasingydelserne modsvarede renteudgifter og afdrag på det optagne lån. Långiver var udnævnt til 

enesalgsagent for kommanditselskabet i en 3-årig periode med den forpligtelse, at de skulle sælge 

flyet til markedsprisen - dog mindst en pris svarende til låntagers restgæld. Derudover var der 

mellem långiver og leasingtager indgået optionsaftale om leasingtagers køb af flyet. Denne 

købsoption var blevet anvendt af leasingtager, der havde købt flyet til en købssum svarende til 

kommanditselskabets restgæld.   

Landsskatterettens flertal udtalte i sin afgørelse i sagen, at: ”..i henhold til den indgåede 

kommanditselskabsaftale hæftede komplementaren direkte, personligt og solidarisk for 

kommanditselskabets forpligtelser. … Kommanditselskabet havde imidlertid gennem den indgåede 

aftale med den finansierende bank reelt afskåret sig fra, at der kunne opstå krav, som kunne rettes 

mod komplementaren”. Landsskatteretten udtalte videre, at: ”..arrangementet gennem de indgåede 

aftaler såvel under den løbende drift som ved ophør var opbygget på en sådan måde, at den for 

komplementaren angivne hæftelse var uden reelt indhold”. Landsskatteretten fandt derfor, at 

selskabet ikke var et kommanditselskab, men i stedet et selskab omfattet af SSL § 1 stk. 1 nr. 2
29

. 

Dommen blev anket til både Landsretten og Højesteret, og blev ved begge instanser stadfæstet - dog 

nægtedes fradrag af andre årsager end de i Landsskatteretten fremlagte, jf. behandlingen af dette i 

afsnit 2.2.3.3.2. 

Ud fra Cargolux-dommen kan således konkluderes, at en komplementar ikke accepteres, såfremt 

han kontraktretligt har aftalt sig ud af enhver hæftelse. Dette uanset om komplementaren ifølge 

selskabskontrakten hæfter ubegrænset og personligt
30

. 

2.2.2.1.1.2.2. Forvaltningsmæssige beføjelser  

Ved indførelsen af kravet om, at de fuldt ansvarlige deltagere i et kommanditselskab stiftet efter den 

1. juni 1996 skulle være udstyret med forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, jf. den 

                                                 

29 Se tilsvarende resultater i TfS 1996,430 LSR, TfS 1996,474 LSR og TfS 1996,484 LSR, hvor Landsskatteretten på samme måde kvalificerer 

interessentskaber som selskaber med begrænset ansvar omfattet af SSL § 1, stk. 1, nr. 2. 

30 Udgangspunktet for vurderingen af selskabets hæftelse vil dog stadig være selskabsaftalen, og der er således mulighed for, at kommanditselskabet 

indgår specifikke hæftelsesbegrænsningsaftaler med konkrete kreditorer. Dog skal der i bedømmelsen heraf indgå en vurdering af antallet af 

kreditorer, samt hvor stor en del af selskabets samlede gæld det drejer sig om, idet de specifikke hæftelsesbegrænsninger, såfremt omfanget heraf 

øges, kan risikere at medføre generel hæftelsesbegrænsning, jf. Liselotte Hedetoft Madsen (2006, 76) og Peder Harbjerg Reuter (2003, 3). 
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tidligere aktieselskabslovs § 173, stk. 8, nævnes i bemærkningerne til lovforslaget
31

 følgende 

eksempler på forvaltningsmæssige beføjelser: ”deltagelse i den daglige ledelse, tegningsret eller en 

vetoret overfor beslutninger, der er af væsentlig betydning for komplementarens personlige 

hæftelse
32
”.  Fra praksis kan følgende eksempler på forvaltningsmæssige beføjelser nævnes

33
: 

- Komplementaren har tegningsret i selskabet. 

- Komplementaren varetager den daglige ledelse af selskabet. 

- Komplementaren er udpeget som administrator i selskabet. 

- Komplementaren er repræsenteret i selskabets bestyrelse med et antal medlemmer, evt. 

formanden. 

- Komplementaren har vetoret overfor ændring af selskabets vedtægter, eller det er vedtaget, 

at ændringer kun kan foretages af komplementaren. 

- Komplementaren har vetoret overfor større/væsentlige beslutninger i selskabet. 

Det må anses som et krav, at komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser fremgår af 

vedtægterne eller en tilsvarende forpligtende aftale
34

. 

2.2.2.1.1.2.3. Økonomiske beføjelser 

I bemærkningerne til det ovenfornævnte lovforslag
35

 vedrørende indførelsen af aktieselskabslovens 

§ 173, stk. 8, nævnes følgende eksempler på økonomiske beføjelser: ”andel i overskud, tab, formue 

                                                 

31 FT 1995-96 A, 3999. 

32 Jf. nyere administrativ praksis som nævnt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2010). 

33 Jf. Jakobsen og Sandroos, RR nr. 4 (1999, 5). 

34 Jf. Jakobsen og Sandroos, RR nr. 4 (1999). 

35 FT 1995-96 A, 3999. 
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og likvidationsprovenu, eller en forrentning af evt. indskud”. Fra praksis kan følgende eksempler på 

økonomiske beføjelser nævnes
36

: 

- Komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets overskud eller af 

bruttoindtægter. 

- Komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets likvidationsprovenu, 

eller af indtægt ved salg af selskabets aktiver. 

- Komplementaren modtager forrentning af indskud/egenkapital i kommanditselskabet. 

- Komplementaren modtager forrentning af komplementarens egenkapital som kompensation 

for den personlige og ubegrænsede hæftelse. 

- Komplementaren har foretaget kommanditistindskud af en rimelig størrelse. 

Der skal være tale om reelle økonomiske beføjelser og ikke proformalignende økonomiske 

beføjelser. Eksempelvis er en ejerandel på 1/161 af et kommanditselskab ikke blevet anset for at 

være en reel økonomisk beføjelse
37

. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har accepteret konstruktioner, 

hvor komplementaren var tildelt henholdsvis 10 % af bruttolejeindtægterne og 25 % ved salg af 

selskabets aktiver - i begge tilfælde var disse beløb i størrelsesordenen kr. 50.000
38

. Derudover har 

Skatterådet i et bindende svar i TfS 2008, 306 SKATLR accepteret, at et komplementarselskab 

modtog 5 % af kommanditselskabets overskud. Som hovedregel for, hvornår der foreligger en reel 

økonomisk beføjelse, kan på baggrund heraf udledes, at komplementaren, for at have opfyldt kravet 

i LEV § 2, stk. 2, skal tilføres reelle økonomiske beføjelser under hensyntagen til 

kommanditselskabets størrelse. 

2.2.2.1.2. Opsummering 

Af ovenstående afsnit fremgår, at komplementaren skal have en reel ubegrænset og personlig 

hæftelse, og at der skal tildeles komplementaren forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. 

Det er vigtigt, at disse selskabsretlige krav opfyldes, når kommanditselskabets vedtægter skal 

                                                 

36 Jf. Jakobsen og Sandroos, RR nr. 4 (1999, 6). 

37 Jf. Erhvervsankenævnets kendelse af 20. december 2000, 00-79.736. 

38 Jf. Jakobsen og Sandroos, RR nr. 4 (1999). 
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udfærdiges, idet manglende iagttagelse af ovenstående regler kan føre til, at selskabet ikke betragtes 

som et kommanditselskab.  

Det kan konkluderes, at generelle kontraktmæssige hæftelsesbegrænsninger kan medføre 

underkendelse af kommanditselskabet, mens konkrete hæftelsesbegrænsninger kan accepteres i et 

vist omfang. Investorer, der ønsker at oprette eller deltage i et kommanditselskab, skal have disse 

regler for øje, inden der foretages en investering, idet et kommanditselskab, der ikke er oprettet 

korrekt, risikerer at blive betragtet af skattemyndighederne som et selskab omfattet af SSL med 

fortabelse af den skattemæssige transparens som følge. 

2.2.2.2. Krav om komplementarens medejendomsret for at opnå selskabsdeltagelse?  

Både for kommanditisterne og for komplementaren er det vigtigt at kunne kvalificeres som 

deltagere i kommanditselskabet blandt andet af hensyn til at kunne opnå fradrag for eventuelle 

afskrivninger m.v.
39

, og særligt er komplementarens deltagelse vigtig, idet kommanditselskabet ikke 

kan bestå uden en komplementar, jf. afsnit 2.2.2.1.1.  

Som ovenstående afsnit har redegjort for, lægges der ved afgørelsen af, om der overhovedet 

foreligger et gyldigt oprettet kommanditselskab, vægt på karakteren af selskabsdeltagernes hæftelse 

samt komplementarens økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser. Herudover bør det afklares, 

om der udover de selskabsretlige krav til kommanditselskabet stilles et ufravigeligt krav om 

komplementarens medejendomsret til selskabets aktiver, hvis manglende opfyldelse indebærer, at 

komplementaren ikke betragtes som selskabsdeltager. 

2.2.2.2.1. Medejendomsret 

Selskabsdeltagerens medejendomsret til selskabets aktiver er i selskabsretlig forstand ikke betragtet 

som et ufravigeligt krav for, at der kan statueres selskabsdeltagelse. Dette synspunkt er fremført i 

litteraturen og understøttes ligeledes af, at der ikke i LEV § 2, stk. 2, opstilles et særligt krav hertil.  

                                                 

39 Mere om kommanditisternes adgang til afskrivninger m.m. i afsnit 2.2.3.3.2. 
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Det antages, at den skatteretlige vurdering af begrebet personselskabsdeltagelse tager udgangspunkt 

i den selskabsretlige definition af begrebet
40

. Skatteministeriet fik imidlertid i en Højesteretsdom fra 

1990
41

 medhold i at kunne nægte en skatteyder fradragsret for driftstab i et tysk selskab med 

henvisning til, at denne ikke havde medejendomsret til selskabets aktiver. Denne afgørelse rejser 

spørgsmålet, om medejendomsret i skatteretlig henseende er et ufravigeligt krav, der skal være 

opfyldt, for at der kan statueres selskabsdeltagelse. Spørgsmålet er særligt interessant at få besvaret 

i relation til kommanditselskaber, idet disse undertiden stiftes med en komplementar, der ikke har 

medejendomsret til selskabets aktiver
42

. 

Højesteretdommen er i litteraturen blevet diskuteret flittigt
43

 og er af visse forfattere taget til indtægt 

for, at medejendomsret til selskabets formue er et ufravigeligt krav for, at der kan statueres 

selskabsdeltagelse
44

, mens andre har indtaget det modsatte standpunkt
45

. Skatteministeriet har i en 

departementsudtalelse fra 1998
46

 udtalt sig om kravet til medejendomsret vedrørende en sag, der var 

blevet forligt ved Vestre Landsret. I udtalelsen godkendes en komplementar i et kommanditselskab 

på trods af, at denne ikke havde medejendomsret til kommanditselskabets aktiver. Ministeriet 

udtaler blandt andet, at: ”Skatteministeriet fandt under sagen, at komplementaren skatteretligt måtte 

anerkendes som selskabsdeltager på trods af, at denne ikke havde ejerandel i 

kommanditselskaberne. Ministeriet lagde i den forbindelse navnlig vægt på, at der hverken i 

hidtidig selskabsretlig eller skatteretlig praksis havde været stillet materielle krav udover hæftelsen 

som betingelse for at anse en fysisk eller juridisk person som komplementar i et 

                                                 

40 Jf. Neville (1993, 76), Madsen (2003, 59), og Bundgaard (2006, 3). 

41 Jf. UfR 1990.174/2H. 

42 Jf. Neville (1992, 1). 

43 Se bl.a. Bundgaard (2006), der opsummerer de forskellige forfatteres synspunkter. 

44 Jf. bl.a. Neville, (1993) og Madsen (2003). 

45 Jf- bl.a. Friis Hansen (2004). 

46 Jf. TfS 1998, 742 SKM 
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kommanditselskab…”. Denne holdning er gentaget i et bindende svar fra Skatterådet fra 2008
47

. 

Skattemyndighederne slår dermed fast, at de ikke fortolker Højesteretsdommen således, at der for 

komplementarer gælder et ufravigeligt krav om medejendomsret, for at der kan konstateres 

selskabsdeltagelse.  

På baggrund af skattemyndighedernes administrative praksis kan det konkluderes, at en 

komplementars medejendomsret i skatteretlig henseende ikke er et ufravigeligt krav, der skal være 

opfyldt, for at der kan statueres selskabsdeltagelse
48

. Der eksisterer således ingen ufravigelige krav, 

udover dem, der fremgår af LEV § 2, stk. 2, jf. afsnit 2.2.2.1. 

2.2.2.3. Konsekvensen af manglende opfyldelse af ufravigelige krav til et kommanditselskab 

De ovenstående afsnit har klarlagt, hvilke krav der skal opfyldes, for at der kan være tale om et 

gyldigt stiftet kommanditselskab. I den forbindelse er de lovfæstede ufravigelige krav i LEV 

gennemgået, hvoraf det fremgår, at komplementaren ud over sin ubegrænsede hæftelse også skal 

være tildelt forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Det er desuden afvist, at der eksisterer 

et ulovfæstet ufravigeligt krav om komplementarens medejendomsret til selskabets formue. 

Formålet har været at afdække, om der er ufravigelige krav til selskabsdeltagelsen, som en investor 

skal være opmærksom på, ved valget af kommanditselskabet som selskabsform, og det fremgår 

klart, at det primært er komplementaren, der skal opfylde en række krav. Såfremt komplementaren 

ikke kan anses som deltager, vil kommanditselskabet nemlig miste sin karakter som 

kommanditselskab i selskabsretlig henseende. I nærværende afsnit vil det afdækkes, hvad 

konsekvensen heraf bliver, således at en investor kan bruge dette i sine overvejelser ved valgt af 

selskabsform. 

Såfremt komplementaren ikke anerkendes, og selskabet således ikke betragtes som 

kommanditselskab, er det relevant at afdække, hvilken selskabsform selskabet i stedet vil have, og 

hvilke konsekvenser den ”nye” selskabsform vil få for kommanditisterne. Herom er der uenighed i 

                                                 

47 Jf. TfS 2008, 306SKATLR, der henviser til TfS 1998, 742 SKM. 

48 Modsat vil en selskabsdeltagers medejendomsret til aktiverne imidlertid altid udelukke, at der er tale om et låneforhold. 
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litteraturen – En forfatter konkluderer
49

, at der i denne situation må foreligge et selskab, der er 

skattepligtigt efter enten SSL § 1, stk. 1, nr. 2 eller nr. 6. Andre
50

 argumenterer derimod for, at der 

ved komplementarens bortfald i stedet vil være tale om et interessentskab.   

Landsskatteretten har i en afgørelse fra 1996
51

 omkvalificeret et kommanditselskab til et selskab 

omfattet af SSL § 1, stk. 1, nr. 2, som følge af, at komplementaren gennem aftaler havde begrænset 

sin hæftelse. SSL § 1, stk. 1, nr. 2, angiver følgende selskabsformer, der også er omfattet af SSL: 

”..andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og 

som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, samt selskaber 

omfattet af § 2C”
52

. En sådan omkvalificering er sandsynlig, idet man med rimelig sikkerhed kan 

antage, at investorerne i et ejendomsprojekt vil fordele overskuddet alt efter deres ejerandel i 

projektet, og komplementarens personlige hæftelse er således det eneste element, der forhindrer et 

kommanditselskab i at blive fanget af bestemmelsen i SSL § 1, stk. 1, nr. 2. Kendelsen er senere 

anket til både Østre Landsret og Højesteret, der dog begge viste modvilje imod at omkvalificere 

selskabet og i stedet nægtede kommanditisterne fradrag med henvisning til, at kommanditselskabet 

gennem aftaler med kreditorer havde afskåret sig - og dermed komplementaren - fra risiko for tab 

samt fra reelt ejerskab af de omhandlede aktiver. Landsrettens og Højesterets kendelser udtaler sig 

derfor ikke om hvilken selskabsform, der er tale om, hvis komplementaren bortfalder, og 

kommanditselskabet skal omkvalificeres. Landskatterettens afgørelse i sagen er således alene om at 

forholde sig til omkvalifikationen, og den taler for den konklusion, at et kommanditselskab uden en 

komplementar omkvalificeres til et selskab med begrænset ansvar efter SEL § 1 stk. 1 nr. 2
53

, og 

derved mister sin skattemæssige transparens.  

                                                 

49 Jf. Neville i TfS 1992, 190. 

50 Jf. Therkelsen og Jensen i U 1996B.379. 

51 Jf. TfS 1996, 458 LSR. 

52 § 2C omhandler udenlandske transparente enheder, der således vil skulle kvalificeres efter SSL § 1, stk. 1, nr. 2. 

53 Se tillige andre anpartsprojekter, hvor interessentskaber ved Landsskatteretten tillige blev omkvalificeret til selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 

2, med samme begrundelse som i TfS 1996,458LSR, TfS 1996.430LSR, TfS 1996,474LSR og TfS 1996, 484LSR. 
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En anden løsning, der har været frembragt i litteraturen, er, at det komplementarløse selskab i stedet 

omkvalificeres til et interessentskab
5455

. Tankegangen her er, at man forsøger at fastholde 

kommanditisternes skattemæssige transparens, således at de ikke overgår fra at være deltagere i et 

skattemæssigt transparent selskab til at være deltagere i et selskab omfattet af SSL. Følger man 

denne tankegang, vil kommanditisternes hæftelse definitorisk skifte karakter til at være ubegrænset, 

idet alle deltagere i et interessentskab hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk jf. LEV § 2, stk. 

1. Denne løsning vil naturligvis ligeledes være meget indgribende for kommanditisterne, der 

sandsynligvis har valgt kommanditselskabsformen netop for at undgå den ubegrænsede hæftelse. 

Uanset at det ikke står helt klart hvilken selskabsform uden en komplementar skal behandles som, 

er det dog klart, at omkvalificering ikke er en ønskværdig situation. Konsekvensen bliver enten, at 

selskabet mister sin skattemæssige transparens, eller alternativt at kommanditisterne mister deres 

begrænsede hæftelse. Det er afgørende, at en investor inden oprettelsen af/indtrædelse i et 

kommanditselskab nøje overvejer udformningen af vedtægterne i kommanditselskabet samt de 

reelle forhold og gør sig klart, at de krav, der stilles til komplementaren, er opfyldt, for at sikre sig, 

at komplementaren overhovedet kan anses som selskabsdeltager i kommanditselskabet. På denne 

måde undgår de uhensigtsmæssige situationer der er omtalt ovenfor. 

 

2.2.3. Hvordan beskattes deltagerne i et kommanditselskab? 

2.2.3.1. Indledning 

Kommanditselskaber er som nævnt i afsnit 2.2.1. skattemæssigt transparente. Dette indebærer, at 

selskabet ikke i sig selv udgør et selvstændigt skatteretssubjekt, men at det derimod er deltagerne i 

selskabet, der bliver beskattet af deres ejerandele i selskabet. En anden måde at anskue dette på er, 

at selvom kommanditselskabet udadtil fremstår som et selvstændigt retssubjekt med mulighed for at 

indgå handler og være part i retssager
56

, er det selskabsdeltagerne, der anses som ejere af en ideel 

                                                 

54 Jf. Therkelsen og Jensen (1996, 4) og Werlauff  (2008, 86). 

55 En tredje løsning, der har været fremført, er, at der kan være tale om et uregistreret kapitalselskab, jf. Neville (1992, 2). 

56 Jf. bla. Madsen (2011, 24) 
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andel af aktiverne i kommanditselskabet
57

. Selskabsdeltagerne bliver derfor beskattet af 

kommanditselskabets indkomst ved den personlige skatteberegning. Dog kan selskabsdeltagerne 

vælge at anvende reglerne i virksomhedsordningen, såfremt kommanditselskabet ikke er omfattet af 

reglerne indsat ved anpartsindgrebet
58

. I denne forbindelse kan det nævnes, at en komplementar 

uden medejendomsret til selskabets formue ikke tæller som en deltager, når antallet skal opgøres til 

anvendelse af anpartsreglerne
59

. Modsætningsvis kan det også konkluderes at medejendomsret gør 

at komplementaren tæller med i antallet af deltagere ved anvendelsen af anpartsindgrebet
60

. på 

baggrund af TfS 2011,176 LSR konkluderes at en hvilken som helst medejendomsret til 

komplementaren gør at denne medregnes som deltager i forhold til anpartsindgrebet 

Virksomhedsordningen giver blandt andet selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at få fuld 

fradragsværdi af renteudgifter. I den sammenhæng skal nævnes den i praksis vigtige regel, hvorefter 

en deltager i et kommanditselskab ikke i den personlige skatteberegning har mulighed for samlet at 

fratrække et større beløb end det, der hæftes for
61

.  

Formålet med dette afsnit er at give et overblik over, hvorledes investeringen i en ejendom gennem 

et kommanditselskab vil blive beskattet hos selskabsdeltagerne. I den forbindelse er det 

formålstjenstligt både at identificere de forskellige bestanddele af en ejendomsinvestering, samt at 

danne sig et overblik over de forskellige indkomsttyper, der anvendes ved beskatningen af 

privatpersoner, og afklare, hvorledes disse indkomsttyper beskattes. Når der er skabt overblik over 

beskatningen af disse indkomsttyper, kan den skatteretlige behandling af de forskellige bestanddele 

af en ejendomsinvestering klarlægges på baggrund af deres placering i beskatningen af 

selskabsdeltageren. 

                                                 

57 Jf. UfR 1983. 318 H, der godt nok omhandlede et interessentskab, men må antages at kunne anvendes analogt på kommanditselskaber. 

58 Se mere om anpartsindgrebet ovenfor i afsnit 2.2.1 

59 Jf. TfS 2008, 306 SKATLR. 

60 Jf. TfS 2011,176 LSR 

61 Fradragsbegrænsningen har hjemmel i administrativ praksis ved Landsskatterettens kendelse i LSRM 1974, 38, og denne praksis er i højesteret 

godkendt ved UfR 1983.8H. 
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I de følgende dele af dette afsnit vil bestanddelene i en ejendomsinvestering derfor først blive 

beskrevet.  Herefter vil beskatning efter henholdsvis PSL og virksomhedsordningen i 

Virksomhedsskatteloven (VSL) blive gennemgået, og bestanddelene i en ejendomsinvestering vil 

blive overført herpå og demonstreret ved eksempler. Til sidst vil beskatning efter PSL og 

virksomhedsordningen blive sammenlignet, hvilket vil munde ud i en anbefaling af, hvilken 

beskatningsform, en investor bør vælge ved valg af kommanditselskabsformen for sin 

ejendomsinvestering. 

2.2.3.2. Bestanddele i en ejendomsinvestering 

En ejendomsinvestering kan som hovedregel opgøres i 4 bestanddele: 

- Driftsoverskud/underskud 

- Afskrivninger
62

 

- Renteudgifter 

- Gevinst/tab ved afståelse af ejendommen 

I det følgende vil de forskellige bestanddele blive introduceret med henblik på efterfølgende at 

afklare, hvordan en investering i en ejendom skatteretligt skal behandles.  

2.2.3.2.1. Driftsoverskud/-underskud 

Kommanditselskabets driftsoverskud/-underskud opgøres for hvert regnskabsår som de indtægter, 

selskabet har haft, fratrukket de driftsudgifter, der har været i selskabet. Indtægterne vil primært 

være lejeindtægter, mens udgifterne typisk vil være udgifter til vedligeholdelse, administration, 

revision m.m. I denne post er således ikke medregnet hverken eventuelle afskrivninger eller 

renteudgifter.  

                                                 

62 Ved afskrivningsberettigede ejendomme. 
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2.2.3.2.2. Renteudgifter/-indtægter 

Renteudgifter/-indtægter omfatter de udgifter/indtægter, der stammer fra selskabets finansiering. 

Renteudgifterne vil ved investeringen i en fast ejendom primært være renteudgifter til 

finansieringen af netop denne ejendom, men der kan også være renter af en evt. driftskredit. 

Renteindtægter omfatter indtægter på udlån foretaget af selskabet, men vil være sjældent 

forekommende ved en ejendomsinvestering. 

2.2.3.2.3. Afskrivninger 

Reglerne for afskrivning af bygninger findes i Afskrivningslovens (AL) kapitel 3
63

. Ifølge § 14, stk. 

1, gælder reglerne i kapitlet kun for erhvervsmæssigt benyttede bygninger. § 14, stk. 2, opremser 

bygningstyper, hvorpå der uanset bestemmelsen i stk. 1 ikke kan foretages afskrivninger - disse er 

blandt andet bygninger til beboelse, kontorer, pengeinstitutter, hospitaler m.m. Såfremt der kan 

foretages afskrivninger efter § 14, stk. 1, vil disse skulle foretages med 4 %, jf. § 17, stk. 1. 

Afskrivningsgrundlaget af bygningen er anskaffelsessummen omregnet til kontantværdien
64

, jf. § 

45. I afskrivningsgrundlaget kan efter fast praksis medregnes handelsomkostninger, eksempelvis 

udgifter til revisor og advokat
65

. Dog kan udbyderhonorarer ved udbuddet af investeringsprojekter 

ikke medtages i afskrivningsgrundlaget
66

.  Kun den, der besidder ejendomsretten til et 

afskrivningsberettiget aktiv, kan foretage afskrivning herpå
67

. Idet kommanditselskaber som 

tidligere nævnt er transparente, og deltagerne ejer en ideel andel af selskabets aktiver, vil eventuelle 

afskrivninger kunne fratrækkes hos den enkelte selskabsdeltager. 

                                                 

63 Hjemlen til at fradrage ”ordinære afskrivninger” kan findes i SL § 6 stk. 1 litra a. 

64 Den omregnede anskaffelsessum vil indeholde gæld er omregnet til deres kursværdi, således at det er den reelle købssum der anvendes som 

afskrivningsgrundlaget. 

65 Jf. styresignal fra SKAT i TfS 2009, 542. s.1. 

66 Jf. SKM 2008.967 HR 

67 Jf. Pedersen et al (2005, 105) 
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2.2.3.2.4. Realisering af ejendommen. 

Ved salg af en fast ejendom sondres mellem, om skatteyderen har solgt ejendommen som led i sin 

næringsvej eller ej. Ved vurdering heraf skal der foretages en helhedsvurdering af den enkelte 

skatteyder, hvori der indgår følgende momenter: den pågældendes arbejdsområde; ejendomstypen; 

ejendommens konkrete anvendelse; aktivitetsniveauet, herunder antallet af omsatte ejendomme; den 

tidsmæssige udstrækning samt størrelsen og kontinuiteten af fortjenesterne
68

. Såvel som for den 

enkelte skatteyder kan der ligeledes konstateres næring med køb og salg af ejendomme for selve 

kommanditselskabet. Gevinst/tab ved et næringsdrivende kommanditselskabs køb og salg af 

ejendomme, vil  - som følge af kommanditselskabets skattemæssige transparens - blive beskattet 

hos deltagerne, som havde de erhvervet og solgt ejendommene som led i deres egen næringsvej.  

2.2.3.3. Personbeskatning i PSL 

2.2.3.3.1. PSL’s bestanddele 

I det følgende vil de forskellige bestanddele i beskatning efter PSL blive gennemgået. Dette skal 

gøre det muligt at placere de ovenfor gennemgåede bestanddele af en ejendomsinvestering heri og 

derved udlede den samlede beskatning af investering i en ejendom. 

Først gennemgås de forskellige indkomsttyper, dernæst de relevante bestanddele af beskatningen af 

indkomsttyperne, og herefter skatteprocenter og fradragsværdier for de forskellige indkomsttyper. 

2.2.3.3.1.1. Indkomstformer 

I PSL § 2 er opstillet krav om, at følgende indkomstformer opgøres for en privat person:  

- Skattepligtig indkomst 

- Personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

- Aktieindkomst 

- CFC-indkomst.  

                                                 

68 Jf. Michelsen et al (2007, 480) 
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Reglerne om CFC-indkomst er ikke relevante for emnet for nærværende speciale og vil således ikke 

blive belyst nærmere. Reglerne om aktieindkomst vil blive belyst i afsnittet om beskatning af 

kapitalselskaber. I det følgende gennemgås de tre førstnævnte indkomsttyper. Ligeledes vil 

arbejdsmarkedsbidraget også blive gennemgået, idet selvstændigt erhvervsdrivende har pligt til at 

betale arbejdsmarkedsbidrag, jf. Arbejdsmarkedsbidragslovens (AMBL) § 4 og 5. 

2.2.3.3.1.1.1 Skattepligtig indkomst 

Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. PSL § 1. Her 

henvises til Statsskattelovens (SL) §§ 4-6, der fastlægger, hvilke indtægter der er skattepligtige, og 

hvilke udgifter der er fradragsberettigede. Den skattepligtige indkomst består af den personlige 

indkomst tillagt kapitalindkomsten, uanset om denne er positiv eller negativ. Aktieindkomsten 

opgøres særskilt og er ikke med i den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 4a, stk. 4. Ligeledes indgår 

CFC-indkomsten ikke i den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 4b, stk. 2
69

. 

2.2.3.3.1.1.2. Personlig indkomst 

Den personlige indkomst defineres som alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige 

indkomst, men som ikke er kapitalindkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. Alle indkomster, der ikke er 

kapitalindkomst, aktieindkomst eller CFC-indkomst, er således personlig indkomst. Den personlige 

indkomst bliver herefter en residualindkomst, der samler de indkomster, der ikke er blevet 

klassificeret som kapitalindkomst efter PSL § 4, aktieindkomst efter § 4a eller CFC-indkomst efter 

§ 4b. Den personlige indkomst omfatter blandt andet lønindkomst og indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed.  

I PSL § 3, stk. 2, er det udtømmende angivet, hvilke udgifter der kan fratrækkes i den personlige 

indkomst. For selskabsdeltagere i kommanditselskaber er særligt stk. 2, nr. 1 og nr. 11 interessante, 

idet de angiver, at henholdsvis driftsudgifter og afskrivninger kan fratrækkes i den personlige 

indkomst. 

                                                 

69 CFC-indkomst omfatter indkomst fra ”controlled foreign companies”, denne indtægtsform vil ikke blive behandlet i denne speciale jf. 

afgrænsningen. 
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2.2.3.3.1.1.3. Kapitalindkomst 

Den indkomst, der skal henføres til kapitalindkomsten, er udtømmende beskrevet i PSL § 4, stk. 1. 

Kapitalindkomsten skal opgøres som et nettobeløb af alle samtlige indtægter og udgifter omfattet 

heraf, og der er derfor både mulighed for, at der kan konstateres en negativ og en positiv 

kapitalindkomst. Til kapitalindkomsten skal blandt andet medregnes renteindtægter/-udgifter og 

kapitalafkast ved anvendelse af virksomhedsordningen
70

. PSL § 4, stk. 2, angiver, at udgifter 

anvendt til at sikre og vedligeholde kapitalindkomsten kan fratrækkes ved opgørelsen af denne. 

2.2.3.3.1.1.4. Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 

Bidragsgrundlaget består for lønmodtagere af lønindtægter m.v., jf. AMBL § 2, stk. 1. Derudover 

skal der i bidragsgrundlaget medregnes værdien af naturalier, der stilles til rådighed for 

lønmodtageren, eksempelvis fri kost og logi, fri bil mv., jf. AMBL § 2, stk. 2. For selvstændigt 

erhvervsdrivende, der ikke anvender virksomhedsordningen, er bidragsgrundlaget den personlige 

indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. AMBL § 4, stk. 1.  

2.2.3.3.1.2. Skattens elementer  

2.2.3.3.1.2.1. Bundskat 

PSL § 6 fastsætter bundskatten til 3,67 % i år 2010 og år 2011. Herefter er skattesatsen stigende 

indtil 2019, hvorefter den for dette samt fremtidige år er fastsat til 11,67 %. I takt med at satsen for 

bundskatten stiger, falder sundhedsbidraget tilsvarende, jf. PSL § 8, således at de to skattetyper 

sammenlagt altid vil give en beskatningsgrad på 11,67 %. Skattegrundlaget for bundskatten udgøres 

af den personlige indkomst med tillæg af den positive kapitalindkomst, jf. PSL § 6, stk. 1, dog skal 

der tages hensyn til det i PSL §§ 10 og 12 nævnte bundfradrag. 

2.2.3.3.1.2.2. Topskat 

PSL § 7 fastsætter topskatten til 15 % af det beløb, der overstiger et bundfradrag på kr. 389.900 - 

dette bundfradrag bliver i 2014 sat op til kr. 409.100 (2010-niveau). Skattegrundlaget, hvoraf der 

skal betales topskat, er den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede 

                                                 

70 Mere om virksomhedsordningen nedenfor i afsnit 2.2.3.4. 
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beløb omfattet af beløbsgrænsen i Pensionsbeskatningslovens (PBL) § 16, stk. 1.
71

 Herudover skal 

der betales topskat af den positive kapitalindkomst, der overstiger kr. 40.000, jf. PSL § 7, stk. 1. 

2.2.3.3.1.2.3. Sundhedsbidrag 

PSL § 8 fastsætter, at der skal betales sundhedsbidrag på 8 % for årene 2010 og 2011. 

Sundhedsbidraget bliver fra 2012 nedsat med 1 %-point årligt, således at det bortfalder fra og med 

indkomståret 2019. Beregningsgrundlaget for sundhedsbidraget er den skattepligtige indkomst - dog 

fratrækkes bundfradraget, jf. PSL §§ 10 og 12. 

2.2.3.3.1.2.4. Kommunale skatter og kirkeskat 

Der skal ud over de statslige skatter også betales skatter til kommunerne. Reglerne for disse skatter 

findes i Kommuneskatteloven (KSL), som i § 5, stk. 1, angiver, at der skal betales kommunale 

skatter af den efter PSL opgjorte skattepligtige indkomst. Dog skal skatten nedsættes med 

bundfradraget, jf. PSL §§ 10 og 12. De kommunale skatter bliver fastsat i hver enkelt kommune jf. 

KSL § 6, stk. 1, og varierer således afhængigt af, hvilken kommune man er bosiddende i. Til brug i 

nærværende speciale anvendes derfor den gennemsnitlige kommuneskatteprocent, som i 2011 er på 

24,921 % (2010: 24,903 %)
72

. I medfør af KSL § 6 skal den kommunale skatteprocent forkortes, 

såfremt der er mere end en decimal, hvilket gøres ved at forhøje denne decimal med én og smide de 

øvrige væk - den afrundede gennemsnitlige kommuneskatteprocent er således 25 % for både 2010 

og 2011. 

For medlemmer af folkekirken skal der ligeledes betales kirkeskat. Lovgrundlaget for kirkeskatten 

findes i lov om folkekirkens økonomi (LFØ). Ifølge § 18, stk. 1, skal de kirkelige skatter behandles 

på samme måde som de kommunale skatter, hvilket vil sige, at der skal betales kirkeskat af den i 

PSL opgjorte skattepligtige indkomst. Dog skal der også her gives fradrag efter PSL §§ 10 og 12. 

Den gennemsnitlige kirkeskat er i 2011 på 0,735 % (2010: 0,738 %)
73

. I medfør af LFØ § 18, stk. 1, 

                                                 

71 PBL § 16 stk. 1 omhandler indskud på kapitalpensioner. 

72 Jf. Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk 

73 Jf. Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk 
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skal kirkeskatteprocenten fastsættes med 2 decimaler - den gennemsnitlige kirkeskat bliver således 

afrundet til 0,74 % i både 2010 og 2011. 

Den gennemsnitlige samlede kommune- og kirkeskat er således 25,74 % i 2011 ligesom den var i 

2010. 

2.2.3.3.1.2.5. Bundfradrag 

PSL § 10, stk. 1, fastslår, at der for fuldt skattepligtige personer er et fradrag på kr. 42.900 (2010-

niveau)
74

. § 12 stk. 1 beskriver, hvordan fradragene kan fratrækkes. Bundfradraget kan anvendes 

ved beskatning efter de kommunale skatter og kirkeskatter samt ved beregningen af bundskat og 

sundhedsbidrag. Topskatten har sit eget bundfradrag på kr. 389.900, hvorfor bundfradraget ikke 

anvendes ved beregning af topskatten. 

2.2.3.3.1.2.6. Skatteloft 

PSL § 19, stk. 1, angiver et skatteloft på 51,5 %. Skatteloftet træder i kraft, når den samlede 

skatteprocent overstiger 51,5 %, hvilket betyder, at topskatten i så tilfælde reduceres med det 

nødvendige antal procentpoints. I skatteloftet beregnes bundskat, sundhedsskat, topskat og 

kommunale skatter – sidstnævnte varierer, jf. afsnit 2.2.3.3.1.2.4., og hvorvidt skatteloftet træder i 

kraft, kommer således an på den kommunale skattesats. Skattesatsen til staten er samlet på 26,67 

%
75

, hvilket betyder, at skatteloftet bliver relevant, hvis den kommunale skattesats overstiger 24,83 

%. Idet den gennemsnitlige skattesats for kommunerne i 2011 er 25 %, jf. afsnit 2.2.3.3.1.2.4., vil 

der i flere tilfælde være brug for skatteloftet. Til skatteloftet skal der dog fortsat lægges kirkeskatter 

samt arbejdsmarkedsbidrag, hvilket giver en reel maksimal beskatningsprocent på 56,06 %
76

. 

Der er indført et særskilt skatteloft for beskatning af positiv kapitalindkomst, jf. PSL § 19, stk. 2. 

Skatteloftet for positiv kapitalindkomst er 47,5 % i 2011, 45,5 % i 2012, 43,5 % i 2013 og 42 % i 

                                                 

74 Bundfradraget er ligeledes i 2011 på kr. 42.900 jf. skats hjemmeside skat.dk 

75 Bundskat på 3,67 % + sundhedsbidrag på 8 % + topskat på 15 % giver i alt 26,67 %. 

76 Skatteloftet tillagt kirkeskatten giver en beskatning på 52,24 %. Inden dette betales skal der dog betales arbejdsmarkedsbidrag hvorfor den 

maksimale skattesats kan udregnes som arbejdsmarkedsbidraget tillagt den maksimale beskatningsgrad ved skatteloftet fratrukket 

arbejdsmarkedsbidraget: 8% + ((100%-8%)*(52,24%))= 56,06 %.  
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2014 og fremover. Der skal dog også betales kirkeskat af den positive kapitalindkomst, hvorfor den 

maksimale beskatningsprocent i 2011 er 48,24 %.  

2.2.3.3.1.2.7. Arbejdsmarkedsbidrag 

Der betales arbejdsmarkedsbidrag på 8 % af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget, jf. AMBL § 1, stk. 

1. Betalt arbejdsmarkedsbidrag kan fratrækkes i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 7.  

2.2.3.3.1.3. Skatteprocenter og fradragsværdier for de forskellige indkomstformer 

Efter ovenstående gennemgang af personskattens bestanddele er det relevant at sammenholde de 

fire indkomsttyper med forskellige elementer af skat, der pålignes efter PSL. Dette gøres med 

henblik på, at placere de forskellige bestanddele af en ejendomsinvestering indenfor de forskellige 

indkomstformer, og hermed komme frem til de relevante skattesatser og fradragsværdier for disse 

bestanddele.  

Såfremt en post påvirker selvangivelsen positivt, skal der betales skat heraf. På samme måde vil 

poster, der kan fradrages ved selvangivelsen, reducere beskatningen. Fradragene har en værdi 

(fradragsværdien), der svarer til skatten af den indkomsttype, som fradraget reducerer. 

2.2.3.3.1.3.1. Arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget 

Arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget beskattes med den højest mulige skattesats, idet der skal betales 

bundskat, topskat, sundhedsbidrag, kommuneskatter, arbejdsmarkedsbidrag samt kirkeskatter af 

indkomst, der henføres til dette. Skattesatsen vil således være på 56,06 %
77

, og fradrag i 

arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget vil derfor også have en fradragsværdi på 56,06 %.  

2.2.3.3.1.3.2. Den skattepligtige indkomst 

Den skattepligtige indkomst beskattes med sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat
78

. Dette 

giver sammenlagt et skattetryk på 33,74 %, hvorfor fradrag i den skattepligtige indkomst har en 

                                                 

77 Jf. note 76 

78 Jf. PSL § 8, stk. 1, KSL § 5, stk. 1, og LFØ § 18, stk. 1 
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tilsvarende fradragsværdi på 33,74 %. I takt med at sundhedsbidraget udfases, vil den relevante 

skattesats for den skattepligtige indkomst blive nedsat med 1 % om året indtil 2019, hvor 

sundhedsbidraget vil være på 0 %. I den forbindelse sænkes ligeledes fradragsværdien for fradrag 

foretaget i den skattepligtige indkomst, således at disse har en fradragsværdi i 2019, der svarer til de 

gennemsnitlige kommune- og kirkeskatter på dette tidspunkt.  

2.2.3.3.1.3.3. Den personlige indkomst 

Der skal betales bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat af den personlige 

indkomst
79

. Sammenlagt bliver skattesatsen således 52,41 %. Her kommer skatteloftet
80

 i spil, 

således at den relevante skattesats ved betaling af topskat er 52,24 %
81

. Således har fradrag i den 

personlige indkomst en tilsvarende fradragsværdi på 52,24 %. Dog kan indbetalinger på 

kapitalpensionsordninger ikke fratrækkes i topskattegrundlaget, jf. PSL § 7, stk. 1, og disse har 

derfor en lavere fradragsværdi på 37,41 %
82

. 

2.2.3.3.1.3.4. Kapitalindkomsten 

Positiv kapitalindkomst beskattes med bundskat, topskat (for positiv kapitalindkomst over kr. 

40.000), sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat
83

. Sammenlagt bliver skattesatsen henholdsvis 

52,41 % for positiv kapitalindkomst over kr. 40.000 og 37,41 % for positiv kapitalindkomst mellem 

kr. 0 og kr. 40.000.  For positiv kapitalindkomst over kr. 40.000 træder skatteloftet for 

kapitalindkomst
84

 i kraft, hvorefter den relevante skattesats bliver 48,24 %
85

. Skatteloftet bliver 

løbende nedsat, således at det i 2014 udgør 42 % tillagt kirkeskat.  

                                                 

79 Jf. PSL §§ 6,7 og 8, KSL § 5, stk. 1, og LFØ 18, stk. 1 

80 Jf. PSL § 19, stk. 1 

81Udregnet som topskatteloftet på 51,5 % tillagt kirkeskatten på 0,74 % 

82 Værdien af bundskat, sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat. 

83 Jf. PSL §§ 6,7 og 8, KSL § 5, stk. 1, og LFØ § 18, stk. 1 

84 Jf. PSL § 19, stk. 2 

85 Jf. afsnit 2.2.3.3.1.3.4 
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Værdien af fradrag i kapitalindkomsten kan opdeles i tre kategorier på baggrund af den 

skattepligtiges øvrige kapitalindkomst: 

 Fradrag i den skattepligtiges kapitalindkomst over kr. 40.000 

Her svarer fradragsværdien til den højeste beskatning ved positiv kapitalindkomst og er 

således 48,24 %. 

 Fradrag i den skattepligtiges kapitalindkomst mellem kr. 0 og kr. 40.000 

Her er fradragsværdien 37,41 %, idet der ikke skal betales topskat af den positive 

kapitalindkomst. 

 Fradrag for negativ kapitalindkomst 

Der skal udelukkende betales bundskat og topskat af positiv kapitalindkomst, jf. PSL §§ 6, 

stk. 1, og 7, stk. 1. Derfor kan der ved negativ kapitalindkomst ikke opnås fradrag i bundskat 

og topskat, og her opnås således udelukkende fradrag i sundhedsbidrag og kommune- og 

kirkeskat. Fradragsværdien af negativ kapitalindkomst er dermed 33,74 % og svarer således 

til værdien af fradrag i den skattepligtige indkomst.  

På samme måde som for den skattepligtige indkomst vil skatteværdien af negativ 

kapitalindkomst sænkes med 1 % pr. år, således at denne i 2019 svarer til de gennemsnitlige 

kommune- og kirkeskatter. Imidlertid fastlægger PSL § 11, at fradragsværdien af negativ 

kapitalindkomst under kr. 50.000, ikke bliver mindsket ved udfasningen af sundhedsbidraget 

- efter PSL § 11 stk. 2 gives dermed nedslag i skatten med den samme procentsats, som 

sundhedsbidraget bliver nedsat med. Fradragsværdien vil således kun falde for negativ 

kapitalindkomst over kr. 50.000.  

2.2.3.3.1.3.5. Underskud i indkomsten 

 I det følgende gennemgås den skattemæssige regulering af underskud i henholdsvis den 

skattepligtige indkomst, den personlige indkomst og kapitalindkomsten med henblik på at afklare 

hvordan et samlet underskud i en af indkomstkategorierne behandles. 

PSL § 13 regulerer underskud i indkomsten. Stk. 1-2 omhandler underskud i den skattepligtige 

indkomst. Stk. 3-4 omhandler underskud i den personlige indkomst. Kapitalindkomsten modregnes 

i den skattepligtige indkomst, inden der opgøres et eventuelt underskud heri. 
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Underskud i den skattepligtige indkomst modregnes med skatteværdien heraf - henholdsvis i den 

betalte bundskat, topskat, udligningsindkomst og aktieindkomst i nævnte rækkefølge. Såfremt der 

er yderligere uudnyttet underskud, kan dette modregnes i følgende års skattepligtige indkomst. 

Underskud i den personlige indkomst modregnes i positiv kapitalindkomst, inden der sker betaling 

af bundskat og topskat heraf. Et eventuelt uudnyttet underskud kan fremføres til modregning først i 

senere års kapitalindkomst og derefter i senere indkomstårs personlige indkomst. 

Selskabsdeltagere i selskaber, der er omfattet af anpartsindgrebet, kan udelukkende modregne 

underskud fra selskabsdeltagelsen heri i fremtidig indkomst herfra
86

. 

2.2.3.3.2. PSL’s beskatning af en ejendomsinvestering 

I følgende afsnit gennemgås, hvordan bestanddelene i en ejendomsinvestering placeres i PSL’s 

indkomsttyper og derved beskattes - herunder gennemgås skattemyndighedernes krav til de enkelte 

bestanddele. 

2.2.3.3.2.1. Overskud/underskud ved kommanditselskabets drift 

Et eventuelt overskud fra kommanditselskabets drift tillægges selskabsdeltagerens personlige 

indkomst, medmindre selskabet falder under anvendelsesområdet for PSL § 4, stk. 10
87

, hvorefter 

der til kapitalindkomsten skal medregnes ”indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når 

antallet af ejere er større end 10 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i 

væsentligt omfang”. På samme måde vil underskud blive fratrukket i den personlige indkomst, 

medmindre selskabet er omfattet af PSL § 4, stk. 10, i hvilket tilfælde underskud trækkes fra i 

kapitalindkomsten. Et selskabs positive resultat medregnes i selskabsdeltagerens 

arbejdsmarkedsbidragsgrundlag og beskattes dermed med den højeste sats. Underskud fra 

selskabets drift fratrækkes derimod udelukkende i selskabsdeltagerens personlige indkomst. 

                                                 

86 Jf. PSL § 13 stk. 6 

87 Denne bestemmelse blev indsat ved anpartsindgrebet i 1989.  
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For at beskatning kan ske som ovenfor beskrevet, og de ønskede fradrag for underskud derved 

opnås, er det er betingelse, at selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed. Dette fremgår blandt 

andet af Landsskatterettens afgørelse i Cargolux-dommen
88

, hvori 4 ud af 7 retsmedlemmer derom 

udtaler, at: ”Det er en betingelse for at anerkende en virksomhed som erhvervsmæssig, at der for 

egen regning og risiko udøves en økonomisk virksomhed med det formål at opnå overskud”. Idet 

selskabet gennem aftaler havde afskåret sig fra enhver økonomisk risiko, og det derfor ikke kunne 

anerkendes, at der var tale om erhvervsmæssig virksomhed, nægtedes den skattepligtige fradrag. 

Østre Landsret
89

 stadfæstede Landsskatterettens afgørelse med samme begrundelse, mens 

Højesteret
90

 underkendte samtlige fradrag med en mere overordnet argumentation om, at den 

skattepligtige havde købt sig til et midlertidigt formelt ejerskab af det omhandlede aktiv. Selvom 

Højesteret ikke specifikt udtalte sig om den erhvervsmæssige virksomhed, kan det på baggrund af 

Landsskatterettens og Landsrettens udtalelser konkluderes, at der ikke kan godkendes fradrag for 

underskud i selskaber, hvor man har aftalt sig ud af enhver økonomisk risiko. 

2.2.3.3.2.2. Renteindtægter/udgifter 

Renteindtægter og renteudgifter skal medregnes i selskabsdeltagerens kapitalindkomst
91

.  

For at en selskabsdeltager kan fratrække renteudgifter, er det en betingelse, at der foreligger en reel 

retlig forpligtelse til at tilbagebetale lånet. Denne fremgår blandt andet af Landsskatterettens 

afgørelse i Cargolux-dommen, hvor 4 ud af 7 retsmedlemmer udtalte, at fradragsret er: ”…betinget 

af, at renten vedrører en aktuel forpligtelse, der påhviler vedkommende som gæld…”. 

Landsskatteretten accepterede således ikke, at selskabet gennem aftaler havde afskåret sig fra at 

have en reel retlig forpligtelse til at tilbagebetale lånet, og nægtede derved den skattepligtige 

fradragsret for renteudgifterne. Også denne argumentation stadfæstede Landsretten, mens 

Højesteret igen blot henviste til, at den skattepligtige havde købt sig til et midlertidigt formelt 

                                                 

88 TfS 1996, 458 LSR 

89 TfS 1998,201 OE 

90 TfS 2000. 1011 H 

91 Jf. PSL § 4, stk. 1 
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ejerskab af det omhandlede aktiv og således underkendte samtlige fradrag. Selvom Højesteret ikke 

specifikt udtalte sig om den retlige forpligtelse til at tilbagebetale lånet, kan det på baggrund af 

Landsskatterettens og Landsrettens udtalelser konkluderes, at der ikke kan gives fradrag for 

renteudgifter i tilfælde, hvor selskabsdeltageren gennem aftaler har afskåret sig fra at have en reel 

retlig forpligtelse til at tilbagebetale lånet
92

. 

2.2.3.3.2.3. Afskrivninger 

Afskrivninger på kommanditselskabets aktiver fratrækkes i selskabsdeltagerens personlige 

indkomst
93

. 

For at en selskabsdeltager kan opnå fradrag for afskrivninger, er det en betingelse, at han har 

medejendomsret til de pågældende aktiver. Betingelsen fremgår blandt andet af Højesterets 

afgørelse i Cargolux-dommen, hvor det udtaltes, at den skattepligtige - som følge af at han for at 

opnå afskrivningsret havde købt sig til et midlertidigt formelt ejerskab af det omhandlede aktiv - 

ikke ansås for ”i skattemæssig henseende at have været medejer” af det pågældende aktiv, hvorfor 

han nægtedes fradrag for afskrivningerne. Heraf kan konkluderes, at der ikke kan gives en 

selskabsdeltager fradrag for afskrivninger, hvis ikke denne har reel medejendomsret til 

kommanditselskabs aktiver. 

2.2.3.3.2.4. Realisering af ejendommen 

Ved realisering af ejendommen skelnes mellem, om selskabsdeltageren anses som næringsdrivende 

med køb og salg af fast ejendom eller ej. Gevinst/tab ved realisering af ejendommen skal i de to 

situationer opgøres på følgende måder: 

                                                 

92 Se for samme resultat TfS 2000,148 H, hvor højesteret dog udtaler: ”Det forhold, at en låneaftale indeholder bestemmelser om begrænset hæftelse 

(non-recourse vilkår), er ikke i sig selv til hinder for, at der kan opnås ret til fradrag for renter på lånet. Afgørende må være en helhedsvurdering 

af det arrangement, hvori vilkåret indgår.”, der skal altså foretages en helhedsvurdering af lånearrangementet. 

93 Jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 11 
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2.2.3.3.2.4.1. Næringsdrivende 

Såfremt selskabsdeltageren i skatteretlig henseende anses som næringsdrivende, beskattes han efter 

reglerne i SL, idet Ejendomsavancebeskatningsloven (EABL) ikke finder anvendelse, jf. EABL § 1, 

stk. 2. Fortjeneste/tab opgøres efter AL § 50 - som forskellen mellem anskaffelsessummen og 

afståelsessummen, når anskaffelsessummen er reguleret med de foretagne afskrivninger - og 

medregnes herefter i den skattepligtige indkomst.  

For selvstændigt erhvervsdrivende skal fortjeneste/tab medregnes til den personlige indkomst.  

2.2.3.3.2.4.2. Ikke-næringsdrivende 

Selskabsdeltagere, der ikke anses som næringsdrivende, beskattes efter reglerne i EABL. Før der 

sker beskatning efter EABL, skal genvundne afskrivninger opgøres og beskattes som personlig 

indkomst, jf. AL § 21. Herefter beskattes den egentlige avance som kapitalindkomst, jf. EABL § 6, 

stk. 1, og PSL § 4, stk. 1, nr. 15
94

. Tab ved afståelse af ejendomme er et kildeartsbegrænset tab, idet 

et eventuelt tab kun kan modregnes i fortjenester ved afståelse af ejendomme jf. EABL § 6, stk. 3-7. 

For afskrivningsberettigede bygninger er der imidlertid tabsfradrag i den skattepligtige indkomst, jf. 

AL § 21, stk. 1, hvilket indebærer, at tabet kan fradrages i selskabsdeltagerens personlige indkomst, 

jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 11.
95

  

Ved opgørelsen af tab/gevinst bør man holde sig for øje, at anskaffelsessummen reguleres med kr. 

10.000 pr. år, jf. EABL § 5, stk. 1.  

2.2.3.3.2.5. Oversigt over PSL’s beskatning af en ejendomsinvestering 

Ovenstående afsnit kan opsummeres i nedenstående oversigt over de marginale 

skattesatser/fradragsværdier ved PSL’s beskatning af en ejendomsinvestering: 

                                                 

94 EABL indeholder en række regler om fritagelse for beskatning af eksempelvis parcelhuse, der har været anvendt til beboelse. Disse regler ligger 

udenfor sigtet med nærværende speciale og vil ikke blive behandlet yderligere, jf. afgrænsningen. 

95 EABL § 6 A, stk. 1, omhandler regler om genanbringelse af ejendomsavancer. Disse regler gælder dog ikke ved udlejningsvirksomhed, hvorfor de 

ikke vil have nogen relevans for nærværende speciale, og således ikke vil blive gennemgået. 
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Tabel 1 

 

2.2.3.3.3. Eksempel på PSLs beskatning af en ejendomsinvestering 

Med udgangspunkt i det i afsnit 3.3.2. opstillede budget for investeringen i en ejendom udregnes 

herefter beskatningen af investeringen i år 1, såfremt reglerne i PSL anvendes. Det antages at 

investoren betaler topskat samt har en privat kapitalindkomst på 0, og ejer 10 % af selskabet. 

Beskatningen kan herefter opgøres som følger: 

Tabel 2 

 

Af ovenstående kan det udledes at der altså samlet sker en beskatning på kr. 61.043 af 

selskabsdeltagerens andel af selskabets resultat på kr. 85.000. 

Oversigt over ejendomsinvestering i PSL

Medregnes i Marginal skattesats/fradragsværdi

Overskud/underskud ved drift Personlig indkomst* 52,24-56,06%

Renteudgifter/indtægter Kapitalindkomst 33,74-48,24 %

Afskrivninger Personlig indkomst 52,24%

Genvundne afskrivninger Personlig indkomst 56,06%

Ejendomsavancer Kapitalindkomst 33,74-48,24 %

Beskatning efter PSL, 10 % ejerandel Kr.

Overskud af selskabets drift 145.000

Renteudgifter i selskabet 60.000

Resultat i selskabet 85.000

Beskatning af selskabsdeltageren

Beskatning af overskud, 56,06% 81.287

Fradragsværdi renteudgifter, 33,74 % 20.244

Samlet beskatning 61.043
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2.2.3.4. Virksomhedsordningen 

2.2.3.4.1. Krav til anvendelse af virksomhedsordningen 

Selskabsdeltageren kan vælge at blive beskattet efter VSL’s regler og derved anvende 

virksomhedsordningen. Det er et krav for anvendelse af virksomhedsordningen, at indkomsten ikke 

falder under anpartsreglerne i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12
96

. Derudover skal den skattepligtige, der 

anvender virksomhedsordningen, have udarbejdet et selvstændigt regnskab for den 

erhvervsmæssige del af indkomsten, jf. VSL § 2, stk. 1.  

Til brug for sammenligningen med beskatningen efter PSL vil der i det følgende redegøres for, 

hvorledes en selskabsdeltager beskattes af investeringen i en ejendom ved anvendelse af 

virksomhedsordningen, således at der herefter kan foretages en anbefaling af, hvilken 

beskatningsform der bør anvendes.  

2.2.3.4.2. VSL’s bestanddele  

En selskabsdeltager, der anvender virksomhedsordningen, bliver fortsat beskattet efter reglerne i 

PSL, og der vil således skulle opgøres en skattepligtig indkomst, personlig indkomst og 

kapitalindkomst som gennemgået i afsnit 2.2.3.3.1.1. Indkomsttyperne vil også skulle beskattes på 

samme måde som gennemgået i 2.2.3.3.1.3. Forskellen ligger således i, hvordan resultatet fra 

selskabet vil blive behandlet. Underskud i VSL behandles efter særlige regler og disse vil 

gennemgås nedenfor i afsnit 2.2.3.4.3.4. 

2.2.3.4.3. VSL’s behandling af en ejendomsinvestering. 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skelnes ikke på samme måde som i PSL mellem 

overskud/underskud ved virksomhedens drift, renteudgifter/-indtægter og afskrivninger ved en 

ejendomsinvestering. I stedet skal der opgøres et samlet resultat for selskabet efter 

skattelovgivningens almindelige regler, jf. VSL § 6, stk. 1. 

                                                 

96 Anpartsreglerne er behandlet i afsnit 2.2.1 
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Såfremt kommanditselskabets resultat er positivt, skal dette opgøres i 3 dele - et kapitalafkast, et 

overskud overført til selskabsdeltageren og et opsparet overskud. Disse 3 dele gennemgås enkeltvist 

nedenfor. Herefter følger en kort gennemgang af reglerne for realisering af ejendommen samt 

reglerne for, hvorledes underskud skal behandles i virksomhedsordningen.  

2.2.3.4.3.1. Kapitalafkast 

Virksomhedsordningen foreskriver, at der opgøres et kapitalafkast. Dette kapitalafkast består af to 

dele - et afkastgrundlag og en afkastsats. 

Afkastgrundlaget består af de i kommanditselskabet indskudte værdier med fradrag af gæld og 

opgøres for hvert indkomstår, jf. VSL § 8, stk. 1. Fast ejendom medregnes til 

kapitalafkastgrundlaget med den kontante anskaffelsessum, jf. VSL § 8, stk. 2, og afkastgrundlaget 

mindskes således ikke i forbindelse med, at ejendommen skattemæssigt afskrives. 

Afkastsats beregnes som en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder. 

Afkastsatsen offentliggøres en gang årligt og var i 2010 på 4 %
97

. 

2.2.3.4.3.2. Overskud overført til selskabsdeltageren 

Denne del består af den del af kommanditselskabets overskud, som ikke er kapitalindkomst, og som 

er overført til selskabsdeltageren. 

2.2.3.4.3.3. Opsparet overskud 

Opsparet overskud er den del af kommanditselskabets overskud, der ikke udgør kapitalafkast, og 

som ikke er overført til selskabsdeltageren.  

2.2.3.4.3.4. Underskud i virksomhedsordningen 

Såfremt kommanditselskabets samlede resultat er et underskud, modregnes dette først i opsparet 

overskud, herefter i positiv kapitalindkomst og til sidst i den skattepligtiges personlige indkomst, 

uanset om denne måtte blive negativ som følge af modregningen, jf. VSL § 13. Det er således ikke 

                                                 

97 Jf. ligningsvejledning, erhvervsdrivende 2011-1 afsnit E.G.1.2.2.1 
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muligt at overføre underskud til senere indkomstår i virksomhedsordningen, og eventuelle 

underskud, der ikke kan indeholdes i den skattepligtiges indkomst, overføres i stedet til senere 

indkomstår efter reglerne i PSL som gennemgået i afsnit 2.2.3.3.1.3.5. 

2.2.3.4.3.5. Særligt om realisering af ejendommen ved anvendelse af VSL 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen indgår fortjeneste/tab ved køb og salg af ejendommen i 

kommanditselskabets indkomst og derved i opgørelsen af selskabets samlede resultat, der opdeles i 

kapitalafkast, hævet overskud og opsparet overskud - eller udgør et underskud. Fortjeneste/tab 

opgøres efter de samme principper, som dem, der er gennemgået i afsnit 2.2.3.3.2.4. 

En række specielle regler finder anvendelse, hvis salget af ejendommen er ensbetydende med, at 

selskabsdeltageren ophører med at anvende virksomhedsordningen. Her bortfalder muligheden for 

at opspare overskuddet i selskabet, medmindre selskabsdeltageren genoptager anvendelsen af 

virksomhedsordningen indenfor det følgende indkomstår. 

2.2.3.4.4. VSL’s beskatning af en ejendomsinvestering 

I det følgende gennemgås, hvorledes kommanditselskabets resultat beskattes efter VSL, ved at 

gennemgå de forskellige bestanddele i VSL. 

Det skal i denne forbindelse holdes for øje, at selskabets resultat bliver medregnet i de nedenstående 

bestanddele i den rækkefølge, de er opstillet. Overskud medregnes således som udgangspunkt til 

kapitalafkastet.  Herefter kan et evt. resterende overskud deles op i det der er overført til den 

skattepligtige og det der er opsparet i selskabet.  

Til sidst vil den situationen, hvor selskabsdeltageren ved anvendelse af virksomhedsordningen har 

hævet mere end kommanditselskabets resultat, kort blive behandlet. 

2.2.3.4.4.1. Kapitalafkast 

Kapitalafkastet overføres til selskabsdeltagerens kapitalindkomst, jf. Kildeskattelovens (KISL) § 

25a, stk. 2. 
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2.2.3.4.4.2. Overskud overført fra kommanditselskabet 

Overskud fra kommanditselskabet, der er blevet overført til selskabsdeltageren, fratrukket 

kapitalafkastet medregnes til selskabsdeltagerens personlige indkomst, jf. VSL § 10, stk. 1.  

2.2.3.4.4.3. Opsparet overskud 

Overskud fra kommanditselskabet, der ikke overføres til selskabsdeltageren, beskattes med en 

virksomhedsskat på 25 %. Overskuddet efter fradrag af virksomhedsskatten bliver indsat på 

virksomhedens konto for overført overskud. Såfremt dette overskud senere overføres til 

selskabsdeltageren, overføres det til den skattepligtiges personlige indkomst med tillæg af den 

betalte virksomhedsskat, jf. VSL § 10, stk. 3. Der er således mulighed for at udskyde den personlige 

skattebetaling, såfremt man ønsker at opspare overskud indenfor virksomhedsordningens rammer. 

2.2.3.4.4.4. Påvirkning af beskatning ved negativ indskudskonto 

Ved indtrædelse i virksomhedsordningen opgøres en indskudskonto bestående af de indskudte 

aktiver fratrukket den indskudte gæld. Ved afskrivningsberettigede ejendomme kan der opstå 

mulighed for at hæve mere end overskuddet i selskabet, idet omkostningen til afskrivninger ikke har 

nogen likviditetseffekt. Dette beløb kan herefter hæves til selskabsdeltageren, ved at 

indskudskontoen samtidig nedskrives med det for meget hævede beløb. Såfremt indskudskontoen 

på grund af for store hævninger bliver negativ, skal der beregnes rentekorrektion med 

kapitalafkastsatsen gange den største negative saldo, der i løbet af året har været på 

indskudskontoen. 

2.2.3.4.4.5. Oversigt over VSL’s beskatning af en ejendomsinvestering 

Anvendelse af virksomhedsordningen - i stedet for PSL’s regler -  på en ejendomsinvestering 

indebærer, at der opgøres et samlet resultat for kommanditselskabet, og at dette resultat herefter 

deles ud på kapitalafkast, hævet overskud og opsparet overskud – eller udgør et underskud. 

Renteindtægter/-udgifter og afskrivninger bliver inkorporeret i selskabets resultat, og opdelingen 

adskiller sig på denne måde fra reglerne i PSL. De relevante skattesatser ved anvendelse af 

virksomhedsordningen ser således ud: 
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Tabel 3 

 

2.2.3.4.3. Eksempel på VSL’s beskatning af en ejendomsinvestering 

Med udgangspunkt i det i afsnit 3.3.2. opstillede budget for investeringen i en ejendom udregnes 

herefter beskatningen af investeringen i år 1, såfremt reglerne i VSL anvendes. Det antages at 

investoren betaler topskat samt har en privat kapitalindkomst på 0, og ejer 10 % af selskabet. 

Beskatningen kan herefter opgøres som følger.: 

Tabel 4 

 

Oversigt over ejendomsinvestering i VSL

Medregnes i Marginal skattesats/fradragsværdi

Kapitalafkast Kapitalindkomst 33,74-48,24 %

Overført overskud Personlig indkomst 56,06%

Opsparet overskud Opsparet overskud 25%

Underskud Personlig indkomst* 52,24%

* det antages at der ikke kan modregnes i tidligere overført overskud eller positiv kapitalindkomst.

Beskatning efter VSL, 10 % ejerandel Kr.

Kapitalafkast 4 % af kapitalafkastgrundlaget 32.000

Resultat af selskabets drift før skat 85.000

Hævet i indkomståret 85.000

Indkomst til virksomhedsbeskatning 0

Indkomst til personlig beskatning 85.000

Kapitalafkast 32.000

Resterende overskud 53.000

Beskatning af kapitalafkast 37,41 % 11.971

Beskatning af det resterende overskud 56,06 % 29.712

Samlet beskatning 41.683
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Af eksemplet ses, at selskabsdeltageren bliver beskattet med kr. 41.683 af hans andel af selskabets 

resultat på kr. 85.000. Hertil bemærkes, at den marginale beskatning for investoren vil stige, såfremt 

hans andel af selskabets resultat er større end kapitalafkastet. 

2.2.3.5. Sammenligning af beskatning efter PSL og VSL 

Af Tabel 2 og Tabel 4 ovenfor ses, at selskabsdeltagerens beskatning ved anvendelse af PSL udgør 

kr. 61.043, mens anvendelsen af VSL resulterer i en beskatning på kr. 41.683. Forskellen opstår, 

idet der i VSL opnås fuld fradragsret for renteudgifter svarende til en fradragsværdi på 56,06%. Ved 

anvendelse af PSL har renterne derimod blot en fradragsværdi på 37,41 %. Derudover beskattes den 

del af overskuddet, der kan overføres som kapitalafkast, kun som kapitalindkomst i VSL, mens hele 

overskuddet beskattes som personlig indkomst ved anvendelse af PSL. Evt. afskrivninger vil kunne 

fratrækkes i VSL med 56,06 %, mens de blot vil kunne fratrækkes i PSL med 52,24 %. 

For at beskatningen efter de to beskatningsformer skal blive den samme, skal man forestille sig den 

situation, hvor et selskab har driftsmæssigt underskud, ingen renter og ingen afskrivninger. Dette vil 

resultere i, at underskuddet efter begge selskabsformer vil skulle fratrækkes i den personlige 

indkomst
98

, hvilket vil resultere i et ens resultat for de to beskatningsformer. 

For at anvendelsen af PSL’s regler skal resultere i det bedste skattemæssige resultat for 

selskabsdeltageren, skal man forestille sig en situation, hvor et selskab har et driftsmæssigt 

underskud, ingen renteudgifter og ingen afskrivninger, og hvor selskabsdeltageren samtidig har en 

positiv kapitalindkomst. Underskuddet vil i dette tilfælde blive modregnet i selskabsdeltagerens 

personlige indkomst ved anvendelse af PSL, mens det blot vil kunne modregnes i den positive 

kapitalindkomst ved anvendelse af VSL. Samme resultat opnås, såfremt det antages, at der er store 

renteindtægter i kommanditselskabet, idet disse ved anvendelse af PSL vil skulle beskattes som 

kapitalindkomst, mens renteindtægter ud over kapitalafkastet ved anvendelse af VSL beskattes som 

personlig indkomst. 

                                                 

98 Såfremt selskabsdeltageren ikke har nogen positiv indkomst. 
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2.2.3.6. Valg af PSL eller VSL 

Ovenstående sammenligning gør det klart, at anvendelsen af VSL som udgangspunkt vil resultere i 

den for selskabsdeltageren mest fordelagtige beskatning. De forudsætninger, der skal være til stede, 

for at PSL resulterer i det bedste resultat, er ikke realistiske ved investering i en ejendom. Der 

henses især til, at der næsten altid vil være betydelige renteudgifter forbundet med investeringen i 

en ejendom, idet disse investeringer som regel finansieres – helt eller delvist - ved gæld. Ved 

tilstedeværelsen af renteudgifter, er beskatning efter VSL mest fordelagtig, jf. sammenligningen i 

afsnit 2.2.3.5.  

På baggrund heraf anbefales, at en kommanditist ved investering i en ejendom via et 

kommanditselskab vælger beskatning efter virksomhedsordningen i VSL. Derfor vil denne 

beskatningsform blive anvendt til sammenligningen af selskabsformerne - kommanditselskaber og 

kapitalselskaber – i afsnit 4. 
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2.3. Kapitalselskaber 

2.3.1. Introduktion til kapitalselskaber 

Selskaber med begrænset hæftelse kendes allerede tilbage fra 1400 tallet, mens aktieselskaber, som 

vi kender dem, begyndte at opstå i 1600-tallet
99

. Firmaloven fra 1862, som ændret i 1889, opstillede 

visse krav til aktieselskaberne, men det var ikke før 1917, at den første egentlige aktieselskabslov 

blev vedtaget
100

. Denne lov blev i 1930 erstattet med en ny aktieselskabslov, der gjaldt indtil 1973. I 

1973 blev der for første gang opstillet særlige regler for anpartsselskaber, da der i forbindelse med 

vedtagelsen af aktieselskabsloven af 1973 ligeledes blev vedtaget en anpartsselskabslov
101

. Herefter 

har der været enkelte reformer af de to love, indtil man i 2010 igen samlede reguleringen af 

aktieselskaber og anpartsselskaber i selskabsloven. 

I aktie- og anpartsselskaber hæfter deltagerne udelukkende med deres indskud, jf. SEL § 1, stk. 2. 

SEL § 5, nr. 1, definerer et aktieselskab som ”…et kapitalselskab, herunder et partnerselskab, hvor 

kapitalejernes indskud er fordelt på aktier…” og i nr. 2 defineres et anpartsselskab som ”…et 

kapitalselskab hvor kapitalejernes indskud er fordelt på anparter…”.  

Aktie- og anpartsselskaber beskattes efter reglerne i SSL, jf. dennes § 1, stk. 1, nr. 1. 

Kapitalselskaberne er således selvstændige skattesubjekter. Den skattemæssige behandling af 

deltagere i henholdsvis aktieselskaber og anpartsselskaber er den samme
102

. 

Nedenfor opridses de selskabsretlige krav, der stilles til kapitalselskaber, hvilket følges af en 

beskrivelse af, hvornår der foreligger selskabsdeltagelse i et kapitalselskab. 

                                                 

99 Jf. Werlauff, (2008, 26) 

100 Jf. Werlauff, (2008, 27) 

101 Jf. Munck og Hedegaard Kristensen, (2007,  214) 

102 Her tænkes ikke på evt. forskelle der måtte være mellem børsnoterede aktieselskaber og unoterede selskaber. 



55 

 

2.3.2. Hvornår foreligger der et kapitalselskab? 

2.3.2.1. Selskabsretlige krav til kapitalselskaber. 

Reglerne i SEL beskriver udførligt, hvilke krav der stilles til kapitalselskaber. Denne detaljerede 

regulering i lovgivningen medvirker, at der ikke på samme måde som ved kommanditselskaber er 

uklarhed om, hvilke krav der stilles til kapitalselskaber. Af væsentlige krav i SEL kan nævnes, at 

kapitalselskaber skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. SEL § 40, og at der ved 

denne registrering skal indsendes et underskrevet stiftelsesdokument indeholdende selskabets 

vedtægter, jf. SEL § 25, stk. 1. Aktieselskaber skal som minimum skal have en selskabskapital på 

kr. 500.000, mens anpartsselskaber som minimum skal have en selskabskapital på kr. 80.000, jf. 

SEL § 4, stk. 2.  

Herudover detailregulerer SEL kapitalselskabers forhold ved bestemmelser om udformning af 

vedtægter, omsættelighedsbegrænsninger, generalforsamlinger, medarbejderrepræsentation, 

revision, kapitalforhøjelser/nedsættelser, egne kapitalandele, opløsning, fusion/spaltning og 

omdannelse.  

2.3.2.2. Selskabsdeltagelse i kapitalselskaber. 

Selskabsdeltagelse i et kapitalselskab opnås ved, at investoren tegner anparter/aktier i selskabet. 

Denne tegning skal ske på stiftelsesdokumentet med eventuelle bilag, jf. SEL § 30.  

2.3.3. Hvordan beskattes deltagerne i et kapitalselskab? 

2.3.3.1. Indledning 

Kapitalselskaber er modsat kommanditselskaber selvstændige skattesubjekter, og er således 

underlagt andre skattemæssige regler. I nærværende afsnit redegøres for bestanddelene i en 

ejendomsinvestering gennem kapitalselskaber. Derefter gennemgås de skatteregler, der gør sig 

gældende for selskabsdeltagere i kapitalselskaber. Slutteligt anbringes de forskellige bestanddele af 

en ejendomsinvestering i kapitalselskabernes skatteramme for at kunne udfærdige et eksempel på 

denne beskatning. 
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2.3.3.2. Bestanddelene i en ejendomsinvestering 

Bestanddelene i ejendomsinvesteringen er de samme, uanset om der foretages investering gennem 

et kommanditselskab eller et kapitalselskab. Bestanddelene er således: Driftsoverskud/underskud, 

afskrivninger, renteudgifter samt gevinst/tab ved afståelse af ejendommen. Der henvises til afsnit 

2.2.3.2. for en behandling af disse. 

2.3.3.3. Selskabsbeskatning i SSL 

2.3.3.3.1. Bestanddelene i selskabsbeskatning i SSL 

Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber er skattepligtige, jf. SSL § 1, stk. 2. Den skattepligtige 

indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. SSL § 8, stk. 1, og der skal 

svares virksomhedsskat på 25 % af den skattepligtige indkomst, jf. SSL § 17, stk. 1.  

2.3.3.3.2. SSL’s beskatning af en ejendomsinvestering 

I følgende afsnit gennemgås, hvordan bestanddelene i en ejendomsinvestering beskattes efter 

reglerne i SSL. For kravene til de forskellige bestanddeles skattemæssige accept henvises til afsnit 

2.2.3.3.2
103

. I SSL opgøres et samlet resultat for investeringen, og de forskellige bestanddele 

spredes dermed ikke ud på flere indkomsttyper - modsat ved beskatning af kommanditselskaber 

efter PSL og VSL. Der opgøres således et samlet resultat, hvor indtægterne i selskabet fratrækkes 

driftsudgifter, afskrivninger og renteudgifter. Ved realisering af en fast ejendom, skal en eventuel 

avance tillægges selskabets resultat, mens et tab skal fratrækkes selskabets resultat. Der henvises i 

øvrigt til reglerne om realisering af fast ejendom i afsnit 2.2.3.3.2.4. 

2.3.3.4. Beskatning af aktieindkomst  

2.3.3.4.1. Bestanddelene i aktieindkomstbeskatning i PSL 

Udover selskabsbeskatningen er der yderligere et trin i beskatningen af et kapitalselskab, der opstår, 

når der skal overføres midler fra selskabet til selskabsdeltageren. I dette tilfælde vil 

                                                 

103 Der godt nok omhandler kommanditselskaber, men kan anvendes analogt. 
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selskabsdeltageren blive beskattet af overførslen efter reglerne om aktiebeskatning i PSL §§ 4a og 

8a. 

2.3.3.4.1.1. PSL § 4a 

Aktieindkomst skal opgøres selvstændigt, jf. PSL § 2. Aktieindkomst er defineret i PSL § 4 a og 

omfatter blandt andet aktieudbytte efter Ligningslovens (LL) § 16.  Denne definerer, at der til 

aktieudbytter blandt andet medregnes udlodninger fra aktie- og anpartsselskaber, jf. stk. 2, nr. 1. 

Udlodninger fra kapitalselskaber skal derfor medregnes til selskabsdeltagerens aktieindkomst. 

Udlodningerne skal godkendes af generalforsamlingen, jf. SEL § 180, stk. 1, og må som 

udgangspunkt ikke overstige kapitalselskabets overskud, jf. SEL § 180, stk. 2. 

2.3.3.4.1.1.1 Større udbytte end overskuddet 

Ved investering i afskrivningsberettigede ejendomme kan der opbygges likviditet, idet 

afskrivninger er en udgift, der ikke belaster likviditeten. Derfor kan der være interesse for at 

udlodde et større beløb end kapitalselskabets overskud. Dette er i medfør af reglerne i SEL § 188, 

stk. 1, nr. 2 muligt ved gennemførelse af en kapitalnedsættelse. Her er det vigtigt at sørge for, at 

selskabskapitalen ikke bliver mindre end minimumskapitalen efter SEL § 4, stk. 2. Udbytter der 

udbetales via kapitalnedsættelser beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven (AABL) jf. 

denne lovs paragraf § 2 stk. 2, såfremt der opnås dispensation fra told- og skatteforvaltning jf. LL § 

stk. 3, nr. 2, litra b. 

2.3.3.4.1.2. Skat af aktieindkomst PSL § 8a 

Aktieindkomsten beskattes hos den skattepligtige med 28 %
104

 op til et grundbeløb på 48.300
105

 , jf. 

PSL § 8 a, stk. 1. Aktieindkomst ud over bundfradraget beskattes med 42 %, jf. PSL § 8 a, stk. 2.  

                                                 

104 Denne procent nedsættes fra indkomståret 2012 til 27 % jf. PSl § 8 a stk. 1. 

105 Beløbsgrænsen reguleres efter PSL § 20 stk.1, med 2 % af det foregående års reguleringstal tillagt eller fratrukket en af finansministeren fastsat 

tilpasningsprocent. Denne regulering er dog suspenderet indtil år 2014 jf. PSL § 20 stk. 3. 
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2.3.3.5 Underskud 

Underskud i et kapitalselskab kan ikke på samme måde som ved kommanditselskaber overføres 

direkte til selskabsdeltageren. Underskud i selskabet kan derimod overføres til senere indkomstår i 

kapitalselskabet, hvorfor underskud vil kunne fratrækkes i efterfølgende års overskud og således har 

en fradragsværdi på 25 % for selskabet.  

Derimod vil et eventuelt tab på aktierne først kunne fratrækkes i selskabsdeltagerens aktieindkomst, 

når aktierne realiseres
106

. Tab/gevinster på aktier skal som altovervejende hovedregel medregnes til 

den skattepligtiges kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 5.  

2.3.3.6. Oversigt over en beskatning af en ejendomsinvestering efter SSL 

Beskatningen af en ejendomsinvestering via et kapitalselskab foretages i to led. Først beskattes 

selskabet af driften i selskabet, og herefter beskattes selskabsdeltageren af de overførsler, der har 

været mellem selskabet og selskabsdeltageren. Selskabsdeltageren bliver således først indirekte 

beskattet med 25 % af et eventuelt overskud i virksomheden og herefter med henholdsvis 28 % eller 

42 % af de overførsler, der har været mellem selskabsdeltageren og selskabet. Den marginale 

skattesats for deltageren i et kapitalselskab er således 46 %
107

 for aktieindkomst op til 48.300, og 

56,5%
108

 for aktieindkomst over kr. 48.300. Dette kan opsummeres på følgende måde: 

                                                 

106 I nogle investeringsforeninger m.m. bliver tab og gevinst dog opgjort og beskattet en gang om året (lagerbeskatning.) 

107 25 % +(1-25%*28 %) = 46 % 

108 25 % +(1-25%*42 %) = 56,5 % 
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Tabel 5 

 

 

2.3.3.7 Eksempel på beskatning efter SSL 

Med udgangspunkt i det i afsnit 3.3.2 opstillede budget for investeringen i en ejendom udregnes 

herefter beskatningen af investeringen i år 1 såfremt reglerne i SSL og PSL §§ 4a og 8a anvendes. 

Det antages, at investoren ejer 10 % af selskabet og har en øvrig aktieindkomst på 0. Beskatningen 

kan herefter opgøres som følger.: 

Tabel 6 

 

Selskabsdeltageren skal således samlet betale kr. 41.293 i skat af selskabets resultat på kr. 85.000.  

Det bemærkes at den marginale beskatning af selskabsdeltageren vil stige såfremt hans andel af 

selskabets resultat stiger til over kr. 43.800. 

Oversigt over ejendomsinvestering i SSL

Medregnes i Marginal skattesats/fradragsværdi

Opsparet overskud Selskabets egenkapital 25%

Underskud Selskabets egenkapital 25%

Udbytter Aktieindkomst 46-56,5 %

Gevinst/tab på aktier Kapitalindkomst 33,74-48,24 %

Beskatning efter SSL, 10 % ejerandel Kr.

Resultat af selskabets drift før skat 85.000

Selskabsskat 25 % 21.250

Resultat af selskabet efter skat 63.750

Beskatning af selskabsdeltageren

Skat af aktieindkomst indtil 48.300, 28 % 13.524

Skat af aktieindkomst over 48.300, 42 % 6.489

Samlet beskatning 41.263
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2.4. Sammenligning af reglerne vedrørende kapitalselskaber og 

kommanditselskaber 

I det følgende sammenlignes reguleringen af, hvordan investorerne er stillet ved investering i en 

ejendom gennem henholdsvis kapitalselskabsformen og kommanditselskabsformen. 

Sammenligningen kan opdeles i en selskabsretlig sammenligning og en skatteretlig sammenligning. 

2.4.1. Selskabsretlig sammenligning af kommanditselskaber og kapitalselskaber 

I kapitalselskaber er selskabsdeltageres hæftelse begrænset til indskuddet. Kapitalselskabsformerne 

er detaljeret reguleret i SEL, og investorers selskabsretlige retsstilling ved investering i ejendomme 

via kapitalselskaber står således i det store hele klar.  

I kommanditselskaber er kommanditisternes hæftelse ligeledes begrænset til indskuddet. Investorer 

i ejendomme vil naturligt forsøge at begrænse deres hæftelse og vil derfor typisk foretrække at 

deltage som kommanditister. En komplementar hæfter derimod ubegrænset, og derfor kan det ved 

oprettelsen af et kommanditselskab til brug for en ejendomsinvestering være svært at finde en 

investor, der vil påtage sig rollen som komplementar. Denne problemstilling kan i praksis løses ved, 

at der indsættes et kapitalselskab som komplementar, således at hæftelsen reelt begrænses til 

indskuddet i kapitalselskabet
109

. På denne måde vil problemet med, at ingen ønsker at være 

komplementar, løses, og dette kan endda gøres på en måde, hvorpå ingen eventuelle 

fradragsberettigede udgifter går tabt for kommanditisterne, idet der ikke eksisterer et krav om, at 

komplementaren har medejendomsret til selskabets formue. Kommanditisterne skal ved en sådan 

konstruktion således blot sørge for, at komplementaren lever op til kravene i LEV § 2, stk. 2. 

Ved anvendelsen af ovenstående model er der således mulighed for at oprette et kommanditselskab, 

hvor samtlige deltagere i realiteten hæfter begrænset med deres indskud. Denne selskabsform ligner 

altså i alle væsentlige henseender selskabsformen for kapitalselskaberne, og det kan på denne 

baggrund antages, at der er mulighed for at oprette et kommanditselskab, der har den samme 

samlede hæftelse som et kapitalselskab. 

                                                 

109 En sådan konstruktion kan eksempelvis hænge sammen på den måde, at kommanditisterne er aktionærer/anpartshavere i kommanditselskabet og 

hver ejer en andel af kapitalselskabet svarende til den andel, som de ejer af kommanditselskabets formue. 
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Der findes på baggrund heraf ikke at være nogen forskel i selskabsdeltagernes risiko ved investering 

i en ejendom gennem henholdsvis kommanditselskaber og kapitalselskaber. 

2.4.2. Skatteretlig sammenligning af kommanditselskaber og kapitalselskaber. 

Et kommanditselskabs skattemæssige behandling afhænger af, at komplementaren opfylder de 

betingelser, der er opstillet i LEV § 2, stk. 2. Anerkendes komplementaren ikke af 

skattemyndighederne, risikerer kommanditselskabet at miste sin skattemæssige transparens og i 

stedet blive beskattet efter SSL. Kommanditister har dog mulighed for at vælge beskatning efter 

VSL i stedet for PSL. Anvendelsen af VSL vil ved investering i ejendomme give et bedre resultat, 

og denne beskatningsform anbefales derfor, jf. afsnit 2.2.3.6. Derfor vil beskatning efter 

virksomhedsordningen også danne grundlag for nærværende sammenligning. 

Når Tabel 4 og Tabel 6 sammenholdes, ses det, at resultatet af beskatningen af de to selskabsformer 

er meget tæt på at være det samme. I det nedenstående opridses de skatteretlige forskelle, der 

imidlertid er ved beskatningen. 

Selskabsdeltagere i kommanditselskaber, der anvender VSL, opdeler deres indkomst i tre dele - 

kapitalafkast, overført overskud og opsparet overskud. Selskabsdeltagere i kapitalselskaber opdeler 

ligeledes deres indkomst op i tre dele - aktieindkomst under kr. 43.800, aktieindkomst over kr. 

43.800 og opsparet overskud. 

Beskatningen af de to selskabsformer kan opgøres på følgende måde: 

Selskabsdeltagere i et kommanditselskab, der anvender VSL, beskattes med mellem 37,41 og 48,24 

% af et nærmere bestemt kapitalafkast, der afhænger af egenkapitalen i selskabet og afkastsatsen. 

Derudover beskattes de af yderligere overført overskud med 56,06 %.  Selskabsdeltagere i et 

kommanditselskab har imidlertid mulighed for at opspare overskud i selskabet mod en foreløbig 

selskabsbeskatning på 25 %. Underskud i kommanditselskabet vil kunne fratrækkes 

selskabsdeltagerens personlige indkomst, såfremt der ikke er nogen positiv kapitalindkomst, hvori 

der kan modregnes. 
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Selskabsdeltagere i kapitalselskaber beskattes samlet med 46 %
110

 af overskud i selskabet op til kr. 

64.400
111

. Yderligere overskud i selskabet beskattes hos deltageren med 56,5 %. Selskabsdeltagere i 

kapitalselskaber har ligeledes mulighed for at opspare overskud mod en selskabsbeskatning på 25 

%. Underskud i kapitalselskabet kan fratrækkes selskabets fremtidige skattepligtige overskud, men 

vil hos selskabsdeltageren først kunne fratrækkes dennes kapitalindkomst ved en realisering af 

aktierne/anparterne
112

. 

Der er på baggrund af ovenstående rimelig grund til at antage, at jo større egenkapitalen - og 

dermed for kommanditselskabers vedkommende kapitalafkastet - er i en ejendomsinvestering, desto 

mere fordelagtig vil kommanditselskabsformen være for en investor. Fordelen består i, at 

kapitalafkastet ved beskatning efter VSL blot beskattes med 37,41 % op til kr. 40.000, mens der 

betales 48,24 % af kapitalindkomst herover. Selskabsdeltagerne i kapitalselskaber vil derimod 

beskattes med 46 % af indkomst op til kr. 64.400 og med 56,5 % af indkomst herudover. Dertil 

kommer, at en større egenkapital som regel betyder et større overskud i selskabet, og da den sidst 

tjente udbyttekrone beskattes med 56,06 % hos kommanditselskabsdeltagerne og 56,5 % hos 

kapitalselskabsdeltagerne, vil et større overskud og udbytte ligeledes betyde en mere fordelagtig 

beskatning for kommanditselskabet. 

Ved realisering af ejendommen skal en eventuel avance for begge selskabsformers vedkommende 

medregnes til selskabets resultat, der beskattes som ovenfor nævnt. 

Underskud i ejendomsinvesteringen kan fratrækkes direkte i selskabsdeltagerens personlige 

indkomst ved kommanditselskaber. Derimod skal et tab være realiseret, før det kan fratrækkes hos 

selskabsdeltageren i et kapitalselskab, og tabet vil da blot kunne fratrækkes selskabsdeltagerens 

kapitalindkomst. Fradrag for underskud har således en lavere fradragsværdi ved beskatning af 

kapitalselskabsformen end ved beskatning af kommanditselskabsformen. Ved underskudsgivende 

virksomhed er investering gennem kommanditselskabsformen således alt andet lige mere 

fordelagtig. 

                                                 

110 45,25 % fra 2012, hvor skattesatsen for aktieindkomst op til 48.300 nedsættes til 27 %. 

111 Kr. 64.400 – 25 % = kr. 48.300. 

112 Med mindre disse er lagerbeskattet. 
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Afskrivninger kan ved anvendelse af begge selskabsformer som udgangspunkt fratrækkes 

overskuddet i selskabet. For selskabsdeltagere i et kommanditselskab har afskrivninger således en 

fradragsværdi på 37,41-56,06 %, hvor afskrivningers fradragsværdi ved anvendelse af 

kapitalselskabsformen er 46-53,5 % for selskabsdeltagere heri. Afskrivninger har dog den særlige 

kvalitet, at de opbygger likviditet i selskabet ud over selskabets resultat, idet afskrivninger ikke er 

en likviditetsbelastende post. Dette likviditetsoverskud kan herefter hæves, hvilket har forskellige 

konsekvenser for de to selskabsformer. For selskabsdeltagere i et kommanditselskab indebærer 

dette, at der i virksomhedsordningen modregnes på en opgjort indskudskonto, og at der skal betales 

rentekorrektion, såfremt denne bliver negativ. For kapitalselskaber skal der foretages en 

kapitalnedsættelse, såfremt der sker udbetaling - denne metode kan dog kun anvendes, indtil 

minimumselskabskapitalen er nået, og likviditetsoverskud som følge af afskrivninger herudover kan 

først hæves ved realiseringen af ejendommen. Værdien af denne forskel diskuteres i afsnit 3.3.5. 

Ved afskrivningsberettigede ejendomme er der ved anvendelse af begge selskabsformer mulighed 

for at konstruere investeringen på en sådan måde, at der opnås fradrag for afskrivninger, uden at der 

skal foretages indbetalinger til selskabet, idet der ikke opstår noget likviditetsunderskud heri. Dette 

skattemæssige underskud vil have størst værdi for selskabsdeltageren ved anvendelse af 

kommanditselskabsformen, da det vil kunne fratrækkes direkte i dennes personlige indkomst, 

hvorimod underskuddet ved anvendelse af kapitalselskabsformen udelukkende kan modregnes i 

senere års overskud i kapitalselskabet. 

Da selskabsdeltagerne ved anvendelse af de to selskabsformer - trods det meget ens resultat i Tabel 

4 og Tabel 6 - beskattes på meget forskellig vis, vil der i de følgende afsnit foretages en 

værdiansættelse ved anvendelse af et konkret eksempel på en ejendomsinvestering for at sætte tal på 

forskellene mellem anvendelse af selskabsformerne. 
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3. Værdiansættelse ved investering i fast ejendom 

gennem de to selskabsformer 

 

3.1. Indledning 

Efter den juridiske gennemgang vil det have interesse at kvantificere de forskelle, der er på de to 

undersøgte selskabsformer ved investering i en ejendom. Til dette formål kan anvendes en 

økonomisk model, og i dette speciale er Discounted Cash Flow-modellen valgt. Nedenfor vil DCF-

modellen introduceres samt teorien bag denne gennemgås. Teorien vil løbende tilpasses min 

problemstilling, og dette vil muliggøre, at der efter teori-gennemgangen foretages en 

værdiansættelse af en investering i en ejendom gennem henholdsvis et kommanditselskab og et 

kapitalselskab. Til sidst vil der foretages en sammenligning af resultaterne af værdiansættelserne. 

3.2. DCF-Modellen som værdiansættelsesmodel 

DCF-modellen er en nutidsværdimodel, der estimerer værdien af et aktiv ved at tilbagediskontere de 

fremtidige cash flows fra dette aktiv. Modellen bliver i stigende grad anvendt til værdiansættelse af 

ejendomme
113

, og dette har bidraget til at netop denne model er valgt som værdiansættelsesmetode. 

DCF-modellen vil typisk foretage en værdiansættelse af et aktiv på selskabsniveau, dvs. inden 

effekterne af finansiering og personlige skatter bliver indregnet. I dette speciale er det dog 

værdiansættelsen efter finansiering og personlige skatter der er interessant, og modellen vil derfor 

skulle tilpasses løbende. Formålet med dette afsnit er at udarbejde en værdiansættelsesmodel, der 

vil muliggøre en værdiansættelse af en investering i en fast ejendom for en selskabsdeltager i 

henholdsvis et kommanditselskab og et kapitalselskab.  

                                                 

113 Jf. Ejendomsforeningen Danmark (2010, 8) 
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3.2.1. Teorien bag DCF-modellen 

Ideen bag DCF-modellen er ret intuitiv: Værdien af et aktiv findes ved at tilbagediskontere samtlige 

frie cash flows fra dette aktiv med en nærmere defineret diskonteringsfaktor. Under antagelse af 

konstant afkastkrav kan den generelle DCF-model udtrykkes på følgende måde
114

: 

       ∑
    

         

 

   

  

hvor: 

EV0= Estimationsværdien på tidspunkt 0, 

FCFt= Frit cash flow til selskabet, og 

WACC= Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. 

I praksis udbygges modellen ofte til en to-periodisk model
115

. Denne model opdeler 

værdiansættelsen i en budgetperiode og en terminalperiode og kan udtrykkes på følgende måde
116

: 

       ∑
    

         

 

   

 
      

      
 

 

         
 

Hvor 

  ∑
    

         

 

   

  

er et udtryk for værdien af budgetperioden, og 

                                                 

114 Jf. FSR (2002, 11) 

115 Jf. FSR (2002, 11) og Larsen, Freisleben og Plenborg, (2006, 2) 

116 Jf. FSR (2002, 11) 
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er et udtryk for værdien af terminalperioden, og 

n = antal år i budgetperioden, og 

g = konstant vækst i terminalperioden. 

I budgetperioden opstilles et budget for hvert enkelt indkomstår, og de frie cash flows i hvert 

budgetår tilbagediskonteres herefter til tidspunkt 0. Derudover tillægges en terminalværdi, der 

antager konstant vækst i de frie cash flows i al fremtid. Denne terminalperiode skal ligeledes 

tilbagediskonteres til tidspunkt 0. 

Ideen med denne opdeling er, at alle usædvanlige cash flows kan fanges i budgetperiodens særskilte 

budgetter, mens driften herefter antages at have stabiliseret sig i terminalperioden. 

På baggrund af ligning 2) kan ejendommens værdi herefter opgøres på følgende måde
117

: 

                                                 

117 JF. FSR (2002, 11) 
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Figur 1 

Som skitseret i figur 1 er værdien af en investering ved brug af den generelle DCF-model 

nutidsværdien af budgetperioden tillagt nutidsværdien af terminalværdien. Denne værdi reguleres 

herefter med markedsværdien af ikke-driftsmæssige aktiver og værdien af virksomhedens gæld for 

at finde frem til den estimerede værdi af selskabets egenkapital. I dette speciale indregnes 

effekterne af finansieringen i beregningen af de frie cash flows, og der skal således ikke også 

efterfølgende reguleres for markedsværdien af gæld. Det antages at værdien af ikke-driftsmæssige 

aktiver er lig 0, den estimerede værdi af egenkapitalen er dermed nutidsværdien af budgetperioden 

tillagt nutidsværdien af terminalperioden.  

Der præsenterer sig herefter følgende opgaver ved værdiansættelsen af en investerings egenkapital: 

1) Bestemmelse af budgetperiode. 

2) Definition af det frie cash flow der skal tilbagediskonteres. 
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3) Definition af den diskonteringsfaktor der skal anvendes. 

4) Bestemmelse af terminalværdi. 

3.2.1.1 Bestemmelse af budgetperiode 

I DCF-modellen indgår som nævnt i afsnit 3.2.1 en budgetperiode. Et naturligt spørgsmål er derfor 

hvor lang denne budgetperiode skal være. Svaret på dette er, at budgetperioden bør vare så længe, at 

væksten i det frie cash flow når at stabilisere sig
118

. På denne måde sikres, at den fremtidige vækst i 

de frie cash flows er konstante, og dette muliggør udregningen af terminalværdien. Målet med 

budgetperioden er således at fange alle usædvanlige udgifter som f.eks. ekstraordinære 

istandsættelser, tomgang m.v. Ved investering i en afskrivningsberettiget ejendom vil 

afskrivningerne ligeledes være en usædvanlig udgift, idet der kun kan afskrives i 25 år
119

. 

I praksis anbefales det, at der anvendes en 10-årig budgetperiode
120

 ved investering i ejendomme, 

men det bør vurderes fra ejendom til ejendom, hvor lang en budgetperiode, der skal anvendes, alt 

efter hvornår man forventer at ejendommens cash flows stabiliseres.  

3.2.1.2 Definition af det frie cash flow der skal tilbagediskonteres 

DCF-modellen opererer som nævnt i afsnit 3.2 som udgangspunkt med værdiansættelse af hele 

virksomheden
121

. Årsagen til dette skal nok findes i, at man ikke ønsker at antage nogen 

kapitalstruktur eller personlige skatter, idet disse vil variere fra investor til investor. Ved at 

værdiansætte på virksomhedsniveau har investoren mulighed for selv at regulere værdien af 

investeringen med dennes specifikke forhold. I dette speciale de forskellige personlige skattesatser 

afdækket, og ved at kombinere disse med en antaget kapitalstruktur, er det muligt at værdiansætte 

værdien af egenkapitalen efter personlige skatter. Værdien af egenkapitalen efter skatter må antages 

                                                 

118 Jf. bl.a. Ejendomsforeningen Danmark (2010, 27) 

119 4 % om året jf. afsnit 2.2.3.2.3 

120 Jf. Ejendomsforeningen Danmark (2010, 28) 

121 Jf. Larsen, Freisleben og Plenborg (2006, 3) og FSR (2002, 11) 
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at være et godt sammenligningsgrundlag for investeringen gennem de to selskabsformer, idet denne 

udtrykker den endelige værdi til investoren.  

Idet det således er værdien af egenkapitalen efter personlige skatter, der anvendes som 

sammenligningsgrundlag, skal de frie cash flow der tilbagediskonteres altså også være de frie cash 

flow til ejerne efter skat (FCFEES).  

DCF-modellen forudsætter, at al overskydende likviditet enten kan investeres i projekter med en 

nettonutidsværdi på nul
122

, eller udloddes til investorerne
123

. Jeg vil som udgangspunkt antage, at 

overskydende likviditet udbetales til investorerne, og der oparbejdes således ingen likvid 

beholdning i selskabet.  

FCFEES kan herefter udregnes på følgende måde
124

: 

                                                 

122 Dvs. at afkastet af investeringen er lig afkastkravet 

123 Jf. FSR (2002, 11 og 12) 

124 Egen tilvirkning efter FSR (2002, 13) 
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Figur 2 

3.2.1.3 Definition og bestemmelse af diskonteringsfaktor 

Det næste trin er som nævnt at bestemme den diskonteringsfaktor, der skal anvendes ved 

tilbagediskonteringen af det relevante cash flow. Det er et grundprincip ved værdiansættelser, at 

diskonteringsrenten skal stemme overens med det frie cash flow, der skal tilbagediskonteres. Ved 

værdiansættelse af selskabet anvendes WACC’en som diskonteringsfaktor som nævnt i afsnit 3.2.1. 

WACC’en er den relevante diskonteringsfaktor såfremt det er de frie cash flows til ejere og 

långivere (FCF) der skal tilbagediskonteres
125

. Som nævnt er det cash flow der ønskes 

tilbagediskonteret dog ikke FCF, men FCFEES hvorfor diskonteringsrenten skal reguleres herfor. 

                                                 

125 Se figur 2 

Bestemmelse af FCFEES 

Indtægter

 - Omkostninger

 = EBIT

 + Afskrivninger

 - Betalt skat af driften

 = Cash earnings

 +/- Forskydninger i arbejdskapital

 = Pengestrøm fra driften

 - Anlægsinvesteringer og frasalg

 = Frit cash flow til långivere og ejere

 +/- Finansielle ind- og udbetalinger

 - Skat af finansielle ind- og udbetalinger

 +/- Afdrag/optagelse af ny gæld

 = Frit cash flow til ejere før skat

 - Opsparet likviditet

 = Udbytte/udbetaling

 - Skat af udbytte

 = FCFEES
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Dette kan gøres ved at tage udgangspunkt i WACC’en og regulere denne for de effekter der 

medregnes i FCFEES, men ikke i FCF. WACC’en kan udtrykkes på følgende måde
126

: 

                            

hvor 

GA = Gældsandel (rentebærende gæld), 

kd = Fremmedkapitalomkostninger (lånerente – lang varighed), 

τ = den marginale selskabsskattesats, 

EKA = Egenkapitalandel, og 

ke =Ejerafkastkrav. 

WACC’en opgøres således som andelen af egenkapitalen ganget med ejerafkastkravet plus 

gældsandelen ganget med fremmedkapitalomkostningerne fratrukket skattefordelen ved gæld. 

Forskellen på FCF og FCFEES er, at FCFEES medregner effekten af finansieringen samt effekten 

af de personlige skatter. Dermed skal WACC’en også renses for disse effekter. Når effekterne af 

finansieringen er taget ud af WACC’en er det der står tilbage ejerafkastkravet
127

. Dette 

ejerafkastkrav bør herefter reguleres med effekterne af de personlige skatter for at nå til den 

relevante diskonteringsfaktor for FCFEES. 

På dette punkt vil specialet foretage en afvigelse fra reglen om matchende diskonteringsfaktor og 

frit cash flow, idet ejerafkastkravet før skat anvendes til at tilbagediskontere FCFEES. Denne 

afvigelse begrundes i ønsket om at vise effekten af forskellen på de personlige skatter for de to 

selskabsformer. Denne afvigelse medfører en antagelse om, at investorerne fastsætter deres 

afkastkrav inden effekterne af personlige skatter. Selvom dette ikke er en realistisk antagelse, er 

                                                 

126 Jf. FSR (2002, 13), og Ross, Westerfield og Jordan (2003, 502) 

127 Se for samme resultat Larsen, Freisleben og Plenborg (2006, 3) 
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denne nødvendig for at kunne sammenligne effekterne af de personlige skatter på værdiansættelsen 

for de to selskabsformer.  

Jeg vil således anvende ejernes afkastkrav før skat som diskonteringsfaktor, og vil nedenfor 

beskrive hvorledes dette ejerafkastkrav kan estimeres. 

3.2.1.3.1 Ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav er det afkast ejerne af et selskab kræver som kompensation for, at de har 

investeret i selskabet. Den hyppigst anvendte metode til estimering er Capital Asset Pricing-

Modellen
128

(CAPM), og det er ligeledes denne model der anvendes i dette speciale. Nedenfor vil 

CAPM blive gennemgået, med henblik på at muliggøre en estimation af ejernes afkastkrav ved en 

investering i fast ejendom. 

3.2.1.3.1.1 CAPM 

Jeg vil som nævnt anvende CAPM til at estimere ejernes afkastkrav, denne model udtrykker ejernes 

afkastkrav på følgende måde
129

: 

           [         ]  

hvor: 

Re= Ejernes afkastkrav, 

rf = Afkastet på det risikofrie aktiv, 

β = Beta for aktivet, og 

E(rm) = Det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen
130

. 

                                                 

128 Jf. FSR (2002, 14), Copeland, Koller og Murrin (2000, 214) og Holm, Petersen og Plenborg (2005, 4) 

129 Jf. FSR (2002, 14) og Copeland, Koller og Murrin (2000, 215) 

130 Markedsporteføljen er defineret som alle aktiver i markedet jf. Ross, Westerfield og Jordan (2003, 439) 
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Ifølge CAPM kan ejernes afkastkrav altså estimeres ved, at der til den risikofrie rente lægges et 

risikotillæg skaleret med en selskabsspecifik beta-værdi. I det nedenstående analyseres de 

forskellige bestanddele af CAPM med henblik på at afklare hvorledes ejerafkastkravet kan 

estimeres. Dette følges af en diskussion af de antagelser CAPM bygger på set i forhold til 

investering i ejendomme. 

3.2.1.3.1.1.1 Den risikofri rente 

Den risikofri rente er det afkast, som tilbydes ved investering i et fuldstændigt risikofrit aktiv. Det 

risikofrie aktiv er en teoretisk størrelse, idet der ikke i markedet kan findes nogen investeringer der 

er fuldstændigt risikofrie. I praksis anvendes som regel renten for en statsobligation med 10 års 

løbetid
131

 som den risikofrie rente. Denne rente fastsætte til 3,05 %
132

. 

3.2.1.3.1.1.2 Beta 

Beta-værdien er et mål for et selskabs risiko i forhold til markedsporteføljens. Risikoen deles som 

regel op i en usystematisk og systematisk del. Den usystematiske del af risikoen kan man undgå ved 

at diversificere
133

 sin investering, og denne vil således ikke blive medregnet, når markedet skal 

fastsætte prisen på et aktiv. Årsagen til dette er, at markedet ikke vil medregne en risiko, som det er 

muligt at undgå
134

. Prisen i markedet skal således fastsættes på baggrund af den systematiske risiko. 

Et selskabs beta måler altså selskabets systematiske risiko i forhold til markedets systematiske 

risiko. Denne findes ved at måle kovariansen mellem afkastet på det betragtede selskab og afkastet 

på markedet divideret med variansen på markedsafkastet. Beta kan fortolkes således: 

β = 0: Beta for et risikofrit aktiv, 

β < 1: Risikoen for det betragtede selskab er mindre end markedsporteføljens, 

                                                 

131 Jf. FSR (2002, 14) og Copeland, Koller og Murrin (2000, 215) 

132 Gennemsnitsrente for januar for 10-årig stående statsobligation jf. www.nationalbanken.dk 

133 Diversifikation opstår når en investering spredes ud over flere aktiver, hvormed variansen på afkastet mindskes 

134 jf. Ross, Westerfield og Jordan (2003, 430) 
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β = 1: Risikoen for det betragtede selskab er lig markedsporteføljens, og 

β > 1: Risikoen for det betragtede selskab er højere end markedsporteføljens. 

Beta findes typisk ved anvendelse af et større indeks
135

 som approksimation af markedsporteføljen. 

Det betragtede selskabs beta kan herefter estimeres ved at kombinere de historiske kurser for 

selskabet og indekset. 

Denne metode giver nogle udfordringer ved værdiansættelsen af unoterede eller nyopstartede 

selskaber, idet der i sagens natur ikke vil være historiske aktiekurser tilgængelige for disse. Der er 

forskellige løsninger på denne udfordring, og to muligheder der er nævnt er, at estimere selskabets 

beta på baggrund af beta-værdier for sammenlignelige børsnoterede virksomheder
136

, eller at 

foretage en vurdering ud fra almindelige ”common sense betragtninger”
137

. I dette speciale vil beta 

estimeres på baggrund af beta-værdier for sammenlignelige børsnoterede selskaber, idet dette 

antages, at være den teoretisk mest korrekte metode. 

For at finde beta for et unoteret eller nyopstartet selskab kan der som nævnt ovenfor tages 

udgangspunkt i beta-værdier for sammenlignelige selskaber. For at have et mere præcist 

sammenligningsgrundlag bør man ugeare
138

 den beta, der er fundet frem til for hvert enkelt 

sammenlignelige selskab. Herefter kan man anvende gennemsnittet af de ugearede beta-værdier, til 

at finde frem til en generel ugearet beta. Denne beta kan herefter geares igen med gældsandelen i 

det betragtede selskab
139

. 

                                                 

135 F.eks S&P 500, Dow Jones eller OMX C20. 

136 Jf. bl.a. Damodaran (2002, 729), FSR (2002, 15) og Larsen, Freisleben og Plenborg (2006, 9). 

137 Jf. FSR (2002, 15) 

138 Dvs. fjerne finansieringsdelen. 

139 Jf. FSR (2002,.15) 
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Såfremt det antages at beta på gælden er 0
140

 kan formlen for ugearing af beta udtrykkes som 

følger
141

: 

      
   

  
 
  

 

hvor  

βu = Den ugearede beta, 

βek= Gearet beta for egenkapital, 

D = Markedsværdi af gæld, og 

EK = Markedsværdi af egenkapital. 

Efter de sammenlignelige selskabers beta-værdier er blevet ugearet, og gennemsnittet af disse er 

fundet, skal denne værdi geares igen med gældsandelen i det betragtede selskab. Under samme 

antagelse som ovenfor om, at beta for gælden er 0, kan det betragtede selskabs gearede beta findes 

ved hjælp af følgende ligning
142

: 

          (  
 

  
)  

                                                 

140 Dette antages almindeligvis i praksis, og vil i mit tilfælde med et fastforrentet lån give god mening, idet afkastet af et fastforrentet lån ikke kan 

antages at have nogen kovarians med afkastet på markedet generelt. Se dog for en kritik af denne fremgangsmåde Jf. Plenborg og Dalgaard 

(2010, 1), der konkluderer at en antagelse om at beta for gælden er lig 0 undervurderer ejerafkastkravet. 

141 Jf. FSR (2002,.15). 

142 Jf. FSR (2002, 15) 
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3.2.1.3.1.1.3 Det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen 

Det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen består af den risikofrie rente, med et 

tillæg af det forventede afkast investorerne skal have for at investere i markedsporteføljen i stedet 

for at investere i det (teoretiske) risikofrie aktiv. I praksis anvendes ofte en risikopræmie på ca. 4 

%
143

, som så skal tillægges den risikofrie rente for at finde frem til det forventede afkast ved 

investering i markedsporteføljen. 

3.2.1.3.1.2 Antagelser ved CAPM 

CAPM bygger på følgende antagelser ved estimationen af ejernes afkastkrav: 

- At alle investorer er risikoaverse individer, der søger at maksimere deres profit. 

- At investorer har homogene forventninger. 

- At investorer kan foretage indlån og udlån til samme risikofrie rente. 

- At alle aktiver er likvide. 

- At aktivets marked er uden friktioner og alle investorer har adgang til perfekt information. 

- At der ikke eksisterer nogen skatter, transaktionsomkostninger eller andre imperfektioner på 

markedet. 

- At der er tale om et effektivt marked. 

- Den marginale investor er veldiversificeret. 

Disse antagelser er ikke alle lige realistiske, men er udtryk for, at man ved CAPM forsøger at 

beskrive et meget komplekst problem så præcist som muligt. 

Der er dog grund til særligt at behandle antagelserne om, at investor er veldiversificeret samt 

antagelserne om et likvidt marked uden skatter m.v. 

                                                 

143 Jf. FSR (2002, 16) 
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Det kan diskuteres om man med rette kan antage, at den marginale investor i markedet for 

ejendomme er veldiversificeret. Modargumentet for dette går på, at den marginale investor ikke er i 

stand til at diversificere idet investeringen er af en størrelse der gør, at dette ikke er muligt
144

. Dette 

argument kan dog modvises idet, der findes flere institutionelle investorer og store 

ejendomsselskaber på markedet, der har mulighed for, at diversificere deres investeringer. Man kan 

således med rimelighed antage, at der altid vil være en investor, med mulighed for at diversificere. 

På denne baggrund vil den udiversificerede investor ikke kunne kræve et ekstra tillæg, idet 

ejendommen så bare vil blive købt af en diversificeret investor. Det kan således antages at markedet 

for ejendomme er diversificeret, og prisdannelsen vil således ikke præmiere hvis investorer påtager 

sig usystematisk risiko.
145

 

Derudover antager CAPM som nævnt, at alle aktiverne er likvide og der ikke er nogen 

transaktionsomkostninger og skatter. Denne antagelse er uomtvisteligt svært forenelig med 

markedet for ejendomme, og antagelsen vil føre til, at CAPM modellen vil overvurdere værdien af 

investeringen af en ejendom. Der argumenteres således for, at der kan tillægges det specifikke 

selskabs ejerafkastkrav en præmie som følge af illikviditet. 

3.2.1.3.2.Opsamling 

I dette afsnit er det fundet, at den diskonteringsfaktor der vil anvendes ved værdiansættelsen af 

investeringen, er ejerafkastkravet. Derudover har jeg gennemgået CAPM og har i den forbindelse 

konstateret hvorledes ejerafkastkravet ved en ejendom kan fastsættes. Der kan argumenteres for at 

der skal tillægges det fundne ejerafkastkrav en præmie for den illikviditet der må anses at være 

forbundet med investering i en ejendom. 

3.2.1.4. Bestemmelse af terminalværdi 

Det sidste trin i værdiansættelsen af egenkapitalen efter skat ved investering i en ejendom går ud på 

at estimere terminalværdien. Terminalværdien er et mål for ejendommens værdi i den periode der 

                                                 

144 Jf. Damodaran (2002, 731) 

145 Se for denne konklusion også Damodaran (2002, 731) 
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ligger efter budgetperioden. Terminalværdien er ofte en stor del af et aktivs værdi, og vil absolut 

også være det ved investering i en ejendom.  

Terminalværdien kan estimeres ved, at der antages en konstant vækst i de frie cash flows i hele 

terminalperioden. Det forventede frie cash flow i terminalåret divideres herefter med den relevante 

diskonteringsrente fratrukket den konstante vækstrate, og på denne måde findes terminalværdien. I 

mit tilfælde kan jeg omskrive ligning 4) således at denne tager udgangspunkt i det frie cash flow til 

ejerne efter skat. Terminalværdien kan herefter udtrykkes på følgende måde: 

   
         

    
  

Hvor 

FCFEEST+1 = Det normaliserede frie cash flow til ejerne efter skat i første år efter budgetperioden. 

re = Ejernes afkast krav 

g = Den forventede vækst i virksomhedens frie cash flow i uendelighed. 

Ejernes afkastkrav er defineret i afsnit 3.2.1.3.1, og det er således FCFEEST+1 samt g der skal 

defineres. 

FCFEEST+1 er et udtryk for et normaliseret frit cash flow til ejerne. FCFEEST+1 vil i dette speciale 

udledes som år 1 efter budgetperioden. Dette vil således blive det frie cash flow til ejerne efter skal i 

terminalåret. 

g er den faktor, det normaliserede frie cash flow forventes at vokse med i al evighed. Til at estimere 

denne faktor, vil jeg antage at væksten i dette cash flow i al fremtid vil være den samme som den 

forventede inflation. Stigningen i nettoprisindekset har siden 1980 være på gennemsnitligt 3,28 

%
146

, og jeg vil antage at denne også vil stige med 3,28 % i fremtiden. Dette er således den faktor 

jeg vil anvende som g.  

                                                 

146 Jf. www.dst.dk 
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3.2.2 Udledning af værdiansættelsesmodel til estimering af værdien af 

egenkapitalen efter skat. 

Ud fra de ovenstående gennemgåede elementer af en værdiansættelse kan jeg herefter konkludere at 

værdien af en investering i en ejendom for investorerne efter skat vil kunne udtrykkes som: 

        ∑
       

       

 

   

 
         

    
 

 

       
 

Værdien er altså FCFEES tilbagediskonteret med ejerafkastkravet tillagt terminalværdien 

tilbagediskonteret med ejerafkastkravet.  

I det næste afsnit vil jeg anvende denne udledte model til at værdiansætte investeringen i en 

ejendom gennem de to forskellige selskabsformer. 

3.3. Værdiansættelse af investeringen i en ejendom 

 

3.3.1. Indledning 

Jeg vil på baggrund af den udledte model for værdiansættelsen af ejendomme foretage en 

værdiansættelse af en investering i en ejendom gennem henholdsvis et kommanditselskab og et 

kapitalselskab. Værdiansættelsen vil foretages med udgangspunkt i en ejendom med følgende 

foudsætninger:  

- Ejendommen købes til 20.000.000 

- Ejendommen finansieres med 60 % gæld og 40 % egenkapital 

- Der betales 5 % i rente på gælden 
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- Lånet antages at være afdragsfrit
147

. 

- Lejeindtægterne vil sættes til kr. 1.500.000 og bliver reguleret med 3,28 % pr. år
148

. 

- Driftsudgifterne vil sættes til kr. 50.000 og vil ligesom lejen reguleres med 3,28 % pr. år. 

Under disse antagelser vil jeg opstille et budget for ejendommen, og værdiansættelsen for både 

kommanditselskaber og kapitalselskaber vil tage udgangspunkt i det opstillede budget.  

På baggrund af dette budget vil jeg for hver selskabsform foretage følgende 3 trin: 

1) Fastliggelse af det frie cash flow til ejerne 

2) Estimation af ejerafkastkravet 

3) Estimation af terminalværdien 

Gennemførelsen af disse trin vil muliggøre værdiansættelsen af ejendommen gennem henholdsvis 

et kommanditselskab og et kapitalselskab, og med baggrund i denne værdiansættelse vil jeg komme 

med en anbefaling af, hvilken selskabsform der bør vælges ved investering i ejendomme.  

3.3.2. Budget for ejendommen 

Budgettet for ejendommen opstilles efter de i afsnit 3.3.1 opstillede forudsætninger. Der er her tale 

om en forholdsvis simpel ejendom, men DCF-modellen åbner dog for muligheden for at indregne 

f.eks. ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter, og forventet tomgang. Idet målet med denne 

værdiansættelse er en sammenligning af investeringen igennem de to selskabsformer, er der dog 

ingen grund til at komplicere budgetteringen. Budgettet kan herefter opstilles som følger
149

: 

                                                 

147 Det antages at der kan opnås refinansiering til ny afdragsfrihed når den oprindelige afdragsfrihed udløber. 

148 Som er den gennemsnitlige stigning i nettoprisindekset siden 1980 jf. afsnit  3.2.1.4 

149 Her er blot medtaget beregninger for år 1,2,10 og terminalåret.  
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Tabel 7 

 

 

3.3.3. Værdiansættelse ved kommanditselskab 

Jeg vil i dette afsnit foretage en værdiansættelse af ejendommen, såfremt investeringen foretages af 

et kommanditselskab og selskabsdeltageren anvender reglerne i VSL.  

Baggrunden for værdiansættelsen af ejendommen, hvor selskabsdeltageren anvender VSL’s regler, 

vil være det i afsnit 3.3.2 opstillede budget. Med udgangspunkt i dette vil jeg gennemføre følgende 

trin for at estimere de relevante input til værdiansættelsen: 

1) Bestemmelse af FCFEES 

2) Bestemmelse af re 

3) Bestemmelse af terminalværdi 

Efter jeg har gennemført disse trin vil det være muligt for mig at estimere værdien af en investering 

i ejendommen gennem et kommanditselskab. 

3.3.3.1. Bestemmelse af FCFEES 

Ved bestemmelse af FCFEES antager jeg at driften og finansieringen først bliver 

beskattet/fratrukket i selskabet med selskabsskattesatsen på 25 %. Herefter beskattes et evt. 

Resultatopgørelse for ejendommen

Regulering År 1 År 2 År 10 Terminalår

Indtægter 3,28% kr. 1.500.000 kr. 1.549.200 kr. 2.005.568 kr. 2.071.350

Omkostninger 3,28% kr. 50.000 kr. 51.640 kr. 66.852 kr. 69.045

EBIT kr. 1.450.000 kr. 1.497.560 kr. 1.938.715 kr. 2.002.305

Finansielle poster kr. 600.000 kr. 600.000 kr. 600.000 kr. 600.000

Resultat før skat kr. 850.000 kr. 897.560 kr. 1.338.715 kr. 1.402.305
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overskud med forskellen mellem selskabsskattesatsen og henholdsvis kapitalindkomstsatsen på 

37,41 %
150

 for kapitalafkastet og skattesatsen for den personlige indkomst på 56,06 %
151

. 

Herefter kan FCFEES for investeringen i ejendommen gennem et kommanditselskab og ved 

anvendelsen af virksomhedsloven udledes på denne måde: 

Tabel 8 

 

 

3.3.3.2. Bestemmelse af ejerafkastkravet 

Ved bestemmelse af ejerafkastkravet for en investering i en ejendom gennem et kommanditselskab 

skal jeg estimere tre parametre: den risikofrie rente, risikopræmien og selskabets beta-værdi. 

                                                 

150 Af kapitalafkast op til kr. 40.000 jf. afsnit 2.2.3.3.1.3.4 

151 Jf. antagelsen om at der ikke opspares noget i selskabet. 

Bestemmelse af FCFEES ved investering gennem kommanditselskab, 10 % ejerandel

Kr. År 1 År 2 År 10 Terminalår

Indtægter 150.000 154.920 200.557 207.135

 - Omkostninger 5.000 5.164 6.685 6.905

 = EBIT 145.000 149.756 193.872 200.231

 + Afskrivninger 0 0 0 0

 - Betalt skat af driften 36.250 37.439 48.468 50.058

 = Cash earnings 108.750 112.317 145.404 150.173

 +/- Forskydninger i arbejdskapital 0 0 0 0

 = Pengestrøm fra driften 108.750 112.317 145.404 150.173

 - Anlægsinvesteringer og frasalg 0 0 0 0

 = Frit cash flow til långivere og ejere 108.750 112.317 145.404 150.173

 +/- Finansielle ind- og udbetalinger 60.000 60.000 60.000 60.000

 - Skat af finansielle ind- og udbetalinger -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

 +/- Afdrag/optagelse af ny gæld 0 0 0 0

 = Frit cash flow til ejere før skat 63.750 67.317 100.404 105.173

 - Opsparet likviditet 0 0 0 0

 = Udbytte/udbetaling 63.750 67.317 100.404 105.173

 - Skat af udbytte 20.433 21.910 35.613 37.588

 = FCFEES 43.317 45.407 64.791 67.585
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Herefter har jeg mulighed for at korrigere ejerafkastkravet som følge af særlige forhold i 

investeringen gennem et kommanditselskab. 

Den risikofrie rente antages at være 3,05 %
152

 og det forventede afkast ved investering i 

markedsporteføljen antages at være 7,05 % %
153

. 

Ved estimeringen af beta-værdien vil jeg tage udgangspunkt i beta-værdien for sammenlignelige 

selskaber som anbefalet i afsnit 3.2.1.3.1.1.2. Damodaran
154

 har estimeret den ugearede beta for 123 

ejendomsselskaber
155

 i hele verden, og kommer frem til en gennemsnitlig ugearet beta-værdi på 

0,35.   

Den gennemsnitlige ugearede beta for de sammenlignelige selskaber kan jeg herefter anvende i 

ligning 8), sammen med den antagne kapitalstruktur til at finde den gearede beta for selskabet. 

Herefter fås: 

         (  
          

         
)        

Beta-værdien for egenkapitalen bliver således på 0,875. 

Det kan som nævnt i afsnit 3.2.1.3.1.2 diskuteres om der skal tillægges investeringen i en ejendom 

en ekstra præmie for illikviditet. Der vil dog ikke i dette speciale blive foretaget nogen reguleringer 

for illikviditet. Dette skal ikke anses som en afvisning af, at en sådan vil have sin berettigelse, men 

idet det antages at en investering i en ejendom gennem et kommanditselskab er lige så likvid som 

en investering i en ejendom, er der ved sammenligningen ikke behov for at foretage denne 

regulering. 

                                                 

152 Jf. afsnit 3.2.1.3.1.1.1 

153 Jf. afsnit 3.2.1.3.1.1.3 

154 www.damodaran.com 

155 Damodaran anvender betegnelsen R.E.I.T, der står for real estate investment trusts.  
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Derudover har jeg i det juridiske afsnit fundet ud af, at der ikke er nogen juridiske risikoforskelle på 

investeringen gennem et kommanditselskab hhv. et kapitalselskab vil jeg ikke foretage nogen 

reguleringer i ejerafkastkravet. 

Ejerafkastkravet for investeringen gennem et kommanditselskab kan herefter ved hjælp af ligning 6) 

udregnes på følgende måde: 

                                   

Ejerafkastkravet ved investering i ejendommen gennem et kommanditselskab er hermed estimeret 

til at være 6,55 %. 

 

3.3.3.3 Bestemmelse af terminalværdien 

Terminalværdien i investeringen vil blive bestemt ud fra FCFEES i terminalperioden som udledt 

ovenfor i afsnit 3.3.3.1. Derudover er g antaget som værende 3,28 %
156

 og ejerafkastkravet 6,55 

%
157

. 

Herefter kan jeg ved anvendelse af ligning 9) udlede terminalværdien for en 10 % andel af 

ejendommen: 

         æ     
      

           
           

Terminalværdien vil således være kr. 2.066.829 for en 10 % andel ved investeringen gennem et 

kommanditselskab. 

                                                 

156 Jf. afsnit 3.2.1.4 

157 Jf. afsnit 3.3.3.2 
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3.3.3.4 Værdiansættelse af investeringen i ejendommen gennem et kommanditselskab 

Jeg har i ovenstående fundet frem til alle relevante inputs til værdiansættelse ved investering i 

ejendommen gennem et kommanditselskab. Denne værdi vil være nutidsværdien af budgetperioden 

tillagt nutidsværdien af terminalperioden. Nutidsværdien af budgetperiode findes ved at 

tilbagediskontere FCFEES for hver budgetperiode, mens nutidsværdien af terminalværdien 

ligeledes findes ved at denne tilbagediskonteres. 

Nutidsværdien af budgetperioden kan udregnes til at være kr. 375.510 mens nutidsværdien af 

terminalperioden kan udregnes til at være kr. 1.095.897. 

Den samlede værdi af investeringen kan herefter opgøres som følger: 

Tabel 9 

 

Den samlede værdi af egenkapitalen efter skat ved investering i ejendommen vil således være kr. 

1.471.407. 

Hvis man sammenholder dette med den investerede kapital på kr. 800.000 vil den samlede 

investering altså have en nutidsværdi på kr. 617.407. 

3.3.4. Værdiansættelse ved kapitalselskab 

Jeg vil i dette afsnit foretage en værdiansættelse af ejendommen, såfremt investeringen foretages af 

et kapitalselskab og selskabsdeltageren derfor bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst, 

mens selskabet beskattes efter reglerne i SSL og PSL §§ 4a og 8a. Baggrunden for værdiansættelsen 

Investeringens værdi ved kommanditselskab, 10 % ejerandel

kr.

Nutidsværdi af FCFEES i budgetperiode 375.510

Nutidsværdi af terminalperiode 1.095.897

Værdi af investeringen i alt 1.471.407
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vil være det i afsnit 3.3.2 opstillede budget for ejendommen. Med udgangspunkt i dette vil jeg 

gennemføre følgende trin for at estimere de relevante input til værdiansættelsen: 

1) Bestemmelse af FCFEES 

2) Bestemmelse af re 

3) Bestemmelse af terminalværdi 

Efter jeg har gennemført disse trin vil det være muligt for mig at estimere værdien af en investering 

i ejendommen gennem et kapitalselskab. 

3.3.4.1. Bestemmelse af FCFEES 

Ved bestemmelsen af FCFEES for kapitalselskaber er driften og skatterne medregnet/fratrukket 

med en skattesats/fradragsværdi på 25 %. På denne måde kan man finde udbytternes størrelse, og 

disse kan herefter beskattes med de relevante skattesatser
158

. FCFEES kan herefter opgøres som 

følger: 

                                                 

158 Skattesatserne for udbytter er gennemgået i afsnit 2.3.3.4.1.2 
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Tabel 10 

 

3.3.4.2. Bestemmelse af ejerafkastkravet 

Jeg har tidligere i afsnit 3.3.3.2 argumenteret for at der ikke er nogen forhold vedrørende 

henholdsvis kommanditselskaber og kapitalselskaber, der bør tilsige, at der skal anvendes et 

forskelligt ejerafkastkrav for selskabsformerne. Jeg vil således i dette afsnit fastholde det 

ejerafkastkrav der er estimeret i afsnit 3.3.3.2, og henviser for udregningen af ejerafkastkravet til 

dette afsnit. 

Der vil således i nærværende afsnit antages et afkastkrav på 6,55 %. 

Bestemmelse af FCFEES ved investering gennem kapitalselskab, 10 % ejerandel

Kr. År 1 År 2 År 10 Terminalår

Indtægter 150.000 154.920 200.557 207.135

 - Omkostninger 5.000 5.164 6.685 6.905

 = EBIT 145.000 149.756 193.872 200.231

 + Afskrivninger 0 0 0 0

 - Betalt skat af driften 36.250 37.439 48.468 50.058

 = Cash earnings 108.750 112.317 145.404 150.173

 +/- Forskydninger i arbejdskapital 0 0 0 0

 = Pengestrøm fra driften 108.750 112.317 145.404 150.173

 - Anlægsinvesteringer og frasalg 0 0 0 0

 = Frit cash flow til långivere og ejere 108.750 112.317 145.404 150.173

 - Finansielle ind- og udbetalinger 60.000 60.000 60.000 60.000

 - Skat af finansielle ind- og udbetalinger -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

 +/- Afdrag/optagelse af ny gæld 0 0 0 0

 = Frit cash flow til ejere før skat 63.750 67.317 100.404 105.173

 - Opsparet likviditet 0 0 0 0

 = Udbytte/udbetaling 63.750 67.317 100.404 105.173

 - Skat af udbytte 20.013 21.028 34.925 36.928

 = FCFEES 43.737 46.289 65.479 68.245
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3.3.4.3 Bestemmelse af terminalværdien 

Terminalværdien ved investeringen vil blive bestemt ud fra FCFEES i terminalperioden som udledt 

ovenfor i afsnit 3.3.4.1. Derudover er g antaget som værende 3,28 %
159

 og ejerafkastkravet 6,55 

%
160

. 

Herefter kan jeg ved anvendelse af ligning 9) udlede terminalværdien for en 10 % andel af 

ejendommen: 

         æ     
      

           
           

Terminalværdien for en 10 % andel af investeringen i ejendommen vil således være kr. 2.087.012. 

3.3.4.4 Værdiansættelse af investeringen i ejendommen gennem et kapitalselskab 

Ovenstående afsnit har fundet de relevante input der skal anvendes ved investeringen i ejendommen 

gennem et kapitalselskab. Denne kan igen findes ved at addere nutidsværdien af terminalværdien til 

nutidsværdien af budgetperioden. 

Nutidsværdien af budgetperioden er kr. 380.883, nutidsværdien af terminalperioden er kr. 1.106.599 

og den samlede værdi af egenkapitalen efter skat kan herefter opgøres som: 

Tabel 11 

 

                                                 

159 Jf. afsnit 3.2.1.4 

160 Jf. afsnit 3.3.3.2 

Investeringens værdi ved kapitalselskab, 10 % ejerandel

kr.

Nutidsværdi af FCFEES i budgetperiode 380.883

Nutidsværdi af terminalperiode 1.106.599

Værdi af investeringen i alt 1.487.483
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Nutidsværdien af egenkapitalen efter skat kan hermed opgøres til at være kr. 1.487.483, og hvis der 

fra dette fratrækkes egenkapitalen ved projektets start på kr. 800.000 vil nutidsværdien af 

investeringen være på kr. 687.483. 

 

3.3.5 Sammenligning af investeringen i en ejendom gennem de to 

selskabsformer. 

Resultaterne fra værdiansættelsen i ejendommen kan opsummeres i følgende tabel 

Tabel 12 

 

Ovenstående eksempel viser, at investeringen i den undersøgte ejendom gennem et kapitalselskab 

resultere i en værdi af egenkapitalen efter skat, der er kr. 16.075 højere end ved investering gennem 

kommanditselskab. 

Det er i afsnit 2.4 konkluderet, at der kan være fordele forbundet med kommanditselskaber såfremt 

der investeres i ejendomme, med en større egenkapital end den, der er omhandlet i eksemplerne 

ovenfor. Dette kan efterprøves ved, at foretage de samme beregninger som tidligere, hvor jeg blot 

tager alle input og ganger med faktor 3. Dvs. at ejendommen nu anskaffes til kr. 60.000.000, 

lejeindtægterne er kr. 4.500.000 og udgifterne er kr. 150.000. På baggrund af disse forudsætninger 

kan følgende værdier for  investeringen gennem kommanditselskab henholdsvis kapitalselskab 

findes:. 

Investering i fast ejendom - sammenligning

Kommanditselskab Kapitalselskab

Kr.

Nutidsværdi af FCFEES i budgetperiode 375.510 380.883

Nutidsværdi af terminalperiode 1.095.897 1.106.599

Værdi af investeringen i alt 1.471.407 1.487.483



90 

 

Tabel 13 

 

 Denne øvelse viser, at investeringen bliver mere fordelagtig såfremt egenkapitalen og dermed 

kapitalafkastet er højt. Ligeledes ses effekten af at den sidst beskattede krone i kommanditselskabet 

beskattes med 56,06 %, mens den i kapitalselskaber beskattes med 56,5%. 

Såfremt der investeres i en ejendom med afskrivninger vil dette betyde at disse vil kunne begrænse 

den personlige beskatning i kommanditselskabet med 56,06 % såfremt de kan indeholdes i overskud 

over kapitalafkastet, og ligeledes vil afskrivninger såfremt de kan indeholdes i aktieindkomst over 

kr. 48.300 have en fradragsværdi på 56,5 %. Der burde således ikke være de store forskelle 

forbundet med introduktionen af afskrivninger. Dog er der forskelle forbundet med overførslen af 

den likviditet ud over selskabets resultat der kan opstå som følge af afskrivninger. Mens 

kommanditselskaber har mulighed for at udbetale til ejerne selvom indskudskontoen bliver negativ, 

mod en forholdsvis begrænset rentekorrektion, er det til gengæld ikke muligt at udbetale mere end 

ned til minimumskapitalen i kapitalselskaber. Dette vil øge nutidsværdien af investeringen igennem 

et kommanditselskab i stedet for et kapitalselskab idet kommanditisterne vil have mulighed for at 

modtage løbende udbetalinger, mens deltagere i kapitalselskaber, må vente med udbetalingen til 

investeringen realiseres. Tilstedeværelsen af afskrivninger bør derfor trække i retning af, at 

kommanditselskabet bør vælges. 

 

 

Investering i fast ejendom - sammenligning, købssum 60 mio.

Kommanditselskab Kapitalselskab

Kr.

Nutidsværdi af FCFEES i budgetperiode 1.099.811 1.039.634

Nutidsværdi af terminalperiode 3.239.294 3.084.842

Værdi af investeringen i alt 4.339.104 4.124.476
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4. Konklusion 

Specialet har afdækket de selskabsretlige og skatteretlige forskelle på investering i en ejendom 

gennem henholdsvis et kommanditselskab og et kapitalselskab.  

På baggrund af den selskabsretlige gennemgang i afsnit 2 konkluderes, at risikoen ved investering i 

en ejendom gennem henholdsvis kommanditselskabsformen og kapitalselskabsformen er den 

samme, og alt andet lige anbefales det derfor, at den selskabsform ,der vælges, er den, der bliver 

lettest beskattet.  

Den skatteretlige gennemgang i afsnit 2 gennemgår skattereglerne for hver selskabsform samt deres 

anvendelse på en ejendomsinvestering. Gennemgangen kommer frem til, at 

kommanditselskabsformen i visse situationer er relativt lettere beskattet end kapitalselskabsformen, 

hvilket tyder på, at denne er mere fordelagtig end kapitalselskabsformen til brug for en 

ejendomsinvestering. 

Afsnit 3 foretager en økonomisk analyse af skattereglernes anvendelse på ejendomsinvesteringer 

via henholdsvis kommanditselskabsformen og kapitalselskabsformen. Analysen viser, at 

kapitalselskabsformen giver det bedste resultat ved investering i en ejendom, hvor der er en lav 

egenkapital og et lavt forventet overskud. I takt med, at egenkapitalen og det forventede overskud 

øges, bliver kommanditselskabsformen mere og mere attraktiv for en ejendomsinvestor.  

På baggrund heraf konkluderes således, at en ejendomsinvestor som udgangspunkt skal vælge 

kapitalselskabsformen til brug for investering i en ejendom, hvor egenkapitalen og forventning om 

overskud er lav. Omvendt skal en ejendomsinvestor som udgangspunkt vælge 

kommanditselskabsformen til brug for investering i en ejendom, hvor egenkapitalen og forventning 

om overskud er høj.  

Særligt for så vidt angår investering i afskrivningsberettigede ejendomme viser en analyse i afsnit 3, 

at investeringen bør foretages gennem et kommanditselskab, idet denne selskabsform vil skabe 

størst værdi af afskrivningerne for selskabsdeltageren. 
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Denne konklusion er naturligvis alt andet lige, idet særlige forhold ved ejendommen eller 

investorens skattemæssige forhold kan forårsage, at valget af en anden selskabsform vil medføre en 

mildere beskatning, som fraviger konklusionens udgangspunkt. 
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