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Abstract  

This thesis topic is taxation of (il)legal shareholder loans, after the implementation of LL § 16 E  In 

connection with the provision arises a number of issues in relation to identifying the applicable law. 

Next, it is interesting to look at why the (il)legal shareholder loans still exist, despite the prohibition  

in the Company Act SL § 210 and the taxation in the Tax Assessment Act (LL) § 16 E.  

This thesis legal section analyzes existing law with respect to taxation of (il)legal shareholder loans 

LL § 16 E, aiming at reducing the incentives to acquire the loans in the company. But since it is a 

complex and far-reaching legislation, there have been some doubts as to what and who is covered. 

Danish Accountants have made an empirical study of the number of illegal loans, this analysis 

shows that in the year 2013 illegal shareholder loans still exist. The empirical study also shows that 

there are still coming new loans, 3,033 new loans have been recorded from 2012 to 2013. 

 

The fact that the loans still exist despite taxation and prohibition, makes it interesting to look at why 

this is the case. For that purpose is the economic theories used, behavioral theory and the principal- 

agent theory.  The analysis is based on the theory assumptions for analyzing the reason behind 

behavior. The analysis describes among other things, the impact of bounded rationality and how 

positive and negative incentives can be used. 

 

The analysis of the law and of behavior lead to an analysis of how economic theories can explain 

why LL § 16 E is being violated. One explanation may be that the government has chosen, with 

effect from the year 2013 to reduce requirements for auditing requirements from companies in 

accounting class B. This exemption means that it is possible for shareholders to hide their 

(il)legal behavior in relation to the inclusion of (il)legal shareholder loans. 
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Kapitel 1 – Indledning, problemformulering og metode 

1.1 Indledning  

 

(U)lovlige aktionærlån opstår når aktionærer med en vis indflydelse låner penge af virksomheden, 

hvilket er til skade for virksomhedens interessenter. Derfor har regeringen valgt at indføre en 

beskatning af lånene igennem ligningslovens § 16 E, for derved at fjerne incitamenterne til at 

optage lånene i virksomheden.    

Afhandlingens juridiske afsnit indeholder en analyse af gældende ret, i forhold til beskatning af 

(u)lovlige aktionærlån. Det interessante ved at se på, hvad gældende ret er, er at der her er tale om 

en kompliceret og vidtrækkende lovgivning, som indeholder en række tvivlsspørgsmål. 

Eksempelvis, i forhold til hvilke lånetyper og hvilke person der er omfattet af lovgivningen, denne 

problemstilling er besvaret ved en analyse af hvordan lovgivningen hænger sammen med 

retspraksis på området. 

Begrundelsen for at der eksistere et problem, er en undersøgelse fra Danske Revisorer der analysere 

antallet af ulovlige lån, denne analyse viser at der i år 2013 stadig eksisterer ulovlige aktionærlån, til 

trods for både et selskabsretligt forbud og en skat igennem skatteretten. Det empiriske studie, viser 

også at der stadig bliver optaget nye lån, hele 3.033 nye lån er blevet optaget fra år 2012 til år 2013.  

Det at der eksistere (u)lovlige lån trods forbuddet i lovgivningen, fører til en økonomisk analyse af 

adfærd, for at forklare hvorfor uønsket adfærd eksisterer og hvilke virkemidler lovgiver har til at 

styre denne uønskede adfærd. Analysen beskriver blandt andet virkningen af begrænset rationalitet 

samt hvordan positive og negative incitamenter kan anvendes til at styrer adfærd.  

Den juridiske analyse af gældende ret og den økonomiske adfærdsanalyse er afslutningsvis sat 

sammen, for at analysere hvorfor de (u)lovlige aktionærlån stadig eksisterer, trods forbuddet og 

beskatningen af lånene. En af forklaringerne på dette kan være, at regeringen har valgt med 

virkning fra år 2013, at lempe kravene til revisionspligten hos selskaber i regnskabsklasse B. Denne 

lempelse medfører, at det bliver muligt for aktionærerne at skjule deres (u)lovlige adfærd i forhold 

til optagelse af (u)lovlige aktionærlån.  
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1.2 Problematisering af emnet   

 

Selskabsretligt er der et forbud mod aktionærlån jf. selskabsloven § 210
1
, men med vedtagelsen af L 

199
2
 (senere L 199 A) den 13. september 2012, er det nu muligt at beskatte (u)lovlige aktionærlån 

jf. ligningslovens § 16 E. Baggrunden for indførslen af beskatningen af (u)lovlige aktionærlån er 

SKAT's compliance undersøgelser, som viser, at der i år 2010 er udeståender for godt 4 mia. kr. 

trods det eksisterende forbud mod aktionærlån. Danske Revisorer (FSR
3
) har også foretaget en 

undersøgelse på området
4
, der viser, at antallet af ulovlige lån er steget fra 8.705 i år 2006 til 16.427 

i år 2011, hvor det var på sit højeste, dog med et fald i år 2013 til 9.985
5
. Faldet mener FSR kan 

stamme fra lempelser i revisionspligten hos selskaber i regnskabsklasse B
6
. 1.728 selskaber 

fravalgte revision i år 2013 i forhold til år 2012, og 987
7
 af de selskaber der havde et ulovligt 

aktionærlån i år 2012 var gået konkurs eller havde ikke indberettet regnskab i 2013
8
. Samtidig viser 

undersøgelsen at der er 4.534 lån som er blevet tilbagebetalt, dog er der optaget 3.033 nye lån. 

Disse tal viser, at nogle selskaber muligvis skjuler deres ulovlige aktionærlån
9
, og at der stadig 

bliver optaget nye ulovlige aktionærlån. Det vurderes at der i år 2013 er lån for 2,2 mia. kr. Begge 

undersøgelser understreger, at der er et stort antal (u)lovlige lån. Formålet med at indføre 

beskatningen af (u)lovlige aktionærlån, er at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at 

optage (u)lovlige aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbyttet i selskabet, jf. 

forarbejdet. Derved ses det at der er et problem i forhold til at gældende ret ikke bliver overholdt, 

denne konstatering gør det derfor interessant at se på hvilken adfærd der gør at aktionærerne stadig 

optager de ulovlige aktionærlån, ud fra et økonomisk synspunkt. 

  

                                                 
1
 I år 2009 blev aktieselskabsloven § 215 og anpartsselskabsloven § 49 sammenskrevet til SL § 210 

2
 Lovforslaget vedrørende ændring af Ligningsloven, Kursgevinstloven, Skattekontrolloven og Kildeskatteloven 

3
 Tal fra FSR ses i: Bilag 1- Tal fra FSR 

4
 Det dog vigtigt at holde for øje, at tallene er baseret på tal for overtrædelse af SL § 210, og ikke isoleret set LL § 16 E. 

Uddybning af dette findes i integreret afsnit 
5
 Tallene er udarbejdet i samarbejde med EXPERIAN  

6
 Virksomheder med begrænset hæftelse, som eksempelvis anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), 

erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende 

virksomheder, som opfylder følgende størrelseskrav: Balancesum under eller lig 36 mio. kr., nettoomsætning under 

eller lig 72 mio. kr., antal ansatte under eller lig 50. 
7
 FRS anslår at blandt de 987 tidligere lån, hvor virksomheden nu er gået konkurs eller ikke har indberettet fra 2012, er 

der lån for 200 mio. kr. 
8
 FRS- Ulovlige lån i danske selskaber – analyse af 2013 regnskaber 

9
 Denne problemstilling vil blive behandlet yderligere i det integrerede afsnit 
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1.3 Problemformulering 

 

Det overordnede emne i afhandlingen er ”Beskatning af (u)lovlige aktionærlån- efter indførslen af 

LL § 16 E”.  

Dette emne skaber som nævnt i indledningen og problematiseringen af emnet, en række 

problemstillinger. Det juridiske problem opstår ved at skulle finde gældende ret ud fra ligningsloven 

(LL) § 16 E, der er tale om en kompliceret lovgivningen, hvor empirien viser at adfærden i forhold 

til at bryde lovgivningen ikke stopper trods forbuddet
10

 og beskatningen af denne adfærd. Det 

ønskes derfor at anvende den relevante økonomiske teori, til at forklare hvorfor lovgivningen ikke 

bliver overholdt. 

Til at analysere problemstillingen i forhold til emnet, er der en række spørgsmål der vil blive 

besvaret, ud fra et juridisk, økonomisk og integreret synspunkt.   

Den juridiske vinkel:  

 Hvad er gældende ret, i forhold til beskatning af ulovlige aktionærlån jf. LL § 16 E? 

 

Økonomisk vinkel: 

 Hvordan kan adfærd analyseres ud fra økonomiske teorier, og hvordan kan teorierne 

anvendes i forhold til analyse af lovgivning?  

o Med fokus på den adfærdsbaserede teori samt principal- agent teorien 

 

Integreret vinkel:   

 Hvordan kan den adfærdsbaserede teori og principal- agent teorien anvendes til at analysere 

adfærden i forhold til (u)lovlige aktionærlån?  

o Baseret på Danske Revisorers empiriske studie.  

                                                 
10

 SL § 210 
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1.4 Synsvinkel 

 

Afhandlingen er skrevet ud fra lovgiverens synsvinkel. I det juridiske afsnit, med fokus på hvilken 

lovgivning der regulerer beskatning af ulovlige aktionærlån, mens der i det økonomiske samt i det 

integrerede afsnit er fokus på, hvordan lovgiver kan styre adfærd og forklare den uønskede adfærd - 

først adfærd generelt og derefter set i forhold til aktionærernes adfærd.    

Lovgivers synsvinkel er valgt, da det er muligt for dem igennem lovgivning, at påvirke adfærden og 

forme rammerne for beskatning af (u)lovlige aktionærlån.  

 

1.5 Afgrænsning 

 

SL § 210 

Afhandlingens hovedfokus ligger på (u)lovlige aktionærlån efter indførslen af beskatningen af 

(u)lovlige aktionærlån, igennem LL § 16 E. SL § 210 er derfor kun nævnt kort, dette er valgt da det 

findes relevant, at belyse det generelle forbud mod at optage aktionærlån - dog er det primære 

interesseområde LL § 16 E. Der er ikke gået i dybden med tidligere lovgivning på området, hverken 

i selskabsretten eller skatteretten. At SL § 210 kun behandles kort og tidligere tiders lovgivning ikke 

behandles, er for at kunne analysere gældende ret, i forhold til beskatningen af de (u)lovlige 

aktionærlån, som den er i dag. SL § 210 og LL § 16 E omfatter ikke helt samme personkreds og 

selskaber, hvor SL § 210 ulovliggøre lånene, så beskatter LL § 16 E dem. Det er derfor ikke alle lån 

der er omfattet af LL § 16 E der er ulovlige, derfor betegnes de (u)lovlige. Dette er valgt for at give 

et mere retvisende billede, en yderligere definitionen af hvornår der er tale om lovlige og ulovlige 

lån, er i det juridiske kapitel.   

Definition af Lån 

Ved brugen af ordet lån i afhandlingen, vil såvel sikkerhedsstillelse samt at stille midler til 

rådighed, være omfattet. I den forstand at LL § 16 E er gældende for lån, sikkerhedsstillelse samt at 

stille midler til rådighed, men af hensyn til pladsen, betegnes de alle som lån. En nærmere definition 
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af det at sikkerhedsstillelse samt at stille midler til rådighed er på side 16. Denne samlede definition 

er valgt af hensyn til pladsen i afhandlingen, og for at gøre teksten mere læselig.  

Udenlandske selskaber og personer 

Det er kun overfladisk nævnt, hvis der er tale om et udenlandsk selskab, og det er slet ikke blevet 

berørt i tilfælde af at aktionæren er udenlandsk. Dette er valgt under hensynet til at holde et snævert 

fokus på danske forhold, for derved at kunne gå mere i dybden. 

Konkurser  

Det er ikke blevet gennemgået, hvad der sker i tilfælde af at selskabet går konkurs. Dette er 

selvfølgelig en mulig konsekvens af at aktionæren trækker penge ud af virksomheden. Denne 

afgrænsning er valgt ud fra, at der kun ønskes at give et billede af hvordan LL § 16 E har effekt på 

eksisterende virksomheder. 

Kursgevinst loven 

Kursgevinst loven er også ændret ved L 199, men afhandlingen ønsker at analysere beskatningen af 

ulovlige aktionærlån. Derfor er andre ændringer igennem L 199 fravalgt.  

Revision 

Det er ikke behandlet, hvordan lånet skal behandles rent revisionsmæssigt. Dette fravalg er sket på 

baggrund af, at hovedfokus er på hvordan disse lån beskattes, og dernæst med et økonomisk fokus 

på hvorfor disse lån optages.  

Neoklassisk teori, adfærdsteori og principal- agent teori  

Disse økonomiske teorier er valgt ud fra det synspunkt, at de synes at analysere problemstillingen 

bedst muligt. Og kun relevante vinkler på teorierne er taget med, for at holde fokus så snævert som 

muligt, af samme årsag er den neoklassiske teori kun kort gennemgået. Den neoklassiske teori 

danner grundlag for forståelsen af den adfærdsbaserede teori samt P-A teorien (Principal- agent 

teorien).  
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1.6 Metode 

 

I det følgende afsnit er der en gennemgang af, hvilke metoder der er anvendt i det juridiske-, 

økonomiske- samt integreret afsnit, for at kunne besvare problemstillingerne.  

1.6.1 Juridisk metode 

 

Til behandling af afhandlingens juridiske problemstilling, er retsdogmatisk
11

 metode anvendt, 

metoden er valgt da den er mest velegnet til at finde svar på hvad gældende ret er. Gældende ret 

anses som det resultat, domstolene ville komme frem til i en eventuel tvist på retsområdet, ved en 

beskrivelse, fortolkning, analyse og systematisering af retskilderne
12

. Det siges at der ikke er noget 

hierarki imellem retskilderne, men den retsdogmatiske metode behandler retskilderne i følgende 

rækkefølge
13

, regulering, forarbejder og administrativ praksis
14

 
15

 
16

.  

1.6.1.1 Retsdogmatisk metode  

 

Anvendes til at finde frem til de lege lata
17

, ved hjælp af en analyse af de pågældende retskilder. 

Ligningslovens
18

  § 16 E er den primære retskilde, men også selskabsloven
19

 og anden lovgivning 

er anvendt til at finde frem til gældende ret. Analysen af retskilder sker efter en objektiv 

ordlydsfortolkning, hvilket betyder at lovteksten analyseres som den er skrevet, hvorudfra der 

konkluderes hvad der menes med ordlyden.  

Dernæst anvendes den subjektiv metode, til at analysere lovforarbejdet, L 199 A 2011/2012
20

. 

Lovforarbejdet anvendes til at forstå formålet med lovgivningen, og kan supplere til forståelsen af 

LL § 16 E. Ved lovforarbejdet forstås lovforslaget som fremsat, samt bilag hvor skatteministeren 

                                                 
11

 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø, 2011, Retskilder og retsteorier, s. 27 
12

 Evald, Jens og Schaumburg-Müller, sten, 2004, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, s. 212  
13

 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø, 2011, Retskilder og retsteorier, s. 27 
14

 Domme, sædvaner og forholdets natur, findes også, men vil ikke blive behandlet, da den juridiske analyse af LL § 16 

E, ikke vedrøre sædvaner og forholdets natur, og der endnu ikke er nogle domme på området.  
15

 Evald, Jens og Schaumburg-Müller, Sten, 2004, retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelæren, s 277 
16

 lex-superior-princippet 
17

 Gældende ret 
18

 Lov nr. 926 af 18. september 2012 
19

 Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 
20

 Lovforarbejdet til lov nr. 926 af 18. september 2012 
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svarer på spørgsmål. I lovforarbejdet som det er fremsat, er der også betænkninger, disse 

bemærkningerne deles op i to, henholdsvis i de almindelige bemærkninger, der giver en generel 

beskrivelse af baggrunden for lovforslaget og i bemærkninger til de enkelte bestemmelser, der har 

til hensigt at give en uddybende forklaring. Lovforarbejdet er vigtigt til at forstå formålet med 

lovgivningen, samt kan være vejledende i forbindelse med uklarheder i LL § 16 E.  

SKAT’s juridiske vejledninger, er en vejledning om hvad Skatteministeriet anser for at være 

gældende ret, og har cirkulærestatus, disse vejledninger er ikke bindende i den forstand at 

virksomhederne kan støtte ret på dem
21

, men de er bindende for told- og skatteforvaltningen. I 

forhold til beskatning af ulovlige aktionærlån har SKAT juridiske vejledning, fra år 2013, 

C.B.3.5.3.3, særlig relevans, da beskatningen af (u)lovlige aktionærlån behandles heri. Den 

juridiske vejledning henviser også til administrativ praksis.  

Administrativ praksis i form af bindende svar fra Skatterådet, har også spillet ind i forhold til 

beskatning af (u)lovlige aktionærlån. Den administrative praksis er ikke en selvstændig en retskilde, 

men da lovgivningen og forarbejdet ikke besvare alle spørgsmål, får administrativ praksis en 

betydning for fortolkningen af gældende ret
22

. Den gældende for de involverede parter, og er 

gældende fra det bindende svar er afgivet. Administrativ praksis har efter traditionerne haft stor 

indflydelse på at fastslå hvad der er gældende ret, jf. Jacob Graff Nielsen. Legalitetskravet ved 

beskatning- De forfatnings- og forvaltningsretlige rammer, 2003, s 313
23

, og vil derfor også blive 

anvendt til at analysereretsvirkningen af LL § 16 E i afhandlingen.  

Dette vil sige, at der i det juridiske afsnit er foretaget en retsdogmatisk analyse af de lege lata. Dette 

sker ved at tage udgangspunkt i gældende ret primært i LL § 16 E, der fortolkes ud fra 

lovforarbejdet L 199 A 2011/2012, SKAT’s jurdiske vejledning samt den administrative praksis i 

form af bindende svar fra Skatterådet. 

  

                                                 
21

 Michelsen, Aage, 2013, Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, s 114 
22

 Michelsen, Aage, 2013, Lærebog om indkomstskat, 15. udgave, s 116 
23

 Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø, 2011, Retskilder og retsteorier, s. 116 
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1.6.2 Økonomisk metode  

 

Inden for økonomisk teori findes to metoder, den deduktive metode som er at opnå viden gennem 

bevisførelsens eller tænkningens vej, og den induktive metode der er at opnå viden gennem 

opdagelsens vej. De angiver begge fremgangsmåder, hvorpå man er i stand til at drage 

videnskabelige slutninger
24

.  En deduktiv slutning er en slutning der på baggrund af generelle 

principper drages om enkelte hændelser. Mens induktion er med udgangspunkt, i enkelte hændelser 

at vi slutter til et princip eller en generel lovmæssighed. 

 

Den økonomiske problemstilling er at finde ud af hvordan adfærd analyseres ud fra økonomiske 

teorier, og hvordan kan teorierne kan anvendes i forhold til analyse af lovgivning.  

I det økonomiske afsnit i afhandlingen, anvender således den deduktive metode, da der bliver taget 

udgangspunkt i de økonomiske teorier, for at forklare adfærd generelt
25

.   

 

Dette vil sige at der bliver taget udgangspunkt i den adfærdsbaserede teori samt P-A teorien, for at 

drage konklusioner om hvordan forholdet er i virkeligheden. Dette er gjort ved at analysere 

antagelserne i teorierne, men for at verificere at antagelserne er korrekt, er de analyseret i forhold til 

eksempler fra empirien.  

 

Ved den deduktive metode er det således muligt at analysere hvordan adfærd kan analyseres ud fra 

den adfærdsbaserede teori og P-A teorien. Ulempen ved den deduktive metode, er at man kan 

komme til at foretage nogle fejl slutninger, da der bliver konkluderet på baggrund af teorier og ikke 

observeret empiri, til at modsvare denne ulempe, er der efter konklusionerne, set på om disse kan 

verificeres igennem empiri.  

 

  

                                                 
24

 Andersen, Ib 2010, Den skinbarlige virkelighed, 4 udgave s. 35 
25

 Andersen, Ib 2010, Den skinbarlige virkelighed, 4 udgave s. 35 
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1.6.3 Integreret metode  

 

At integrere er at opnå et sammenspil mellem to forskellige områder, som i dette tilfælde er jura og 

økonomi.  

Det integrerede afsnit har til formål at analysere, hvordan den adfærdsbaserede teori og principal-

agent teorien kan anvendes til at analysere adfærden i forhold til (u)lovlige aktionærlån.  

Til at besvare denne problemstilling, er det først nødvendigt at få klarlagt at der eksisterer et 

problem i forhold til (u)lovlige aktionærlån. Til dette anvendes sekundært data, fra Dansk Revisors 

empiriske studie af lovovertrædelser i forhold til SL § 210, der er ikke lavet nogle selvstændige 

analyser af LL § 16 E. Det empiriske studie er dog anvendelig, da de to § ‘er på visse områder 

omhandler samme persongruppe og selskabstyper. Herved starter kapitlet med en induktiv analyse, 

hvor der tages udgangspunkt i observeret adfærd, og derved konkluderes der generelt.  

På baggrund af analysen i forhold til adfærden i forbindelse med de (u)lovlige aktionærlån, 

anvendes de økonomiske teoriers antagelser til at analysere hvorfor at den (u)lovlige adfærd 

eksistere, til analysen indgår problemet i forhold til at forstå hvad der er gældende ret i forhold til 

LL § 16 E.  

På baggrund af den konstaterede adfærd, analysen af hvorfor adfærden er som den er, konkluderes 

det på hvordan at lovgivningen vil kunne optimeres.   
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1.7 Struktur 

 

Kapitel 1 er det metodiske afsnit i afhandlingen. Her er de problemstillinger, der bliver analyseret 

nævnt, samt hvilke metoder der er anvendt til at drage konklusioner på problemstillingerne. I kapitel 

2, som er det juridiske afsnit, er der først en kort gennemgang af SL § 210, samt en analyse af LL § 

16 E´s rækkevide, med fokus på hvad gældende ret er i forhold til LL § 16 E. Kapitel 3 er det 

økonomiske afsnit. Her er de økonomiske teorier analyseret, analysen tager udgangspunkt i den 

adfærdsbaserede teori samt P-A teorien, og er valgt med det formål at kunne forklare adfærd. 

Kapitel 3 danner grundlag for, hvordan adfærden, i forhold til (u)lovlige aktionærlån, kan forklares, 

og dette vil blive samlet i kapitel 4, der er det integrerede afsnit. I det integrerede afsnit er der først 

en analyse af hvordan udviklingen har været i forhold til de ulovlige lån. Dernæst er der en 

sammenfatning af de juridiske konsekvenser af de (u)lovlige lån. Afslutningsvis i det integrerede 

afsnit sammenfattes de økonomiske teorier, for at besvare spørgsmålet om hvorfor der stadig 

optages (u)lovlige aktionærlån. Kapitel 5 er konklusionen, som er baseret på spørgsmålene fra 

kapitel 1, og som efterfølgende er analyseret i kapitel 2-4. Forkortelseslisten er i kapitel 6, og 

litteraturlisten er i kapitel 7.  
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Kapitel 2 – Juridisk analyse.  
 

I kapitel 2 er der en juridisk gennemgang af selskabsloven samt en analyse af ligningslovens 

bestemmelser, der vedrører beskatning af (u)lovlige aktionærlån. I selskabsloven vil hovedreglen 

om forbuddet af aktionærlån blive gennemgået, samt undtagelserne hertil. Dernæst er 

ligningslovens § 16 E, samt relaterede paragraffer analyseret. Denne analyse er for at finde frem til, 

hvad der er gældende ret i forhold til beskatning af (u)lovlige aktionærlån.  

2.1 Selskabsloven
26

  

Selskabslovens § 210 forbyder som udgangspunkt at selskabet stiller midler til rådighed, yder lån 

eller stiller sikkerhed for såvel kapitalejere som ledelsen. I det følgende afsnit er hovedreglen og 

undtagelserne hertil behandlet samt konsekvenserne af at bryde forbuddet nævnt. 

SL § 210 

 Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog §§ 211-214. Tilsvarende gælder i 

forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end 

moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også 

personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved 

slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende 

særlig nær. 

o Stk. 2. Et kapitalselskab kan dog uanset stk. 1 yde den i stk. 1 nævnte økonomiske 

bistand, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. reglerne i §§ 206-209. 

 

  

                                                 
26

 Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 
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2.1.1 Forbuddet mod ulovlige aktionærlån   

 

Selskabsloven (SL), der erstatter aktieselskabsloven samt anpartsselskabsloven, omfatter det 

generelle forbud mod aktionærlån. Jf. SL § 1 omfatter loven kapitalselskaber (aktie- og 

anpartsselskaber), der er nærmere defineret i stk. 2 som selskaber hvor ingen af kapitalejerne hæfter 

personligt, for selskabets forpligtelser ud over deres indskudte kapital, svarende til deres del af 

selskabet.  

Hovedreglen i forhold til forbuddet mod aktionærlån ses i SL § 210. SL § 210, fastslår at 

kapitalselskabet hverken direkte eller indirekte må stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed for kapitalejerne eller ledelsen i selskabet. Forbud finder også anvendelse for såvel 

kapitalejere og ledelsen i andre selskaber der har bestemmende indflydelse overfor selskabet, som 

ægtefæller, slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som er tæt knyttet til kapitalejere eller 

ledelsen på anden vis.  

Der findes flere undtagelser til hovedreglen i SL § 210, undtagelserne findes i: § 206-209 

(selvfinansiering), § 211 (moderselskaber), § 212 (sædvanlig forretningsmæssig disposition), § 213 

(Pengeinstitutioner), samt § 214 (erhvervelse af/fra kapitalandele). Derudover stilles der krav til 

tilbagebetalingen i SL § 215, og SL § 367 giver mulighed for at straffe overtrædelser med bøde.  

Reglerne vedrørende selvfinansiering ses i SL § 206-209, hvor § 206 stk. 1 gentager forbuddet mod 

at stille midler til rådighed, yde lån og stille sikkerhed, dog giver stk. 2 samt 3 mulighed for at 

benytte sig af selvfinansiering. Stk. 2 kræver generalforsamlingens accept, den økonomiske 

forsvarlighed samt det skal være på sædvanlige markedsvilkår, hvor stk. 3 stiller krav om, at der 

skal foretages en kreditvurdering. SL § 207 uddyber hvilke informationer
27

 der skal stilles til 

rådlighed for generalforsamlingen, for at de skal kunne godkende selvfinansieringen. I SL § 208 

stilles der krav om at den økonomiske bistand altid skal være økonomisk forsvarlig. Sidste 

bestemmelse vedrørende selvfinansiering i denne sammenhæng ses i SL § 209, der fastslår at det 

altid skal ske på markedsvilkår.  

                                                 

27
 1) baggrunden for forslaget om økonomisk bistand, 2) selskabets interesse i at gennemføre en sådan disposition, 3) de 

betingelser, der er knyttet til gennemførelse, 4) en vurdering af de konsekvenser, som dispositionen måtte medføre for 

selskabets likviditet og solvens, samt 5) den pris, som tredjemand skal betale for kapitalandelene. 
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I SL § 211 kan et kapitalselskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed for danske samt visse udenlandske moderselskabers forpligtelse, dog bestemmer 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nærmere om hvilke udenlandske moderselskaber der er omfattet af 

undtagelsen til hovedreglen.  

Såfremt der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, vil forbuddet i § 210 heller ikke 

finde anvendelse jf. SL § 212. I det tilfælde at der er tale om et pengeinstitut vil reglerne i SL § 206 

stk. 1 samt § 210 ej heller finde anvendelse, og vil derfor være lovlig, jf. 213. Til slut tillader SL § 

214 at der bliver erhvervet kapitalandele af/til medarbejderen i selskabet eller deres datterselskab.  

Som nævnt findes der i SL § 215 et krav om tilbagebetaling af de midler der er stillet til rådighed, 

det lån der er ydet eller den sikkerhed der er stillet, såfremt at de ikke er omfattet af undtagelsen i 

SL § 206 eller er omfattet af § 210. Jf. SL § 215 skal tilbagebetalingen ske ved at beløbet 

tilbageføres til selskabet, plus de årlige renter som er fastsat i renteloven
28

 § 5 stk. 1 og 2 samt et 

tillæg på 2 pct. Jf. renteloven § 5 stk. 1 skal rente påregnes fra forfaldsdagen, og renten skal 

udregnes ud fra Nationalbankens officielle udlånsrente
29

 tillagt 8 pct.  Hvilket giver en rente på 0,05 

+ 8 + 2 = 10,05 pct. Såfremt låner ikke har mulighed for at tilbagebetale beløbet samt renterne 

bliver dem der har indvilliget i at låne pengene til lånetager, stillet økonomisk ansvarlig over for 

lånet/sikkerhedsstillelsen jf. SL § 215 stk. 2. I tilfælde af at aftaleparterne har handlet i god tro, vil 

selskabet være forpligtet over for disse jf. SL § 215 stk. 3.  

SL § 367 gør det muligt at pålægge det ulovlige lån en bøde, dette vil blive uddybet yderligere i det 

intrigerede afsnit.    

  

                                                 
28

 Lov nr. 1244 af 18/12 2012 
29

 0,05 pct. Pr. 10/3 2015  
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2.2 Ligningsloven 

 

”Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskattelov” vedtaget 

den 13. september 2012, på baggrund af L 199 senere L 199 A. I dette blev ligningsloven (LL) § 16 

E indført med virkning fra 14. august 2012. Ved at indføre LL § 16 E opnår myndighederne nu 

mulighed for at beskatte blandt andet nogle af de lån der er optaget på ulovlig vis jf. SL § 210.   

Jf. lovforarbejdet er formålet med loven at: ”Aktionærlån beskattes ved optagelsen af lånet, så 

eksisterende skattemæssige incitamenter til optagelse af aktionærlån som skattefrit alternativ til at 

hæve løn eller udbytte i selskaber fjernes.” Jf. bilag 11 til L 199 A forventes det, at man med denne 

lov vil opnå at de (u)lovlige aktionærlån vil blive reduceret betragteligt, og derved forhindre at 

aktionærer finansierer privatforbrug på denne måde.  

LL § 16 E  

 

 Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende 

selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, 

behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden 

tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet 

af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til 

selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende 

anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. 

o Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det 

tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. 
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2.2.1 Hvornår er der tale om et lån jf.§ 16 E?  

 

Før analysen af, hvem der er omfattet af de (u)lovlige aktionærlån er det nødvendigt at se på 

hvornår der er tale om et lån jf. LL § 16 E. Jf. stk. 1 pkt. 1 er såvel direkte som indirekte lån 

omfattet af bestemmelsen. I stk. 1 pkt. 3 ses det, at også sikkerhedsstillelse samt at stille midler til 

rådighed er omfattet
30

. I lovforarbejdet ses det at lånet typisk opstår på tre måder; A. aktionæren 

hæver egentligt lån i selskabet, B. aktionæren hæver løbende penge til at dække private udgifter C. 

handel mellem selskabet og aktionæren
31

. 

Ved et lån forstås at lånetager modtager penge fra lånegiver, der skal tilbagebetales ud fra aftalte 

vilkår. Begrebet sikkerhedsstillelse samt stille midler til rådighed, ses også i det generelle forbud 

mod ulovlige aktionærlån der som nævnt ses i SL § 210
32

. Ved sikkerhedsstillelse kan for eksempel 

forstås kaution, pantsætning eller lignende situationer hvor virksomheden stiller sikkerhed for den 

fysiske person. Ligesom sikkerhedsstillelse er et vidt begreb, er det også et vidt begreb, når der er 

tale om at stille midler til rådighed. Ved midler forstås ikke nødvendigvis at den fysiske person har 

fået penge fra lånegiver, blot at muligheden forelægger
33

.  

Ordet lån vil i denne afhandling omfatte såvel lån, sikkerhedsstillelse samt at stille midler til 

rådighed.   

Som det ses opstår det (u)lovlige aktionærlån lige så snart aftalen er indgået, og skal beskattes på 

dette tidspunkt. Det ændrer ikke noget at aktionæren fratræder sig position sidenhen, da det 

afgørende er vedkommendes position da lånet bliver optaget.  

2.2.2 Hvem er omfattet af LL § 16 E? 

Ud fra en ordlydsfortolkning fastslår LL § 16 E at kun selskaber betragtes som lånegiver, og fysiske 

personer som lånetager
34

 i forbindelse med aktionærlån. Derved fastslås det, at der ikke er tale om 

et aktionærlån, når aktionæren låner penge til virksomheden. 

  

                                                 
30

 Hvilket stemmer overens med opfattelsen i L 199 A almindelige bemærkninger 3.1.2.2. 
31

 L 199 A almindelige bemærkninger 3.1.2.1 
32

 Hvilket også er inspireret af SL § 210 jf. bilag 14 side 3 
33

 Hvilket kan være bekosteligt for aktionæren 
34

 Undtagelsen hertil kan dog opstå i tilfælde af en transparent enhed optager lånet. I/S, K/S eller et P/S der har 

bestemmende indflydelse.  
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2.2.2.1 Selskaber 

 

LL § 16 E angiver, at der skal være tale om selskaber m.v. der er omfattet af selskabsskatteloven 

(SEL) § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 eller være tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, der 

direkte eller indirekte, yder lån til en fysisk person jf. LL § 16 E.  

SEL § 1, stk. 1 nr. 1: 

1) indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber, 

SEL § 1, stk. 1 nr. 2: 

1) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets 

forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet 

indskudte kapital,  

2) selskaber omfattet af § 2 C
35

 

3) og selskaber m.v. omfattet af § 3
36

 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 

som ikke er omfattet af SEL § 1 stk. 1 nr. 3, 3 a eller 4. 

  

                                                 
35

 SEL § 2 C. Registreringspligtige filialer af udenlandske virksomheder og skattemæssigt transparente enheder, der er 

registreringspligtige, har vedtægtsmæssigt hjemsted eller har ledelsens sæde her i landet, beskattes efter reglerne for 

selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, hvis direkte ejere med mere end 50 pct. af kapitalen eller med besiddelse af mere 

end 50 pct. af stemmerettighederne er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater, på Færøerne eller i Grønland, 

1) hvor enheden henholdsvis filialen skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt, eller 

2) som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorefter kildeskatter på udbytter til selskaber skal 

frafaldes eller nedsættes, og som ikke er medlem af EU. 
36

 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3. Ved en virksomhed med begrænset ansvar forstås i denne lov en 

virksomhed, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Det er desuden en betingelse, 

at virksomheden har minimum to deltagere, at der er mulighed for vekslende deltagerantal, og at økonomiske og 

forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på deltagernes andel af kapitalen 
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I forhold til definitionen af de udenlandske selskaber, ses det i lovforarbejdet
37

. ”bestemmelsen 

omfatter også lån, der er ydet af udenlandske selskaber, som må anses for at svare til de selskaber, 

der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2”. Dette gør det dog ikke mere klart 

hvilke krav der stilles til de udenlandske selskaber, før at de falder under LL § 16 E. Til at afklare 

dette vil det være relevant at se på anden lovgivning, der definerer et aktie- og anpartsselskab. Til 

det formål vil det være oplagt at se på SL § 1 stk. 2 ”i et aktie- eller anpartsselskab hæfter 

aktionærerne og anpartshaverne (kapitalejerne) ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, 

men alene med deres indskud. Kapitalejerne har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold 

til deres ejerandel, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter”. (Egne fremhævninger). 

Ud fra denne definition kan det konkluderes, at der skal være tale om, at det udenlandske selskab 

skal have indskudt fast kapital, at der ikke er nogen peronlig hæftelse samt at det skal være retsligt 

reguleret
38

, før der kan være tale om et selskab der svarer til de danske aktie- og anpartsselskaber
39

. 

Det må antages, at der vil blive lagt vægt på ovenstående krav til vurdering af hvorvidt der er tale 

om et udenlandsk selskab, der vil skulle behandles efter LL § 16 E. Dette vil for det udenlandske 

selskab betyde, at der er mulighed for at de ifalder beskatning af (u)lovlige aktionærlån efter dansk 

ret, til trods for dette ikke vil være tilfældet efter det pågældende lands lov
40

.  

2.2.2.1.1 Beskatning af selskaber 

Hvis lånet skal omkvalificeres til at være løn, vil selskabet have fradrag i form af 

driftsomkostninger
41

, jf. Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
42

, hvilket ikke bliver modsvaret når lånet 

bliver tilbagebetalt. Rent skatteretligt betyder det for selskabet der yder lånet jf. LL § 16 E stk. 2 at 

de ikke skal medregne det tilbagebetalte i deres skattepligtige indkomst. Jf. forarbejdet skal det 

tilbagebetalte ses som et tilskud til selskabet
43

, for at opnå at der ikke opstår en dobbeltbeskatning. 

  

                                                 
37

 L 199 A- bemærkninger til § 1 nr. 2 
38

 Ud fra det argument at de danske aktie- og anpartsselskaber er retligt reguleret i SL. 
39

 Det er her ikke fundet relevant at gennemgå SEL § 1 stk.1 nr. 2, da det vurderes der ligges vægt på de samme 

parametre  
40

 Udenlandske selskaber vil ikke yderligere blive behandlet i afhandlingen. 
41

 Jf. L 199 A bemærkninger til § 1 nr. 2 
42

 Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage: a. Driftsomkostninger, dvs. de Udgifter, som i 

Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger 
43

 L 199 A – bemærkning til § 1 nr. 2 
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2.2.2.2 Personer 

 

Før der kan være tale om et (u)lovligt aktionærlån, skal den fysiske person
44

 
45

 være omfattet af LL 

§ 2 jf. LL § 16 E. For beskatning af (u)lovlige aktionærlån er det LL § 2 stk. 1 nr. 2 der er 

interessant, da den fastslår at der er skattepligt, når der er tale om en fysisk person der udøver en 

bestemmende indflydelse overfor en juridisk person. Bestemmende indflydelse er nærmere 

defineret under LL § 2 stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed
46

 over 

stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 

rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Til vurdering af den bestemmende indflydelse skal 

følgende aktieandele eller stemmerettigheder medregnes: 

 I koncernforbundne selskaber, jf. LL § 2. stk. 3
47

.  

 

 Fra personlige aktionærer og deres nærtstående jf. LL § 16 H, stk. 6
48

. 

 

 Fra en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne 

selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. 

 

 Fra selskabsdeltager hvor de har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse.  

 

 Af en person omfattet af kildeskattelovens § 1 eller et dødsbo omfattet af 

dødsboskattelovens § 1, stk. 2 i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond 

eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet 

af disse.  

 

                                                 
44

 Lånetageren 
45

 Det må antages at der også kan blive tale om et fx I/S eller K/S som er transparente selskaber i skattemæssig forstand, 

kan ifalde LL § 16 E, såfremt at de optager et lån i et A/S eller ApS, hvor kravene i LL § 2 er opfyldt., såfremt at der er 

tale om at ejeren er en fysisk person. Understøttes af SKM2014.14SR samt SKM2014.15.SR 
46

 Det er nok at der blot er tale om at ejerskabet eller råderetten er opfyldt  
47

 LL § 2 Stk. 3. Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af 

selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der er fælles ledelse 
48

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

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

slægtskabsforhold. 
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Til beregningen skal som nævnt ikke kun medregnes de aktier/stemmeandele som den fysiske 

person besidder, jf. LL § 2 stk. 2, men også dennes nærtstående.  Definitionen på en nærtstående 

findes ligeledes i LL § 2 stk. 2, som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og 

bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte 

personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.  

Såfremt den fysiske person direkte eller indirekte ejer eller råder over mere end 50 pct. af 

aktieandelen/stemmeandelen, vil der være tale om at det (u)lovlige aktionærlån skal beskattes jf. LL 

§ 16 E. Dette gælder også hvis der er tale om et lån ydet til en nærtstående. SKM2014.16.SR
49

 er et 

bindende svar fra skatterådet, hvor eksempelvis A ApS (far) kun er ejet af A, vil låne 700.000,- på 

markedsvilkår, til B (søn), der er ejer af B ApS. B, er også i en virksomhedsskatteordning, med sin 

personlige virksomhed. B vil låne til at købe en ejendom som han vil leje ud til C ApS som A ApS 

(ejer 60 %) og B ApS (ejer 40 %) ejer i fællesskab. I dette tilfælde vil der være tale om LL § 2 er 

opfyldt, da der er tale om far og søn. Jf. skatterådet er ej heller nogen af undtagelserne til LL § 16 E 

opfyldt i denne situation. Derfor bliver B skattepligtig af lånet på 700.000,-.  

 

2.2.2.2.1 Beskatningen af fysiske personer 

 

Jf. LL § 16 E ”Behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden 

tilbagebetalingspligt”
50

 
51

. Hvilket vil sige at lånet skatteretligt skal omkvalificeres til enten løn 

eller udbytte Alt afhængigt af den fysiske persons forhold til virksomheden skal lånet behandlesæp 

forskelligt. Jf. bilag 14 side 5 til L 199 A skal praksis på området i forhold til hvornår der er tale om 

udbytte eller løn anvendes.  

2.2.2.2.1.1 Aktionærer 

For aktionærer vil det (u)lovlige aktionærlån skulle beskattes som udbytte
52

. Det vil sige at de 

betaler 27 pct. i skat af de første 49.200
53

 kr. og 42 pct. af udbyttet ud over 49.200
54

. jf. 

Personskatteloven § 4A, stk. 1, nr. 1 
55

 og Ligningsloven § 16A, stk. 1
56 

                                                 
49

 TfS2014, 195 
50

 Efter SL § 210 er der stadig tale om et lån der skal tilbagebetales 
51

 Almindelige bemærkninger til L 199 A 3.1.2.2, definition af lånet skal om kvalificeres til aktier, lån, tilskud m.v. 
52

 LL § 16 A stk. 2 beskriver hvad der skal medregnes under udbytte 
53

 Jf. PSL § 8 a stk. 1 
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2.2.2.2.1.2 Ansatte  

Er der derimod tale om at aktionæren også er ansat, så vil det (u)lovlige aktionærlån skatteretligt 

blive behandlet som personlig indkomst, og skal derfor beskattes efter Statsskatteloven § 4 og 

Personskatteloven § 3, stk. 1
57

. For aktionæren vil det betyde, at vedkommende kan blive beskattet 

af op til 51,7 pct.
58

 
59

 af det (u)lovlige lån
60

. Dog vil det også kunne ende med at lånet skal beskattes 

som udbytte, hvis der ikke er tale om at lånet kan anses for at være rimelig aflønning for arbejdet
61

.  

Er der tale om en ansat der ikke er aktionær, der påvirker en nærtstående, som er aktionær
62

, til at 

optage et (u)lovligt aktionærlån, vil det jf. lovforarbejdet
63

 skulle beskattes som et tilskud. 

Skatteretligt vil det betyde, at den ansatte vil blive beskattet over den personlige indkomst, med op 

til 51,7 pct.arbejdsmarkedsbidraget ikke blive medregnet her. 

2.2.2.2.1.3 Tilbagebetaling af lån eller udbytte  

Det er her vigtigt at skelne mellem det selskabsretlige og skatteretlige. Dette betyder, at selv om 

lånet bliver beskattet som løn eller udbytte rent skatteretligt, så er der stadig tale om et lån rent 

selskabsretligt, der skal tilbagebetales efter bestemmelserne i SL § 215.  

Rent praktisk sker der en dobbelt beskatning, i forhold til aktionæren, når pengene tilbagebetales til 

selskabet. I første omgang bliver beløbet beskattet når det udbetales som løn eller udbytte. Når 

aktionæren har tilbagebetalt lånet, vil han blive beskattet endnu engang når selskabet udlodder 

udbyttet. Jf. forarbejdet er denne dobbeltbeskatning aktionærens eget ansvar, ud fra FSR spørgsmål, 

til netop denne problemstilling. 

                                                                                                                                                                  
54

 Jf. PSL § 8 a stk. 2 
55

 § 4 a. Aktieudbytte efter ligningslovens § 16 A 
56

 § 16 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende 

værdipapirer, jf. dog stk. 4. 
57

 § 3. Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er 

kapitalindkomst. 
58

 Tillagt arbejdsmarkedsbidrag 
59

 Jf. § 19. Hvis summen af skatteprocenterne efter §§ 6, 7 og 8 tillagt den skattepligtiges kommunale 

indkomstskatteprocent henholdsvis skatteprocenten efter § 8 c overstiger 51,7 pct., beregnes et nedslag i statsskatten 

svarende til, at skatteprocenten ved beregningen af skatten efter § 7, stk. 3 og 7, blev nedsat med de overskydende 

procenter. 
60

 Dette er selskabets ansvar efter de almindelige regler vedrørende kildeskat. At lånet indeholder skatten, der skal 

afregnes over for SKAT.  
61

 Almindelige bemærkninger til L 199 A 3.1.2.1 
62

 Der opfylder betingelserne i forhold til bestemmende indflydelse. 
63

 Almindelige bemærkninger til L 199 A 2.1.2.2 
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2.2.3. Undtagelser  

 

LL § 16 E stk. 1. punkt 2 opstilles tre undtagelser til beskatningen af det (u)lovlige aktionærlån. 

Undtagelserne er, hvis der er tale om et lån der ydes, som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, lån fra banker eller lån til selvfinansiering
64

  

2.2.3.1 Sædvanlig forretningsmæssig disposition 

 

CORIT ADVISORY P/S
65

, stiller i bilag 5 til L 199 A spørgsmål til skatteministeren, hvor de 

blandt andet spørger ind til hvordan sædvanlig forretningsmæssig disposition skal fortolkes. I Bilag 

14 på side 6 er svaret til CORIT´s spørgsmål. Jf. svaret er bestemmelsen inspireret af 

selskabslovens § 212 
66

, 
67

.  

§ 212  

Uanset § 210 kan et kapitalselskab som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed for personkredsen, der er nævnt i § 210. 

 

I forarbejdet til SL § 212
68

 defineres sædvanlig forretningsmæssig disposition således: ”…selskabet 

løbende foretager dispositioner af denne karakter med uafhængige parter. Den mest almindelige 

disposition er salg af varer og tjenesteydelser på kredit. Der må foretages en konkret vurdering af, 

om transaktionen kan betragtes som sædvanlig for selskabet og inden for branchen. En klar 

indikator for, om transaktionen er sædvanlig, er, at selskabet har indgået tilsvarende transaktioner 

med uafhængige parter. Begrebet »sædvanlige forretningsmæssige dispositioner« er et fleksibelt 

og dynamisk begreb, der vil kunne ændre sig over tid. Det er ikke kun transaktionen, som skal være 

sædvanlig. Dette krav gælder også for vilkårene i transaktionen. Betalingsbetingelser, 

                                                 
64

 Selskabsloven § 206 stk. 2 
65

 Skatterådgivningsfirma  
66

 Understreges dog at fortolkningen altid vil være ens 
67

 SL § 212 er en af undtagelserne til hovedreglen i SL § 210  
68

 L 170 (FT 2008/09) 
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kreditvurdering, sikkerhedsstillelse mv. skal ske på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner 

sædvanligvis gennemføres med overfor tredjemand.”
69

 (egen fremhævning) 

Ud fra forarbejdet ses det, at der er krav til at transaktionerne finder sted sædvanligvis og at 

vilkårene for transaktionen er på samme vilkår
70

 som hvis det var en aftale med en tredjemand. Det 

er derfor ikke nok, at det er på samme vilkår som hvis de indgik aftalen med en uafhængig part. Der 

er også krav til at det er en transaktion som virksomheden normalvis tilbyder. Er disse betingelser 

ikke opfyldt vil der være tale om et skattepligtigt (u)lovligt aktionærlån.  

Erik Werlauff og Mette Neville har behandlet emnet i ugeskrift for Retsvæsen 2003 B side 201 ff. 

hvor de efter opstiller 6 krav der skal være opfyldt for at der er tale om sædvanlig 

forretningsmæssig disposition er opfyldt. 

1. ”Har kapitalejeren og selskabet en fælles interesse i, at der bliver ydet lån eller garanti til 

det pågældende formål.” 

2. ”Er vilkårene for dispositionen fastsat ud fra almindelige markedsvilkår, og ligger det fast 

at dispositionen ikke krænker andre kapitalejere eller selskabets kreditorer.” 

3. ”Er vilkårene fastsat efter sædvanlige forretningsmæssige principper og er dispositionen et 

led i selskabets forretninger.” 

4. ”Må dispositionen forventes at indebære klare fordele for selskabet, eller er den nødvendig 

for at opretholde status que.” 

5. ”Ville selskabet også have foretaget dispositionen, hvis det ikke havde været under disse 

kapitalejeres indflydelse.” 

6. ”Tages der fornødent hensyn til selskabets interesser i tilfælde af lånets misligholdelse, 

herunder en forsvarlig afvikling af selskabets mellemværende med kapitalejeren, så 

selskabets risiko ikke forlænges unødvendigt.” 

Disse 6 punkter, giver en uddybning af markedsvilkår, samt en sædvanlig handling. Derfor vil de 6 

punkter være relevant i en vurdering af sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

Skatterådet har i deres bindende svar i, SKM 2013.113.SR
71

 taget stilling til begrebet sædvanlig 

forretningsmæssig disposition i forhold til LL § 16 E. Spørgsmålet omhandler salg af ejendom til 

                                                 
69

 Egne fremhævninger  
70

 Er vilkårene ikke som til tredjemand, vil aktionæren blive beskattet af differencen, jf. LL § 2 stk. 5  
71

 TfS 2013 148 
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hovedaktionær med sælgerpantebrev. Virksomheden som spørgsmålet omhandler, beskæftiger sig 

normalvis med at opføre og eje erhvervsejendomme, med henblik på at udleje eller videresælge 

dem. Den pågældende ejendom der bliver spurgt til, er en beboelsesejendom, der i forvejen lejet ud 

til hovedaktionæren og som de ønsker at sælge til hovedaktionæren til 

opførselsomkostningsværdien
72

. Handelsværdien overstiger ifølge realkreditinstituttet 

opførselsomkostningerne, og derfor kan hele overdragelsessummen ikke realkreditfinansieres. 

Derfor ønskes det at finansiere resten med et sælgerpantebrev, på markedsvilkår, og de vil derfor 

høre Skatterådet om denne situation vil være omfattet af LL § 16 E. Til dette svarer Skatteråddet at 

der vil være tale om et (u)lovligt aktionærlån, da betingelserne i LL § 16 E er opfyldt, og 

undtagelsen om sædvanlig forretningsmæssig disposition ikke finder anvendelse her. Dette er 

begrundet med at virksomheden ikke normalvis opfører, sælger og finansiere beboelsesejendomme.  

Dette bindende svar fra Skatterådet, bliver dog kritiseret af John Bygholm
73

 
74

, i forhold til 

definition af sædvandlig forretningsmæssig disposition. Han nævner at der i forarbejdet
75

 er nævnt 

et eksempel hvor aktionæren køber en bolig for 4 mio. kr. og SKAT anser værdien til at være 4,3 

mio. kr. og derfor skal aktionæren beskattes af 0,3 mio. kr. Hvor aktionæren ikke vil blive beskattet, 

da beløbet anses for at ligge inden for skønsmæssig usikkerhed. Han påpeger at det efter hans 

opfattelse er en åbning til at overdrage fast ejendom, da det må kunne ses som at være en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. Dernæst kritiserer han at Skatterådet ikke følger formålet med loven 

i SKM 2013.113.SR. Formålet med loven jf. forarbejdet er at fjerne de eksisterede skattemæssige 

incitamenter. Da hovedaktionæren som nævnt SKM 2013.113.SR, netop ikke får nogen 

skattemæssig fordel, da han betaler opførselsomkostningerne og ikke det som realkreditinstituttet 

har vurderet ejendommen til
76

. Ej heller det faktum at det er et sælgerpantebrev synes han at kunne 

begrunde Skatterådets svar, da køber kompenserer sælger ved at betale kostprisen. Til hans 

påstande tager han dog afslutningsvis det forbehold, at hvis Skatterådet ikke har offentliggjort det 

hele, kan det være fakta der gør deres svar korrekt.   

SKAT er dog sidenhen kommet med den juridiske vejleding C.B.3.5.3.3. om aktionærlån, hvor der 

står: ”Hvis et selskab f.eks. sælger en fast ejendom til selskabets hovedaktionær og i den forbindelse 

                                                 
72

 Hvilet er i overensstemmelse med SKATS juridiske vejleding C.B.3.5.4.3 
73

 Formand for skatteudvalget i FSR - danske revisorer og partner i revisionsfirmaet Deloitte, inden for skat, moms og 

afgifter. 
74

 Bygholm, John, 2013, ”Skatterådet på afveje i afgørelse om aktionærlån” nr. 2 s. 77-83 
75

 L 199 til § 1 nr. 1 
76

 Som tredjemand umildbart ville skulle betale 
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yder lån via et sælgerpantebrev, er det ikke en betingelse at selskabet også har solgt fast ejendom 

til en eller flere uafhængige tredjemænd. Derimod er det en betingelse, at det er sædvanligt med 

sælgerpantebreve ved den konkrete type handler, at salget må antages at være i selskabets 

interesse, at det må anses for dokumenteret at et tilsvarende sælgerpantebrev ville indgå i en 

tilsvarende handel med en uafhængig tredjemand, at selskabet ville indgå tilsvarende handler med 

en uafhængig tredjemand og at der i givet fald er optaget maksimal ekstern finansiering 

(realkreditlån eller lignende). Om dette er tilfældet må bero på en konkret vurdering.” (egne 

fremhævninger). I dette afsnit ses det at skat og skatterådet modsiger hinanden. I spørgsmålet, får 

spørgeren ikke ret, da sælger ikke normalvis yder lån i forbindelse med salg, men i den juridiske 

vejleding står der netop at det ikke er nødvendigt at de før har ydet lån via et sælgerpantebrev til 

tredje mand, det er blot et krav, om at de ville indgå en tilsvarende handel med en tredjemand. Det 

at de vil handle på markedsvilkår, understøtter at de vil lave en tilsvarende handel med tredjemand. 

Dette understøtter John Bygholms første kritik af SKM. 2013.113.SR. 

Af andre spørgsmål skatterådet har behandlet kan nævnes SKM 2014.14.SR
77

 
78

. I dette tilfælde er 

det tale om A A/S yder en række lån til kommanditselskaber. A A/S er ejet af A som har ægtefællen 

B. A og B driver en række butikker
79

, som alle er særskilte K/S’er
80

. A A/S yder løbende lån til de 

nævnte K/S’er. Efter indførslen af LL § 16 E ønskede A og B dog at vide om lånene var omfattet af 

bestemmelsen. Spørgeren mener, at da de har gjort på denne måde siden 1998 måtte der være tale 

om sædvandlig forretningsmæssig disposition, og lagde vægt på at de også lånte til tredjemand, i 

form af de andre deltagere. Skatterådet var dog ikke enig, da der her er tale om at K/S’erne ikke er 

selvstændige skattesubjekter, og A og B derfor bliver skattepligtige efter LL § 2. Tilmed slår 

skatterådet fast at undtagelsen ikke er gældende her, da der er tale om et egentligt lån
81

, og 

undtagelsen kun gælder for lån der opstår som led i aktionærens almindelige samhandel med 

selskabet på sædvanlige kreditvilkår. I dette bindende svar fra skatterådet, ses det igen at sædvanlig 

forretningsmæssig disposition fortolkes snævert, hvor der bliver lagt stor vægt på ordet led. Der 

bliver blandt andet ikke lagt vægt på at der også bliver lånt til K/S’er tredjemænd, hvilket må siges 

at være vigtigt i denne sammenhæng.  

                                                 
77

 TfS2014, 197 
78

 Argumenterne fra SKM 2014.14SR, bliver også lagt til grund i SKM 2014.15SR.  
79

 11 butikker, hvor de ejer mellem 45 og 100 procent i hver, resten er ejet at lederne i butikkerne 
80

 Et enkelt I/S 
81

 Defineret ved at lånet står som selvstændig disposition.   
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2.2.3.2 Banker  

 

LL § 16 E undtager sædvanlige lån i pengeinstitutter fra beskatning som udbytte eller løn. Dette gør 

det muligt for en person der er omfattet af bestemmelsen i LL § 2 at optage lån i pengeinstituttet 

trods vedkommendes bestemmende indflydelse.  

 

2.2.3.3 Lovlig selvfinansiering  

 

Jf. LL § 16 E er selvfinansiering
82

 tilladt hvis det sker i overensstemmelse med kravene i SL § 206 

stk. 2. Stk. 2 stiller krav om at beslutningen skal godkendes af generalforsamlingen jf. SL § 207. 

Beslutningen skal være forsvarlig og der skal være en skriftlig redegørelse jf. SL § 207 stk. 1
83

, som 

skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system jf. SL § 207 stk. 3. Det skal være 

forsvarligt i forhold til selskabets økonomi jf. SL § 208 stk. 1 og selskabet må kun anvende beløb, 

der kan anvendes til udlodning af udbytte, jf. SL § 180, stk. 2 jf. SL § 208. Ledelsesorganets 

redegørelse samt at det skal være på sædvanlige markedsvilkår jf. SL § 209, stk. 3 stiller yderligere 

krav til at der skal fortages en kreditvurdering.  

Er disse betingelser ikke opfyldt vil der derfor ikke være tale om en lovlig selvfinansiering, og lånet 

vil derfor blive beskattet som lån eller udbytte efter LL § 16 E. Jf. bilag 13 til L 199 A, hvor 

Deloitte stiller spørgsmål til selvfinansiering, vil selvfinansiering også være lovligt selvom at LL § 

2 er opfyldt.   

  

                                                 
82

 Ved lovlig selvfinansiering forstås at selskabet yder et lån, til dets aktionærer eller medarbejdere, hvor lånet bliver 

benyttet et at erhverve kapital iandele i selskabet.  
83

 Skal danne grundlag for generelforsamlingens beslutning  
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2.2.4 I tilfælde af fejl 

 

Der findes tre måder at rette op på fejl, enten kan det ske ved rettelse af åbenlyse fejl, efterfølgende 

lønkørsel eller ved anmodning om omgørelse. Behandlingen af disse er analyseret i dette afsnit.  

2.2.4.1 Åbenlyse fejl 

 

Åbenlyse fejl vil for eksempel kunne være i tilfælde af at banken kommer til at sætte pengene ind 

på den forkerte konto, eller en vare fejlagtigt bliver betalt af selskabet selvom den er leveret til 

aktionæren. Til vurdereingen af om der er tale om en åbenlys fejl, er der flere parametre der vil 

kunne overvejes at tage med, eksempelvis hvor stort et beløb er det, og hvor hurtigt bliver fejlen 

rettet. Spørgsmålet om åbenlyse fejl er flere gange taget op i forbindelse med tilblivelsen af L 199 

A.  

I bilag 2 side 19 stiller FSR et spørgsmål der vedrører denne situation, hvor til svaret er: ”Hvis en 

disposition er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition, skal der ikke søges om omgørelse. 

En fejlagtig udbetaling kan skattemæssigt annulleres uden brug af omgørelsesmuligheden i 

skatteforvaltningsloven.” 

I bilag 11 side 6 spørger de danske advokater, hvor til svaret er: ”Formålet med beskatningen af 

aktionærlån m.v. er at fjerne incitamentet til at udbetale løn eller udbytte i form af lån. Dette formål 

vil i vidt omfang forspildes, hvis beskatningen uden videre kan ophæves ved tilbagebetaling, f.eks. i 

tilfælde af at SKAT forhøjer aktionærens indkomst med lånet. Hvis lånet er opstået ved en 

ekspeditionsfejl, eller hvis betingelserne for omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 er 

opfyldt, kan beskatning efter ligningslovens § 16 E undgås ved tilbagebetaling af lånet.” 

I bilag 14 side 4 spørger CORIT Advisory P/S ikke ind til tilfælde med fejl, men de får alligevel 

svaret: ”... Hvis lånet er opstået ved en ekspeditionsfejl, eller hvis betingelserne for omgørelse efter 

skatteforvaltningslovens § 29 er opfyldt, kan beskatning efter ligningslovens § 16 E undgås ved 

tilbagebetaling af lånet.” 

Endeligt i Bilag 21 side 8 til svar på FSR spørgsmål, svares der: ” Adgangen til at rette fejl eller 

søge omgørelse følger de almindelige regler herom. Hvis lånet er opstået ved en ren fejlekspedition, 

kan fejlen rettes uden at søge omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Hvis der ikke er tale 
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om en ren fejlekspedition, er adgangen til omgørelse afhængig af, om betingelserne i 

skatteforvaltningslovens § 29 er opfyldt. En af de afgørende betingelser for omgørelse er, at 

dispositionen utvivlsomt skal have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlig … 

Hvis det må antages, at aktionæren i den konkrete situation ikke var vidende om de skattemæssige 

konsekvenser ved at optage lånet, vil der være mulighed for omgørelse. I denne vurdering vil indgå, 

hvorledes lånet er opstået. Jeg finder derfor ikke grundlag for at udvide omgørelsesmulighederne 

ved en lovændring.” 

Der kan ud fra disse spørgsmål udeledes, at det vil være muligt at rette åbenlyse fejl, også selvom 

det ikke står i lovteksten. Dette findes også meget rimeligt, ud fra det hensyn at fejl sker, og at det 

som nævnt i forarbejdet er hensigten med beskatningen af aktionærlån m.v. er at fjerne incitamentet 

til at udbetale løn eller udbytte i form af lån.  

 

2.2.4.2 Efterfølgende lønkørsel 

 

I høringsvaret bilag 16 side 2 og 3 fra BDO ”Kan det bekræftes, at det ikke har yderligere 

skattemæssige konsekvenser, hvis en af selskabet betalt privat udgift i første omgang bogføres på en 

mellemregningskonto og først efterfølgende udgiftsføres som løn?” hvor til svaret er ” Forudsat at 

betingelserne for at behandle beløbet som løn i øvrigt er opfyldt, kan det bekræftes, at der vil være 

tale om en fradragsberettiget lønudgift allerede på det tidspunkt, hvor selskabet betaler 

aktionærens private udgifter og bogfører beløbet som en gæld til selskabet. Det har ikke yderligere 

skattemæssige konsekvenser, at selskabet efterfølgende formelt set bogfører beløbet som løn. 

Selskabet vil være indeholdelsespligtigt og hæfte for A-skat efter de almindelige regler herom.” 

Ud fra dette kan det udledes, at i det tilfælde at der på forhånd er lavet en aftale om at private 

udgifter afholdes af selskabet, eksempelvis igennem en direktøraftale, vil dette ikke falde under LL 

§ 16 E. Dette skyldes, at det oprindeligt er tænkt som løn, det konkrete beløb er bare endnu ikke 

fastsat. Der synes her at blive lagt vægt på at aftalen skal være på plads før udbetalingen.  
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2.2.4.3. Omgørelse 

 

Jf. forarbejderne til L 199 A § 1 nr. 2 er der mulighed for omgørelse: ”Der vil alt efter 

omstændighederne være adgang til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. De 

skattemæssige virkninger af at optage et aktionærlån må som udgangspunkt forventes at være 

forudset på dispositionstidspunktet, hvis der er en klar og almindelig kendt lovregel herom. Der 

skal dog altid foretages en konkret vurdering af, om betingelserne for omgørelse er opfyldt.” 

Dette gør det muligt at anvende skatteforvaltningslovens § 29, hvis der ønskes omgørelse. SFL § 29 

stiller følgende 5 krav, før der er mulighed for omgørelse.  

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

skatter. 

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

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

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

virkning, skal være enkle og overskuelige. 

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

omgørelsesanmodningen.” 

I bilag 12 side 8, bliver der dog skrevet at selvom betingelserne for omgørelsen ikke er opfyldt, vil 

det stadig være muligt ud fra en konkret vurdering. Dette åbner op for at lempe på kravene i de 

ovenstående 5 punkter. Emnet bliver også behandlet i forarbejderne under bilag 21 side 8, hvor der 

lægges vægt på, at der vil være mulighed for omgørelse hvis aktionæren ikke var vidende omkring 

konsekvenserne ved optagelsen af lånet.  
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2.3 Del konklusion 

 

Det juridiske afsnit har til formål at finde frem til gældende ret i forhold til LL § 16 E, ud fra en 

retsdogmatisk metode, kapitlet gennemgår også forbuddet imod ulovlige lån, jf. SL § 210. 

Det ses i forarbejdet at formålet med indførslen af LL § 16 E, er at fjerne aktionærlån som skattefrie 

alternativ til løn eller udbytte, lovgivers forventning til beskatningen af lånene, er at det vil medføre 

en betragtelig nedgang i antallet af lånene.  

Det kan i det juridiske afsnit således konkluderes at LL § 16 E giver ret til at beskatte ulovlige 

aktionærlån, hvor der er en række betingelser der skal være opfyldt, med dertilhørende undtagelser.  

Første betingelse er at lånet skal være omfattet ordlyden, hvor det ses at lån, stille midler til 

rådighed og sikkerhedsstillelse er omfattet af bestemmelsen, hvilket må sige at være en ret 

vidtrækkende bestemmelse, da aktionæren endnu ikke har modtaget pengene ved 

sikkerhedsstillelse, beskatningen opstår således allerede når virksomheden giver tilsagn om at stille 

midler til rådighed.  

Beskatning af ulovlige
84

 aktionærlån kræver, at der er tale om et selskab der er omfattet af SEL § 1, 

stk. 1, nr. 1 eller 2 eller et tilsvarende udenlandskselskab der yder et lån
85

 til en person der opfylder 

betingelserne i LL § 2
86

 i forhold til et kontrolkrav. Det kan således konkludes at kun juridiske 

personer kan være lånegivere, og fysiske personer kun kan være lånetager. I forhold til at 

udenlandske selskaber eller, opstår der en tvist i form af de kan blive beskattet af lånet jf. LL § 16 

E, også selvom lånet er lovligt i det land personen eller selskabet er, denne tvist bliver ikke 

behandlet yderligere.  

Som nævnt skal personen være omfattet af LL § 2, hvilket kræver at personen direkte eller indirekte 

råder eller ejer over 50 % af stemmerne eller aktierne. Det at det både er direkte og indirekte 

(eksempelvis ved aftale med anden aktionær om at aktionæren har dennes stemmer), lån er omfattet, 

giver udfordringer i forbindelse med at udregne andelene, hvilket kan gøre bestemmelsen 

kompliceret at efterleve. Til beregning af andele omfatter LL § 2 også aktionærens nærtstående, i 

forhold til de nærtstående, giver det også udfordringer i forhold til at beregne andelen, hvilket kan 

                                                 
84

 Samt lovlige, se nedfor. 
85

 Her under forstås også stille midler til rådighed, samt sikkerhedsstillelse. 
86

 Gælder også nærtstående i LL § 2s forstand 
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gøre bestemmelsen uklar. Skatterådet har i det bindende svar SKM.2014.16.SR behandlet 

problemstillingen i forhold til nærtstående, hvor de kommer frem til at sønnen er skattepligtig jf. 

bestemmelsen, når han modtager et lån fra faren. Hvor det her i administrativ praksis ses at 

lovgivningen er ret omfattende. 

Er der tale om et forhold der er omfattet af LL § 16 E, betyder det således skattemæssigt, at 

selskabet får fradrag for lønnen, i tilfældet af lånet skal beskattes som løn, og ikke nogen 

modregning, når lånet bliver tilbagebetalt til virksomheden. Hvordan aktionæren blive beskattet, 

afhænger om der er tale om en aktionær der kun er aktionær, eller om en aktionær der er ansat, hvor 

lånet kan ses som løn. Hvis der er tale om at aktionæren ikke er ansat, vil lånet skulle beskattes som 

var det udbytte, hvilket medføre en beskatning på 27 % hvis lånet er under 49.200,- og hvis det er 

over er skatteprocenten 42 %. Er der tale om at lånet kan anses for at være løn vil aktionæren kunne 

blive beskattet af op til 51,7 %. Det at aktionæren bliver beskattet, ændre ikke på der stadig er tale 

om et lån der skal tilbagebetales efter reglerne i SL § 215.  

Der er dog visse undtagelser jf. LL § 16 E stk. 1 punkt 2 i form af sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, 

stk. 2. Undtagelsen i forhold til banker og selvfinansiering giver ikke de store problemer i denne 

sammenhæng. Men ses der på forretningsmæssig disposition, er der behov for at få dette defineret, 

til dette er forarbejdet anvendt, der slår fast i der skal tages udgangspunkt i SL § 210’s
87

 definition, 

derfor er der blevet set på forarbejdet til SL § 210. I forarbejdet ses det at er et krav om der skal 

være tale om en handel mellem uafhængig parter, det skal være på sædvanlige vilkår og på samme 

vilkår som hvis det var med uafhængig 3 mand, før undtagelsen finder anvendelse. Skatterådet 

behandler sædvanlig forretningsmæssig disposition i SKM.2013.113.SR, hvor de kommer frem til 

at undtagelsen ikke er gældende her. Det der er særlig omtvistet i dette bindende svar, er at 

skatterådet ikke synes at tage udgangspunkt i formålet med loven og forarbejdet generelt. Det at 

Skatterådet synes at afvige fra formålet, gør at det er svært for aktionærerne at gennemskue hvad 

der er gældende ret.  

Opfyldes undtagelserne ikke, vil lånet derfor skulle beskattes, med mindre der er tale om åbenlyse 

fejl, efterfølgende lønkørsel eller at der bliver søgt om omgørelse i tilfælde af fejl. Er der ikke tale 

om en fejl, vil lånet skulle beskattes efter LL § 16 E 

                                                 
87

 Kan dog undvige fra SL § 210 
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I det juridiske afsnit konkluderes det, at der er nogle forskelle i forhold til ulovliggørelsen af 

aktionærlånene i selskabsretten SL § 210, og den skatteretlige beskatning af lånet i LL § 16 E. Det 

synes relevant at konkludere på forskellene mellem de to paragraffer, for at give et helhedsindtryk 

af de uklarheder LL § 16 E har medført.  

Umildbart når man ser på de to bestemmelser, burde man forudsætte at de skulle omfatte samme 

lånetyper, samme persongrupper og de samme selskaber. Dette er dog ikke tilfældet, dog er lån, at 

stille midler til rådighed og sikkerhedsstillelse nævnt i begge bestemmelser, så på dette område 

giver det ikke anledning til forvirring. Med hensyn til persongrupper, så omfattet SL § 210 

kapitalejer og ledelsen, og LL § 16 E omfatter aktionærer der opfylder betingelserne i LL § 2. 

Ledelsen er således ikke omfattet af LL § 16 E, og der vil være nogle minoritetaktionærer der ikke 

er omfattet af LL § 16 E, men der vil være omfattet af SL § 210. I tilfælde af der er tale om en 

udenlandsk aktionær, vil LL § 16 E finde anvendelse, hvor SL § 210 ikke vil, men dette bliver ikke 

behandlet yderligere. I forhold til hvilke selskaber der er omfattet, ses det at SL § 210 bliver 

defineret i SL § 1, og LL § 16 E i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, i forhold til aktieselskaber og 

anpartsselskaber er de to bestemmelser ens, men SEL § 1 stk. 1 nr. 2 tilføjer at der også kan være 

tilfælde hvor udenlandske selskaber er omfattet, hvilket heller ikke bliver behandlet yderligere.  

I tilfælde af aktionæren falder under begge bestemmelser, vil der både være tale om et lån der skal 

beskattes, og et lån der skal tillægges renter og tilbagebetales efter de selskabsretlige regler  

Den samlede delkonklusion på det juridiske kapitel, er at der opstår en del forvirring, i form af at 

forstå gældende ret i forhold til beskatning af (u)lovlige aktionærlån.   
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Kapitel 3 – Økonomisk analyse.  
 

I dette afsnit vil der først være en kort gennemgang af den neoklassiske teori, for at danne grundlag 

for en videre analyse af hhv. adfærdsøkonomisk teori samt P-A teori. Fælles for teorierne er, at de 

arbejder med knappe ressourcer. Kapitlet bliver brugt til at danne overblik over de forskellige 

teorier, der skal brugs i det integrerede afsnit og til at forsøge at forklare adfærden i forhold til 

aktionærens optagelse af de ulovlige aktionærlån. Formålet med kapitlet er at få en forståelse af 

teorierne, i forhold til analysen af adfærden og bevise teoriernes anvendelighed i forhold til analyse 

af adfærd og incitament styring, samt at få forståelse for hvordan teorierne kan anvendes i 

forbindelse med analyse af lovgivning.  

 

3.1. Neoklassisk teori 

 

Der er her en kort gennemgang af noeklassisk teori. Bevæggrunden for denne korte gennemgang er, 

at kunne give en større forståelse af hvad de efterfølgende teorier bygger på. Det der gør den 

neoklassiske teori så tilgængelig er, at verdensbilledet er meget simplificeret i forhold til de 

efterfølgende teorier. Denne simpelhed gør det muligt, at analysere næsten alle tænkelige 

situationer. Teorien bygger på at virksomhederne er profitmaksimerende, rationelle, at en enhed er 

uden individers påvirkning, at der eksisterer fuldkommen konkurrence og at transaktioner er 

omkostningsfrie. Teorien arbejder med fordelingen af knappe ressourcer, og vil ikke blive behandlet 

i forhold til den lovgivningsmæssige vinkel. 

 

3.1.1 Profitmaksimering
88

  

 

Det antages, at virksomhedens eneste målsætning er at profitmaksimere. Til at opnå den maksimale 

profit, skal virksomheden vurdere hvilke input de skal have, beslutte hvordan produktet skal 

produceres samt hvordan produktet skal sælges.   

                                                 
88

 Sornn-Friese, Henrik, 2007, Hvad er en virksomhed? – Erhvervsøkonomisk teori og analyse, s. 39 
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3.1.2 Rationalitet
89

 

 

Neoklassisk teori bygger på at virksomheden har en fuldkommen viden og dermed kan være 

rationel. Det vil sige, at virksomhederne antages at kunne gennemskue alle situationer, vil kunne 

hente og forstå uendelig meget viden, og vide hvordan denne viden vil kunne bruges til at 

profitmaksimere. King
90

 arbejder dog med usikkerhedsbegrebet, men ud fra den tanke at 

beslutningstageren er i stand til at regne denne usikkerhed ud, og regne den med ind i 

beslutningsprocessen.  

3.1.3 En enhed
91

 

 

Det antages, at virksomhedens beslutningsproces ikke er afhængig af individers præferencer, 

hvilket stemmer overens med antagelsen at de er fuldt ud rationelle. Yderligere antages det, at der er 

tale om at virksomhederne træffer homogene beslutninger, men det anerkendes dog, at ikke alle 

brancher er ens.   

3.1.4 Fuldkommen konkurrence
92

 

Det antages, at der eksisterer fuldkommen konkurrence, hvilket er med til at sikre de rigtige priser 

på markedet, og at der ikke bliver produceret for meget. Det antages også, at hvis en konkurrent går 

konkurs, opstår der blot en ny der overtager dennes plads.  

3.1.5 Ingen transaktionsomkostninger 

Der er ingen omkostninger forbundet med at handle sammen, eller skaffe informationer ifølge 

teorien.  

3.1.6 Sammenfatning  

Dette er en meget kort beskrivelse at den neoklassiske teori som giver et lille indblik i at teorien 

antager at alle agerer ens, og derfor har ens adfærd.. Nedenstående vil der være en analyse af teorier 

der bygger videre på den neoklassiske teori.   

                                                 
89

 Sornn-Friese, Henrik, 2007, Hvad er en virksomhed? – Erhvervsøkonomisk teori og analyse, s. 39 
90

 King, Mervyn A, 1977, Public policy and the corporation, s. 128 
91

 Sornn-Friese, Henrik, 2007, Hvad er en virksomhed? – Erhvervsøkonomisk teori og analyse, s. 41 
92

 Sornn-Friese, Henrik, 2007, Hvad er en virksomhed? – Erhvervsøkonomisk teori og analyse, s. 76 
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3.2 Adfærdsøkonomisk teori 

 

Formålet med den adfærdsøkonomiske teori er at øge realismen
93

, set i forhold til den neoklassiske 

teori i forhold til adfærd. Dette gør teorien ved at tilføre et psykologisk perspektiv til tidligere tiders 

teori. Neoklassisk teori afveg fra at anvende psykologi i deres modeller, da psykologi som 

selvstændig disciplin ikke var så fremskredet på daværende tidspunkt, og at det mentes at psykologi 

ville gøre modellerne usikre. Ifølge Colin Farrell Camerer
94

 blev tanker som også ses i den 

adfærdsbaserede teori allerede nævnt af Adam Smith i hans værk fra 1759 ”The Theory of Moral 

Sentiments”. Bogen beskriver individers individuelle adfærd, som kan verificere hans økonomiske 

observationer. Som eksempel kan nævnes ”Adam Smith commented (1759/1892, 311) that "we 

suffer more when we fall from a better to a worse situation, than we ever enjoy when we rise from a 

worse to a better. ”Loss aversion”
95

”. Tankerne om individers adfærd bliver dog lagt på hylden i 

den neoklassiske teori, da den jo som nævnt bygger på antagelsen om rationalitet. Først omkring år 

1950 og frem gør den adfærdsbaserede teori for alvor sit indtog. Teorien i kapitlet vil blive anvendt 

til at beskrive adfærd i forhold til lovgivning, hvor der vil blive set på hvordan teoriens antagelser 

kan anvendes til at analysere lovgivning. 

 

3.2.1 Forskelle mellem neoklassisk teori og adfærdsbaseret teori  

Mange økonomer beskriver den adfærdsbaserede teori ved at distancere sig fra den neoklassiske 

teori. Derfor er der her opstillet forskelligheder i de to teorier.  

Den neoklassiske teori   Adfærdsbaseret teori  

1. 

For at foretage en økonomisk   I en økonomisk analyse skal  

analyse skal antagelsen om mennesket   antagelsen om mennesket være 

ikke være realistisk.   realistisk
96

.  

2.  
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 Sornn-Friese, Henrik, 2007, Hvad er en virksomhed? – Erhvervsøkonomisk teori og analyse, s. 77 
94

 Camerer, Colin Farrell, 2004 “Behavioral Economics: Past, Present, Future” s. 1 
95

 Camerer, Colin Farrell, 2004 “Behavioral Economics: Past, Present, Future” s. 4 
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 Sornn-Friese, Henrik, 2007, Hvad er en virksomhed? – Erhvervsøkonomisk teori og analyse, s. 77 
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Mennesket har evnen til effektivt   Mennesker er begrænset rationelle
97

  

at tilegne sig og bearbejde alle   da de ikke effektivt kan erhverve  

relevante oplysninger.   og behandle alle relevante oplysninger. 

3. 

Mennesker forstår fremtidige konsekvenser Tror på at der er usikkerhed
98

 i verden, så  

af handlinger foretaget i nuet.  mennesket ikke altid kan regne 

konsekvenserne ud. 

4.  

Mennesket fortryder aldrig handlinger Mennesker fortryder deres handlinger, når 

da de fra starten er rigtige de bliver klogere 

5.  

Mennesket træffer altid rigtige valg, da  Mennesket har ikke altid al information
99

 

de har adgang til al information  til at kunne træffe den rigtige beslutning 

 

6. 

Mennesket stræber altid efter  Mennesket går op i andre ting end profit  

profitmaksimering.   maksimering
100

. Eksempelvis at være fair, at 

gøre det rigtige, opretholde et godt ry, og 

glæde venner, naboer og partnere er også 

vigtige, selv om de kommer på bekostning af 

nogle økonomiske forhold.  
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7. 

Andre menneskers handlinger betyder  Mennesket bliver påvirket af andre
101

. Og  

ikke noget for menneskets glæde.  opnår eksempelvis en større glæde ved at  

    have en større bil end naboen. 

 

8. 

 

Mennesker er egocentrerede.  Mennesker er for det meste egocentrerede, 

men etik og lignende kan også påvirke 

mennesker
102

. 

 

9.  

Alle mennesker er ens. Mennesker er forskellige og har forskellige 

præferencer
103

.   

 

3.2.2 Begrænset/ i -rationalitet  

 

I modsætning til den neoklassiske teori tager adfærdsøkonomien udgangspunkt i at menneskers 

adfærd ikke er rationel, når de skal analysere økonomisk adfærd, som nævnt ovenfor. Hvad får 

eksempelvis en til at købe et meget dyrt ur, når man kan få et billigere ur der også kan vise 

klokken? Hvorfor spiser vi chokoladekagen når vi godt ved at broccolien er sundere? Dette er bare 

nogle af de spørgsmål, der gør det interessant at se på om mennesket er så rationelle som først 

antaget. I forhold til lovgivningen, kan det argumenteres for at denne begrænsede rationalitet, kan 

medføre at borgerne ikke altid overholder forbud i lovgivningen, da borgeren ikke formår at agere 

rationelt. Det må i denne sammenhæng antages at det er rationelt at overholde lovgivningen, ud fra 

det argument om at overtrædelse af lovgivningen, som oftest er behæftet med en straf.   

Det er her psykologien kommer ind, da den kan være med til at beskrive hvilke følelser der får os til 

at træffe den pågældende beslutning, der vil ikke blive talt om følelser i forholdt til lovgivning, da 
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det ikke findes anvendeligt i denne sammenhæng. Måden hvorpå teorien understøttes, er ved at se 

på empirien. 

3.2.3 Hvad omfatter den adfærdsbaserede teori?  

 

Det der adskiller den neoklassiske teori fra den adfærdsøkonomiske er, at i den noeklassiske teori 

kræver man at antagelsen om mennesket ikke er realistisk. I den forstand, at det forudsættes at alle 

mennesker er ens, og at disse ikke bliver tillagt psykiske aspekter. Her tager adfærdsøkonomien fat 

i, at antagelsen om at mennesker bliver nød til at være realistiske, for at få et retvisende billede af 

den økonomiske analyse. I forhold til adfærd og lovgivning, er denne antagelse med til at forklare 

hvorfor at nogle mennesker bryder lovgivningen, og andre ikke gør, for hvis alle var ens, ville alle 

enten bryde lovgivningen eller alle overholde lovgivningen, hvilket ikke er tilfældet i virkeligheden.  

Den mere realistiske antagelse bygger blandt andet på at mennesket ikke er i stand til at træffe fuldt 

ud rationelle beslutninger, dette kaldes begrænset rationalitet
104

. Begrænset rationalitet er, når 

mennesket ikke kan indsamle al tænkelig information de skal bruge for at træffe beslutningen, 

hvilket også har relevans i forhold til at kunne forstå lovgivning. Konsekvensen af dette er, at 

mennesket ikke kan træffe lige så rationelle beslutninger, som den neoklassiske teori ellers 

foreskriver. Den neoklassiske teori forudsætter, at mennesker kan træffe fuldt ud rationelle valg, 

hvilket empiriske studier viser ikke er tilfældet. Det at mennesket ikke kan indsamle al information 

og forstå denne, skyldes at ikke alt information er tilgængelig, samt at der er store omkostninger 

forbundet med at indhente denne information og forstå den. Yderligere er der forskel på 

forudsætninger for at kunne træffe beslutninger, eksempelvis i form af erfaring. 

Der er udgifter forbundet med at indhente information, det kan koste mange resurser at finde ud af 

eksempelvis hvilken maskine der fungerer bedst muligt til netop denne virksomhed. Disse 

omkostninger kaldes transaktionsomkostninger
105

. Der er også transaktionsomkostninger forbundet 

med at betale eksempelvis en jurist til at sætte sig ind i hvad gældende ret på området er.  

Det antages i den neoklassiske teori, at mennesket er i stand til også at forstå de konsekvenser deres 

valg i nuet har for fremtiden. Hvis dette var tilfældet ville der eksempelvis ikke ske nogen ulykker, 

for mennesker ville derfor fravælge at foretage den handling der medførte ulykken. Derfor arbejder 
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den adfærdsbaserede teori med, at mennesker ikke er i stand til at regne konsekvensen af deres 

handlinger ud i nuet
106

, set i forhold til i fremtiden, kan eksempelvis være mennesket ikke har det 

fulde overblik over hvilken lovgivning der gælder på området, og derfor tager beslutninger på et 

forkert grundlag.  

Dette hænger også sammen med antagelsen om, at mennesker fortryder deres handlinger ifølge den 

adfærdsbaserede teori. Det at mennesker bliver klogere ved at begå fejl, og derfor ikke fra starten er 

fuldt ud rationelle, som først antaget i den økonomiske teori. Hvis det antages, at mennesket ikke 

kan blive klogere i den forstand, at de allerede kan forstå selv komplekse situationer, ville det ikke 

give nogen mening at mennesker dygtiggør sig. Som eksempel på at mennesker fortryder 

handlinger kan nævnes, at mennesker skubber arbejdsbyrden foran sig. Den første dag har det ikke 

den store betydning, men jo længere tid der går, des større bliver arbejdsmængden, hvilket med stor 

sandsynlighed vil resultere i, at personen i sidste ende vil fortryde sin handling. Det kan også være i 

forhold til en ulovlig adfærd, som vedkommende først efterfælgende bliver klar over, at det er en 

ulovlig handling, og derfor fortryder sin handling.  Af illustrative eksempler på at mennesker begår 

fejl kan dette eksempel bruges
107

:  

Figur 1: 

 

Hjernen har en tendens til at tro at indercirklen til venstre er den største, men måles der efter, ses det 

at begge cirkler er lige store. På denne baggrund kan det konkluderes at mennesket begår fejl.  
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Den neoklassiske teori bygger som sagt også på andet ud over fuldkommen rationalitet, blandt 

andet på antagelsen om at virksomhedens primære mål er at profitmaksimere. Dette mener den 

adfærdsøkonomiske teori dog ikke er den fulde sandhed. Dette argument kan begrundes med at 

mennesker f.eks. ikke ville give til velgørenhed, hvis deres eneste mål var at opnå højest mulig 

profit. Adfærdsøkonomisk teori viser også igennem psykologien, at mennesker lader sig drive af 

andre værdier. Vi lader os påvirke af andre, og har et ønske om at opretholde et godt ry og et ønske 

om at se godt ud. Eksempelvis i forhold til velgørenhed er mennesket villig til at tage et økonomisk 

tab, for at tage sig godt ud, og får det godt af at gøre noget for andre. Ses antagelsen i forhold til 

lovgivning, kan der argumenters for at hvis andre udefra kan observere den negative adfærd i form 

af en ulovlig handlig, vil det kunne medføre at den ulovlige adfærd slet ikke bliver begået fra 

starten.   

Påvirkningen af andre kan også have en effekt i den forstand, at vores glæde kan blive påvirket af 

hvordan det går andre. Selvom det går personen godt i form af eksempelvis lønforhøjelse, bliver 

denne glæde ikke den samme, hvis kollegaen har samme lønstigning ved en lønforhandling. Den 

neoklassiske teori bygger derimod på at man ikke bliver påvirket af andres succes. Men psykologisk 

set, har mennesket en tendens til at lade sig påvirke af andre. Hvis andre gør noget, kan det synes 

legalt at gøre det samme blot fordi andre gør det.   

Neoklassiske teoretikere argumenterer også for at mennesker er egocentrerede, men som set i 

eksemplet med velgørenhed, er det tydeligt at denne antagelse ikke stemmer overens med den 

adfærdsbaserede teori. Den neoklassiske tilgang, gør det klart nemmere at argumentere for 

holdningen til homogenitet, men dette argument er svært at finde belæg for i den virkelige verden.  

Mennesket kan være egoistisk til en vis grad, men der er også empiri
108

 der viser, at vi godt kan lide 

at hjælpe andre, også uden nødvendigvis selv at få en gevinst ud af det.  

Adfærdsbaseret teori afviger igen på holdningen i forhold til at mennesker har forskellige 

præferencer, hvor den neoklassiske teori, mener at alle mennesker er ens. Eksempelvis køber vi 

forskellige varer, hvilket ikke vil blive uddybet yderligere her.   
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3.2.4 Adfærdsbaseret teori i virksomheden  

 

I bogen ”Hvad er en virksomhed?” anskuer Henrik Sornn-Friese
109

 den adfærdsbaserede teori fra en 

virksomhedssynsvinkel. Her beskriver han, hvordan den adfærdsbaserede teori kan beskrive 

hvordan beslutninger bliver truffet i en virksomhed. Her tager han udgangspunkt i de 

forskelligheder der er i en virksomhed og dens omverden. I den neoklassiske teori anskuer man 

virksomheden udefra som en virksomhed med klare mål som enhed, hvor der i den adfærdsbaserede 

bliver lagt vægt på individerne.  Disse individer i virksomheden ses som individer der har 

forskellige mål, præferencer og krav. Individer kan være mange forskellige persongrupper såvel 

interne som eksterne. Af eksterne kan nævnes leverandører, kreditorer, kunder, lovgivende 

myndigheder og lignende. Af interne individer kan virksomhedens ledelse, medarbejdere med 

indflydelse, aktionærer og lignende nævnes. Fælles for dem alle er, at de har interesse i 

virksomheden, og har mulighed for at påvirke virksomhedens mål. Eksempelvis kan 

myndighederne træffe beslutninger der sikrer borgernes rettigheder over for virksomheden, disse 

regelændringer kan medføre, at virksomheden må omlægge sine mål.  

Virksomheden består af mange enkelte individer, disse individer kan have forskellige mål og endda 

nogle af dem modstridende. Alle disse forskellige mål bliver igennem en forhandlingsproces internt 

i virksomheden til dens overordnede mål. I forhandlingsprocessen vil forhandlingsstyrke have den 

indvirkning, en uerstattelig medarbejder vil have mere indflydelse end en let erstattelig 

medarbejder.  

Richard Michael Cyert og James Gardner March
110

 opstiller fem mål som de mener virksomheden 

har, disse er: produktion, salg, lagerstørrelse, markedsandele og profit. Ifølge dem eksisterer der 

konflikter, når adfærdsbaseret teori anvendes. Dette skal forstås i den forstand, at individer har 

forskellige mål, som beskrevet ovenfor, denne konflikt skaber noget usikkerhed
111

.  
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3.2.5 Psykologisk indvirkning når vi træffer beslutninger  

 

Når mennesker skal træffe beslutninger, er der flere psykologiske effekter som påvirker vores 

adfærd. Nogle af dem vil blive nævnt i dette afsnit for at få et billede af, hvordan vi lader os 

påvirke. Eksempelvis har vi en tendens til kun at tænke kortsigtet, være risiko- og tabsavers
112

, blive 

påvirket af andre og undervurdere sandsynligheder jf. teorien.   

I forhold til at mennesket har en tendens til kun at tænke kortsigtet, kan følgende eksempel nævnes.  

Personer har det med at handle kortsigtet, og derved tillægge en gevinst en højere værdi i nuet, end 

en højere gevinst på lang sigt. Eksempelvis
113

 hvis personen står foran noget chokolade, bliver 

tilbudt en halv æske nu, eller en hel om en uge, så vil vedkommende sandsynligvis falde for 

fristelsen i nuet og tage den halve æske. Men hvis man så skubber valget til om et år og personen 

bliver tilbudt en halv æske chokolade om et år, eller en hel æske om et år og en uge. Der vælger 

folk den hele æske, selvom de i begge tilfælde blot skal vente 7 dage ekstra og få dobbelt så meget. 

Derved kan det konkluderes at man tillægger chokoladen mere værdi i nuet. Dette hænger også 

sammen med beskrivelsen ovenfor, hvor mennesket ikke kan se, hvordan konsekvensen af deres 

handlinger i nuet påvirker fremtiden, hvilket også kan være i forhold til den langsigtede effekt er i 

forhold til at bryde lovgivningen.  

Mennesker har også en tendens til at lade sig påvirke af, hvordan de bliver stillet over for 

spørgsmål. Spørgeren kan spørge på en såkaldt positiv og negativ måde. Amos Tversky and Daniel 

Kahneman
114

 lavede i 1981 en undersøgelse, hvor de informerede deltagerene om en sygdom, hvor 

op mod 600 borgere var truet.  

Først spurgte de på en positiv måde, hvor mennesker fik valget mellem. 

 at A redde 200 liv med sikkerhed, eller B 1/3 chance for at redde alle 600 og med 2/3 chance 

for ingen ville blive reddet.  
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Det negative spørgsmål formulerede de således, de kan vælge mellem: 

 C hvor 400 dør med sikkerhed, eller D 2/3 chance for at alle 600 dør og 1/3 chance for at 

ingen dør.  

I disse to eksempler, foretrækker de adspurgte at vælge A frem for B, altså at med sikkerhed at 

kunne redde 200 mennesker, og D blev foretrukket før C, således at det muligt med 2/3 chance for 

at alle dør, men 1/3 chance for ingen dør. Dette er interessant da det viser, at mennesket i sine 

overvejelser lader sig påvirke af hvordan de bliver spurgt.  Dette eksempel understøtter også, at 

mennesket har svært ved at vurdere komplekse situationer. Det at mennesket ændrer holdning alt 

efter hvordan de bliver spurt, hænger også sammen med det tilfælde hvor vedkommende ikke 

forstår hvad der rent faktisk står i lovgivningen. 

Mennesker lader sig også påvirke af, at de har præferencer for sikkerhed, også kaldet at de er 

risikoavers ifølge teorien. Det betyder, at mennesker eksempelvis i spil almindeligvis hellere vil 

spille et sikkert spil, hvor gevinsten ikke er lige så stor som den vil være i et mere risikofyldt spil. 

Eksempelvis hvis man kan vinde 1000,- med 80 procent chance, eller med 20 procent chance kan 

vinde 1500,- betyder menneskers risikoaversion, at de vælger at spille det sikre spil. Forsikringer er 

også et eksempel på at mennesker er risikoavers, når man er villig til årligt at indbetale til 

forsikringen vel vidende, at det slet ikke er sikkert man nogensinde vil få brug for forsikringen. 

Dette hænger også sammen med, at vi lader os påvirke af omverdenen, vi ser eksempelvis i 

nyhederne at ulykker sker, og tænker derfor, at det er en god ting at forsikre os mod disse 

hændelser. Dog er der undtagelser til dette, hvis risikoen er meget lille, har de fleste en tendens til at 

negligere risikoen. Som eksempel på dette kan nævnes, at vi dagligt ser krig i nyhederne, men 

frygter generelt ikke for krig i Danmark, så derfor opleves det ikke som en real risiko. Ligesom det 

ses ved lovgivning, hvor at risikoen er meget lille for at blive opdaget, har vi en tendens til at 

undervurdere risikoen for at blive opdaget, men risikoen er der, da der jo rent faktisk er nogen der 

bliver taget i at bryde loven. 

Tabsaversion medfører, at vi har en tendens til at have større fokus på vores tab end de gevinster vi 

opnår, hvis vi eksempelvis spiller for 500,- og samtidig taber 400,- har vi samlet set vundet 100,- 

men vi vil have en tendens til at fokusere på de 400,- vi har tabt. Der er lavet flere empiriske studier 

om tabsaversion, i det følgende vil nogle af disse blive nævnt.  
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En undersøgelse fra Daniel Kahneman mf
115

 undersøger hvilken effekt det har at mennesker får et 

gode. Dette gør de ved at tildele halvdelen af testgruppen et kaffekrus, hvorefter testpersonerne med 

kaffekruset blive bedt om at nævne den mindste sum som de vil sælge det erhvervede krus for. 

Dernæst spørger man den resterende halvdel, hvad de ville være villige til at betale for at få kruset. 

Logisk set bør kruset være lige meget værd, uanset om man har det eller ej. Studiet viser dog, at den 

halvdel der har kruset, sætter kruset til 5,79 $ og dem der bliver bedt om at købe det, sætter prisen 

til 2,25 $. Dette viser, at vi som udgangspunkt ikke er villige til at opgive noget vi allerede har, da 

det i en vis forstand giver os et tab ikke længere at have kruset. De der allerede har kruset vil altså 

sætte prisen højt før de vil gå af med det, og de der endnu ikke har kruset føler ikke det er lige så 

meget værd da de endnu ikke har haft glæden ved at have det. 

Genesove og Mayer
116

 lavede i år 2001 et studie af, hvordan mennesker lader sig påvirke i 

forbindelse med prisfastsættelse af et hus som skal sælges. Denne undersøgelse studerer, hvordan 

sælger lader sig påvirke af, hvad vedkommende selv har givet for huset, i stedet for at acceptere 

erhvervelsessummen som at være en sunk cost
117

. De mener, at prisen i stedet skal baseres på, hvad 

markedet er villig til at betale for huset. Denne effekt tilskriver de tabsaversion.  

Alle disse eksempler demonstrerer, at mennesket psyke spiller ind, når der skal træffes beslutninger 

og hvor galt det vil kan gå, hvis antagelsen i den neoklassiske teori anvendes, da mennesker ikke 

opfører sig lige så enkelt som modellerne foreskriver.  

Tabsaversion kan ikke alene forklare hvorfor at mennesket begår forbrydelser, da tabsaversionen 

burde medføre at lovgivningen bliver overholdt. Da dette ikke er tilfældet at alle overholder 

lovgivningen, er det derfor nødvendigt at se på hvordan lovgivningen forstås, undervurdering af 

risiko og lignende som nævnt. Kritikken af den adfærdsbaserede teori er at det er for svært at 

medregne den usikkerhed som adfærd medfører. Hvor kritikkere mener, at adfærdsøkonomien ikke 

giver et retvisende billede, på grund af denne usikkerhed, ligesom den adfærdsbaserede teori mener 

at den noeklassiske teori ikke giver et retvisende billede, når antagelsen om mennesket ikke er 

retvisende. Alt i alt synes den adfærdsbaserede teori dog at åbne op for muligheden af mere 

realistiske analyser, i forhold til adfærd generelt, og adfærd i forhold til lovgivning. 
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3.3 Principal - agent teori (P-A teori) 

 

P-A teorien bliver anvendt til at analysere forholdet mellem en principal og agent i forhold til 

incitament samt agenternes adfærd. Denne teori bygger på, at der er en principal og en eller flere 

agenter
118

. Mellem principalen og agenten eksisterer der et overordnet/underordnet forhold, hvor 

principalen er den ledende. Principalen giver agenten en ordre, hvorfra agenten skal agere. Dette 

kan eksempelvis være en licensgiver som opstiller nogle retningslinjer over for en eller flere 

licenstagerer. Et andet eksempel kan være hvor lovgiver opstiller nogle regler, som borgerne skal 

følge, herved er lovgiver principalen og agenten borgeren. 

3.3.1. Normativ vs. Positiv  

 

Principal-agent teorien kan deles ind i to grupper
119

: en P-A teori der er normativ og som fokuserer 

på valget af efficiente incitamentstruktur og en positiv agent teori, som fokuserer på at forklare 

forskellige organisationsformer. Kendetegnet ved den normative principal – agent teori er, at den er 

matematisk og ikke har fokus på empiri, hvor den positive agent teori er empirisk orienteret og ikke 

matematisk. 

Begge teorier tager udgangspunkt i følgende antagelser: Der er asymmetrisk information mellem 

principalen og agenten, hvilket vil sige at principalen ofte vil skulle træffe valg under usikkerhed. 

Yderligere antages det, at de har modsatrettet interesser og at agenten handler ud fra at maksimere 

egennytten. Der er en udgift forbundet med at erhverve information om agentens adfærd
120

. Det 

antages også, at de er begrænset rationelle samt at de typisk ikke er villige til at løbe en risiko. 

Grundstenen for analysen er deres interne kontakt, eksempelvis det sæt regler som lovgiver har 

fastsat, som borgeren skal følge. Disse antagelser er også kaldet for agent problemet.  

I nedenstående er der en analyse af de enkelte antagelser (agent problemet) der danner grundlag for 

den nævnte teori.   
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3.3.2. Agent problemet  

 

Problemet
121

 mellem principalen og agenten opstår som nævnt, i at de kan have modsatrettede 

interesser. Dette problem stiller krav til den kontrakt
122

 der skal skrives mellem parterne, ved 

kontrakt kan også forstås de reger der gælder for virksomheder hvis de ønsker at drive virksomhed i 

Danmark, begrundet med at lovgiver står over for nogle af de samme udfordringer som en 

arbejdsgiver eksempelvis får overfor i forbindelse med at danne rammerne for kontrakten. Jf. 

Henrik Sornn-Friese
123

, er der to kriterier, der skal være opfyldt før kontrakten mellem parterne er 

efficient. Det første punkt er, at agenten skal være villig til at acceptere kontrakten, og det andet er, 

at agenten skal være villig til at opfylde kontrakten. Ud fra den antagelse, at agenten er egennytte 

maksimerende, vil det give problemer, særligt i forhold til det sidste punkt.   

Jf. Henrik Sornn-Friese, er der tre forhold der kan være medvirkende til at minimere risikoen for at 

agenten går efter egennytte maksimering. Det første punkt er i det tilfælde, hvor principalen ved 

hvornår agentens handlinger er efficiente dvs. ingen asymmetrisk information. Det andet er når 

agenten har fuld information om de konkrete handlinger, og det sidste punkt er der hvor agenten er 

sikker på belønning for korrekt handlinger. Udfordringerne ses også i forhold til lovgivning, hvor 

der er tale om at lovgiver ikke kan observere al adfærd fra borgerens side, hvilket medføre at 

lovgiver skal træffe beslutninger under usikkerhed.  

Disse nævnte udfordringer, er alle punkter der skal tages med i forbindelse med overvejelse af at 

skrive en kontrakt mellem to parter, hvor det gælder om at minimere risikoen for at agenten går 

egne vegne ud fra principalens synspunkt. Ud fra teorien antages det, at en god kontrakt er en 

kontrakt hvor der er den rette balance i forhold til incitament
124

, til at udføre den ønskede handling. 

Ved den rette balance forstås at man også kan over belønne eller over kontrollere, ligesom det 

modsatte kan finde sted. Særligt denne del af problemet har P-A teorien
125

 taget fat i. Med 

udgangspunkt i, hvor lidt principalen kan nøjes med at betale agenten, og hvor agenten stadig vil 
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udføre den ønskede handling og ikke blot opfylde egen interesse. I stedet for at se på betaling, vil 

man også kunne se på risikoen for at blive opdaget i den amoralske handling i forhold til 

kontrakten.  

Som eksempel på denne situation kan der ses på forholdet mellem en arbejdstager og en 

arbejdsgiver. Arbejdsgiveren vil naturligvis helst have at arbejdstageren laver mest muligt 

arbejdsrelateret i sin arbejdstid. Men hvis arbejdsgiveren kun er villig til at betale arbejdstageren 

den mindste løn, øger dette muligheden for at arbejdstageren ikke er lige så villig til at yde en høj 

indsats. Er der samtidig mange arbejdstagere, gør denne situation det svært for arbejdsgiveren at 

følge med i arbejdstagerens synspunkt. En løsning på denne situation kunne eksempelvis være, at 

øge kontrollen (risikoen for at blive opdaget stiger) eller hæve lønnen (en større gulerod). Det 

samme ses når lovgiver sættes som principalen, da lovgiver således skal finde den rette balance 

imellem belønning for positivt adfærd, eksempelvis i forhold til beskæftigelsesbidraget, og kontrol 

af negativ adfærd, eksempelvis i form af sort arbejde hvor staten går glip af skattekroner. Men 

graden af kontrol og belønning skal ses i forhold til hvilke udgifter lovgiver har forbundet med 

belønning og kontrol, hvis disse udgifter overstiger gevinsten, vil der være tale om der ikke er den 

rette balance imellem incitamenter og kontrol.  

3.3.3. Amoralsk adfærd  

 

Amoralsk adfærd
126

 opstår som en konsekvens af, at principalen og agenten ikke nødvendigvis har 

samme incitament. Som nævnt antages det, at agenten handler ud fra egen nyttemaksimering, hvor 

det samtidig er svært for principalen at overvåge agentens handlinger. Eksempelvis i form af borger 

der bryder lovgivningen, i forhold til at lyve om retten til sociale ydelser, denne amoralske adfærd 

kan være svær at afsløre. 

Når man taler om amoralsk adfærd er der tale om et ex-post
127

 problem, da det er et problem der 

opstår efter kontraktens indgåelse, ligesom efter at borgeren har op startet en virksomhed.  
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Amoralsk adfærd, når der er tale om flere agenter:
128

  

Denne adfærd kan også komme af påvirkning fra andre. Menneskers moral kan reduceres som 

konsekvens af at se andre som heller ikke opfylder deres kontrakter uden at dette har nogen 

konsekvenser.  

Med udgangspunk i eksemplet med arbejdsgiveren og arbejdstageren, kan man eksempelvis 

forestille sig, at der er flere arbejdstagere, der i en gruppe skal løse et problem. I tilfælde af, at 

agenten observerer de andre i gruppen ikke laver noget (free riders)
129

, og dette ikke bliver opdaget 

af arbejdsgiveren, eller denne ikke reagerer, hvis han opdager det, vil det resultere i en nedsat 

arbejdsaktivitet. Øges kontrollen med gruppen, vil dette kunne medføre at arbejdstagerne vil øge 

deres indsats.. Det at risikoen for at blive opdaget øges, vil i nogle tilfælde også kunne medføre en 

øget konkurrence mellem arbejdstagerne, hvilket umiddelbart kan være positivt for arbejds-

indsatsen, men den øgede konkurrence mellem arbejdstagerne kan også betyde, at det samlede 

produkt vil blive ringere, da de nu ikke vil arbejde sammen
130

. Arbejdsgiveren skal dog opveje den 

merudgift der er i form af kontrol, mod den tabte effektivitet. Skønnes det, at den øgede udgift til 

kontrol vil overgå den ekstra indsats, vil arbejdsgiveren ikke skulle fortage denne investering. I 

stedet kan han eksempelvis hæve løn niveauet, hvilket ville øge chancen for at gode medarbejdere 

vil søge stillingen
131

 og derved øge produktiviteten. Freeriders problemet eksistere også i forhold til 

lovgivning, hvis virksomhederne ser at det ikke har nogen konsekvenser for andre virksomheder 

ikke at overholde eksempelvis miljølovgivningen, vil det kunne medføre at de andre virksomheder 

ophøre med at overholde lovgvningen 

Den moralske adfærd er også afhængig af hvor risikovillig agenten er.  P-A teorien antager, at 

agenten ikke er villig til at løbe en risiko, risikoavers. Er der tale om at agenten er risikoavers, vil 

chancen for amoralsk adfærd være mindsket, da der er tale om en person der ikke bryder sig om 

risiko. Er agenten risikoneutral
132

, er agenten indifferent mellem høj og lav risiko, hvilket øger 

risikoen for at agenten ikke handler som principalen ønsker. Den sidste kategori af risikoinddeling 

er der, hvor der er tale om at en person er risikoelsker: Her er risikoen for amoralsk adfærd højest 

og det vil også være her det bedst muligt vil kunne lønne sig at udføre kontrol, for der vil med 

                                                 
128

 Holmström, Bengt, 1982, Moral Hazard in Teams, The Bell Journal of Economics 13, no. 2, s. 324-340 
129

 Holmström, Bengt, 1982, Moral Hazard in Teams, The Bell Journal of Economics 13, no. 2, s. 324-340 
130

 Fehr, Ernst and Falk, Armin, 2002, Psychological foundations of incentives, s. 689 
131

 Ikke gode medarbejder vil stadig søge stillingen, men der vil være flere gode medarbejdere at ansætte. 
132

 Er de ikke f. teorien.  



Beskatning af (u)lovlige aktionærlån 

-efter indførslen af LL § 16 E 

 

 

 

Side 48 af 104 

sikkerhed kunne observeres en amoralsk adfærd, i forhold til overtrædelse af lovgivningen, og 

derved vil det være muligt at straffe den adfærd.  

Det må ikke glemmes, at agenten også selv kan have interesse i at vise over for principalen, at han 

handler i dennes interesse. Det skyldes blandt andet, at de omkostninger der bliver brugt til 

overvågning, eller tabt udbytte kan medføre lavere belønning af agenten. I forhold til lovgivning, vil 

borgerne også selv have interesse i at vise deres moralske adfærd, for at slippe for at komme under 

mistanke, og derved opstår der en række udgifter for borgeren personligt. 

3.3.4 Positive incitamenter 

 

P-A teoriens løsning på problemet, er som det er nævnt kort, er at lave en kontrakt med det formål 

at skabe det rette incitament hos agenten. Kontrakten skal indeholde en oversigt over hvilke 

belønninger som agenten får ved observerbar korrekt handling. Det skal sikre, at agenten tilskyndes 

til at opfylde principalens mål, men det er vigtigt, at kontrakten stadig er attraktiv nok til at agenten 

vil tage jobbet, jf. Henrik Sornn-Frieses tilgang.  

Dette giver god mening når der er tale om løn i forhold til salg, hvor agenten kan se at den ekstra 

indsats betaler sig, såfremt at salg og løn er afhængig af hinanden, i kontrakten. Det medfører en 

usikkerhed for agenten i forhold til lønnen, teorien antager at agenten er risikoavers.
133

 

Usikkerheden sammenholdt med at agenten er risikoavers, kan medføre at agenten ikke ønsker at 

indgå kontrakten i første omgang.  

Som nævnt kan positiv indsat i form af at boreren tager et job, belønnes med at borgeren får 

beskæftigelsesfradraget, herved belønnes borgeren for den ønskede adfærd. Herved ses det at 

positive incitamenter også finder anvendelse i forbindelse med lovgivning.  

P-A teorien har også spillet en rolle i forhold til forsikringsverdenen, hvor det her omhandler ex 

ante situation
134

. Her er det centrale, at skabe incitament hos forsikringstageren, til at opgive 

retvisende informationer, når forsikringen tegnes.  
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3.3.5. Negativt incitament
135

  

 

P-A teorien arbejder også med det parameter at øge kontrollen som incitament. Det er her analyseret 

hvordan øget kontrol og konsekvenser har for adfærden hos agenten. Der er i afsnittet fokus på 

hvordan det offentlige(principalen), kan behandle overtrædelser fra agenten. 

Ifølge Steven Shavell og A. Mitchell Polinsky
136

 vil lovovertræderen, hvis og kun hvis gevinsten 

ved lovovertrædelsen overstiger tabet der er forbundet med straffen, vælge at udføre handlingen.  

Ud fra antagelsen om at mennesker vil overtræde loven, såfremt det kan betale sig ud fra et 

maksimeringssynspunkt, vil det være relevant at se på hvordan den optimale staf bliver fastsat. Til 

dette er Steven Shavell og A Mitchell Polinskys model anvendt
137

.  

Modellen bygger på at straffen, s, sættes til at være lig det nettotab, T, som er det tab som 

samfundet får, med undtagelsen af det lovbryderen får, ved den lovovertrædende handling. Tilføjes 

der usikkerhed, u, omkring om lovovertræderen bliver taget i den ulovlige handling, vil den 

optimale straf svare til s * u. Herved fås følgende:  

T = u * s ↔ s = T/s 

Altså for at få sat den optimale straf skal der ses på hvilken sandsynlighed der er for at lovbryderen 

bliver taget i vedkommendes ulovlige handling, også skal det holdes op mod hvilket tab der er, ved 

den konkrete forbrydelse.  

Under T, nettotabet skal blandt andet påregnes de omkostninger som omverdenen får ved en evt. 

konkurs fra lovbryderes side. Men også kontrol og håndhævelsesomkostninger skal regnes med når 

T skal beregnes. Når der er tale om nettotab, skal også eventuelle gevinster i omverdenen af 

lovovertrædelsen medregnes.  

Usikkerheden om hvorvidt der gives en straf, vil kunne medføre en uønsket adfærd. Hvis det nu 

antages at u er meget lille, vil det kunne resultere i at lovbryder ikke ser det som en real risiko, og 

derfor vælger at forbryde sig, hvilket vil medføre et større nettotab, når flere lovbrydere vil have 
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incitament til at forbryde sig på lovgivningen. Dette opvejer modellen dog ved at man så hæver 

straffens størrelse, så det kommer til at svare det tab som kaldes nettotabet.  

Steven Shavell og A. Mitchell Polinsky har også foretaget en empirisk undersøgelse af hvordan 

teorien om fungerer i praksis
138

. Her konstaterer de at deres antagelse fra teorien stemmer overens 

med virkeligheden, i forhold til at det i praksis er svært for myndighederne at opdage den 

skadevoldende handling. Modsvaret til den lave risiko, bliver opvejet ved højere bødesatser.  

Kritikken af teorien går på at det er for usikre faktorer; hvordan måler man hvor mange mennesker 

der bliver berørt at handlingen, og hvordan vurdere man sandsynligheden af risikoen for at blive 

taget? Disse usikkerheder gør at man ej heller kan være helt sikker på at bødens størrelse er korrekt. 

Men modellen vil kunne bruges til at give et billede af hvilke overvejelser lovgiveren skal foretage 

sig.  

3.3.5.1 Hvordan påvirker straf adfærd 

 

Udviklingen i økonomisk teori, i forhold til hvordan straf påvirker adfærd har udviklet sig markant 

igennem årene, fra at tro på staf fra lovgiver er den rette løsning, til en holdning om straf også kan 

opstå på anden vis. Dette afsnit beskriver først udviklingen i holdningen til straf, for så at 

sammenholde den med principal agent teorien.  

Thomas Hobbes udgav i 1651 bogen Leviathan
139

. Der er valgt at tage udgangspunkt i Thomas 

Hobbes bog, da den synes at behandle det centrale emne i forhold til straf, i en tid hvor der herskede 

kaos i verden, set i forhold til i dag.  

Hobbes arbejder ud fra den forudsætning, at mennesker fungerer bedst, såfremt de overgiver deres 

suverænitet til en bestemmende magt - på den måde vil de opnå beskyttelse og fred
140

. Hobbes 

betegner love som en pagt der er indgået mellem stat og mennesker. Hobbes
141

 mener dog at: 

”Overenskomster uden svær, er kun ord, som overhovedet ikke er i stand til at sikre noget 
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menneske”. Det er med til at danne et billede af hans syn på straf
142

. Hobbes mente, at den rigtige 

straf var en hård straf, for ellers ville mennesker ikke følge pagten. Så ved at skabe frygt, vil det 

påvirke mennesker til at følge lovgivningen. Sagt på en anden måde: frygt skaber orden, da det har 

en præventiv effekt. Dog mente han stadig, at nogle vil begå forbrydelser, for egen vindings skyld, 

også på trods af at der eksistere en straf.  

Men er det så også den fulde sandhed, at hvis vi bare straffer mennesker med maksimalt tænkelig 

straf, så vil kunne eliminere forbrydelser? Nyere undersøgelser viser, at menneskers adfærd kun i et 

vist omfang lader sig påvirke af risikoen for at blive straffet. Derefter viser studier dog klart, at der 

ikke er nogen sammenhæng mellem hvor hård en straf det er og om mennesker begår forbrydelser 

igen efterfølgende
143

. I stedet argumenterer de for at samfundsmoral påvirker os til at ændre vores 

adfærd.  

Alt i alt synes det dog at kunne følges argumentet om at mennesker har en tendens til at opleve 

lovgivning præventivt. Det skal dog ikke ses lige så firkantet som Hobbs beskriver det, men tror det 

er farligt at konkludere at mennesket slet ikke lader sig påvirke af straf, argumentet med 

samfundsmoral, vil også give god mening i forhold til den adfærdsbaserede teori.  

3.3.6 Empirisk vurdering  

 

Canice Prendergast
144

 har valgt at se på P-A teorien ud fra om betingelserne som nævnes i teorien er 

understøttet af empirien.  Altså hvorvidt antagelsen om at kontrakter skal være incitament 

fremmende, risikoen skal afvejes og lignende, for at opnå den ønskede adfærd hos agenten. Canice 

Prendergast kommer i hans analyse af direktørers løn
145

 frem til, at der ikke er markant meget 

empiri som understøtter, at risiko skal opvejes? med incitament, i kontrakts sammenhæng. Så på 

dette punkt findes det ikke muligt at kunne forklare teorien ud fra empirien. Canice Prendergast
 146

 

tager også fat i teoriens antagelse om, at arbejdsindsats der kan være svær at verificere, dette finder 

han ej heller at kunne se belæg for i empiriske undersøgelser. Begrundet med at denne situation kun 
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er tilfældet i meget få sager. Dette faktum at teorien ikke ses at kunne bevises i praksis, i form at en 

masse kontrakter der bygger på teorien, betyder ikke nødvendig vis at teorien skal kasseres, da det 

stadig godt kan være den rette måde at incitaments styre, virksomhederne anvender bare ikke 

teorien.  

Jf. Kirsten Bregn
147

 vil der være en sammenhæng mellem tilfælde hvor der er stabile betingelser, i 

den forstand at risikoen er lille og det er nemt at måle resultatet, vil overvågning være det mest 

efficiente. Det er med til at sikre at agenten bliver aflønnet for det ønskede stykke arbejde, da han 

ved hans arbejdsindsats vil kunne observeres. Hvor der er tale om stor usikkerhed, vil det mest 

efficiente være at give agenten incitament til at opfylde kontrakten. Usikkerheden medfører at det er 

sværere at vurdere for agenten om agenten udfører det ønskede stykke arbejde tilfredsstillende, og 

derfor er incitaments kontrakter den rigtige løsning, for at få agenten til at levere sit maksimale 

inden for rammerne. Der tales således for en positiv
148

 sammenhæng mellem usikkerhed og 

incitamenter.  

Argumentet for at teorien ikke afspejles i empirien er således, at den oprindelige model er for 

simpel. Oliver E. Williamson
149

 studerer i hans værk fra 1985 transaktionsomkostninger. Dette 

vælger Kirsten Bregn også at tage med i hendes bog
150

, hvor transaktions omkostninger anvendes til 

at forklare hvorfor incitaments kontrakter ikke ses på samme vis i empirien.  Det er dyrt at 

forhandle den helt rigtige kontrakt, med den rigtige afvejning af incitament, og samtidig er der store 

udgifter forbundet med efterfølgende at tilrette den, samt følge op på om den bliver efterlevet. 

Transaktionsomkostninger har således også en effekt på om komplicerede incitamentskontrakter 

bliver anvendt.  

 

  

                                                 
147

 Bregn, Kirsten, 2004 Principal-agent teori – med særligt henblik på lønsystemer.nr 13 s. 18 
148

 I modsætning til den oprindelige teori, hvor der ses en negativ sammenhæng.  
149

 Williamson, Oliver E. 1985, The economic institutions of capitalism 
150

 Bregn, Kirsten 2004, Principal-agent teori – med særligt henblik på lønsystemer.nr 13 s. 19 

http://rucforsk.ruc.dk/site/da/publications/principalagent-teori--med-saerligt-henblik-paa-loensystemer%28ff7336d0-52c4-11db-9789-000ea68e967b%29.html
http://rucforsk.ruc.dk/site/da/publications/principalagent-teori--med-saerligt-henblik-paa-loensystemer%28ff7336d0-52c4-11db-9789-000ea68e967b%29.html


Beskatning af (u)lovlige aktionærlån 

-efter indførslen af LL § 16 E 

 

 

 

Side 53 af 104 

3.3.7 Kritikpunkter af teorien  

 

Et af kritikpunkterne af den simple teori går på, at teorien kun omhandler på en enkelt periode, hvor 

der i virkeligheden vil være tale om en tid efter en periode. Det skal forstås på den måde, at de 

handlinger som agenten foretager i den første periode, vil kunne have indflydelse på de(n) 

efterfølgende periode. Det at der er flere perioder, kan påvirke agentens handlinger, ud fra det 

synspunkt at en amoralsk handling kan medføre større konsekvenser i næste periode. Eksempelvis 

en skærpet kontrol fra lovgivers side, være en af konsekvenserne for den efterfølgende periode. 

Eugene F Fama behandler denne problemstilling, set i lyset af karriere valg
151

. Han argumenterer 

for, at det slet ikke er nødvendigt at lave incitamentskontrakter, da konkurrencen mellem 

virksomheder, vil gøre at agenten vil blive aflønnet korrekt uanset hvad. I den forstand at agenten 

blot vil tage arbejde et andet sted, hvis principalen ikke tilbyder ham den rette løn. Martin L 

Weitzman har en anden måde at se på det, at der er flere perioder. Han argumenterer for at en klog 

agent ikke lever op til sit bedste i første periode, da det blot vil medføre at målet bliver sat op i 

anden periode, med den konsekvens at målet bliver uopnåeligt
152

. Dette synspunkt er også kaldet 

skraldeeffekten. 
153

 

Kritikken af teorien går desuden på, at løn bliver tillagt en alt for stor vægt i teorien, i forhold til 

hvad agenten i virkeligheden tillægger løn. Denne kritik bliver dog skudt ned af flere fagpersoner, 

som argumenterer for at økonomiske incitamenter kan påvirke adfærden samt produktiviteten, 

hvilket argumenteres med at det ses at finde sted i empirien. Blandt andet Edward P. Lazear
154

  har 

lavet en undersøgelse af hvordan økonomiske incitamenter påvirker adfærden, i forhold til 

produktiviteten. Hvor han igennem empirisk data finder belæg for at konkludere, at der er en 

sammenhæng mellem produktivitet og økonomisk incitament
155

.  
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Derudover får principal agent teorien også kritik for at den ikke er virkelighedsnær hvad angår den 

egoistiske agent. Det ses rent faktisk, at mennesker i den virkelige verden lader sig styre af lysten til 

at glæde andre. Denne lyst vil kunne forklare, hvorfor nogle mennesker yder en højere indsats end 

der er krævet ud fra kontrakten. Dette vil ikke blive behandlet yderligere her, men den 

adfærdsbaserede teori behandler dette emne. Se ovenfor i afsnittet om adfærdsbaseret teori for en 

uddybning, i forhold til at vores adfærd bliver påvirket af andre.  

Alt i alt går kritikken primært på at teorien er for simplificeret, men der argumenteres med denne 

simpelhed, i den forstand at det ellers vil blive for komplekst.  
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3.4 Del konklusion  

 

Kapitlet har til formål at analysere hvordan teorierne kan forklare teorien, og hvordan teorierne kan 

anvendes til analyse adfærd i forhold til lovgivning. De økonomiske teorier er analyseret ud fra den 

deduktive metode, hvor der tages udgangspunkt i teori, til at konkludere hvordan empirien må være, 

for at verificere dette er der set på eksempler fra virkeligheden, der understøtter teorien. 

 

Neoklassisk teori: 

Neoklassisk teori giver mulighed for at analysere situationer baseret på et mere simpelt 

verdensbilede. Ud fra antagelsen om, at virksomheder er profitmaksimerende, fuldt ud rationelle og 

at der er tale om en enhed i den forstand at enkeltpersoners præferencer ikke kan påvirke 

beslutningen. Teoriens antagelser er ifølge andre teorier virkelighedsfjern, på grund af disse 

antagelser, da det påstås at antagelserne ikke stemmer overens med menneskers adfærd i 

virkeligheden, på den baggrund synes teorien ikke relevant for at analysere forhold til lovgivningen. 

 

Adfærdsbaseret teori:  

Denne teori defineres typisk negativt, i forhold til den neoklassiske teori, i den forstand, at den 

beskrives ud fra forskelle i teorierne. Her er først nævnt de antagelser der anvendes til at analysere 

adfærd i forhold til den adfærdsbaserede teori.  

Den adfærdsbaserede kræver at antagelsen om mennesket skal være realistiske, at mennesket er 

begrænset rationelle, der er usikkerhed i verden, mennesket fortryder sine handlinger, ikke al 

information er tilgængelig, der er transaktionsomkostninger, mennesket går op i andet end profit, 

mennesket lader sig påvirke af andre, handler ikke kun egennyttigt, mennesket har forskellige 

præferencer, mennesket har svært ved at gennemskue konsekvensen for fremtiden, tænker 

kortsigtet, undervurdere risiko og er risikoavers.   
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Teorien er opstået som et modstykke til den neoklassiske teori og har det formål at gøre økonomisk 

teori mere virkelighedsnært. Alle de nævnte antagelser er igennem kapitlet analyseret, i den 

forstand at der er taget udgangspunkt i antagelserne, og derefter fundet empiri der beviser 

antagelsernes eksistens. Ud fra analysen ses det at teoriens antagelser er anvendelige i forhold til 

analyse af lovgivning.  

Hvordan er antagelserne i teorien anvendelig på analyser i forhold til lovgivning?: 

I teorien antages det at mennesket er begrænset rationelle, ses det i forhold til lovgivningsvinklen, 

kan det konkluderes at antagelsen kan anvendes i en analyse af lovgivning, baseret på det faktum at 

mange mennesker ikke er i tilstand til at sætte sig ind i lovgivning. Denne manglende evne, kan 

blandt andet medføre at borgeren ikke overholder lovgivningen, simpelthen baseret på det faktum at 

vedkommendes begrænsede rationalitet gør at lovgivningen ikke bliver forstået.  

I forhold til ikke at forstå lovgivningen arbejder teorien også med at folk fortryder deres handlinger, 

hvilket kan konkluderes også vil være gældende i forbindelse med lovgivning. At borgeren ikke 

overholder loven begrundet med uvidenhed, vil som rent logisk medføre at man fortryder sine 

handlinger, når man har fået en straf. 

Logisk set burde denne vider blot bare blive opvejet af at borgen satte sig ind i gældende ret, men 

som sagt eksistere der begrænset rationalitet hos borgeren der gør det svært at forstå hvad der står i 

loven, og yderligere er der transaktionsomkostninger forbundet med at forstå gældende ret. Disse 

transaktionsomkostninger, kan eksempelvis være i forbindelse med at betale en jurist for at blive sat 

ind i sagen.  

Dernæst antager teorien at der eksisterer usikkerhed, i forhold til lovgivning, giver det god mening 

til at forklare adfærd, som nævnt er den første problemstilling, om vedkommende har forstået loven, 

dernæst kan der også være tale om usikkerhed i forhold til at blive opdaget i den ulovlige handling. 

Sidstnævnte syes at stemme overens med virkeligheden, i forhold til at ikke alle lovovertrædelser 

bliver opdaget.  
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Teorien antager også at borgeren bliver påvirket af andre. Denne antagelse er anvendelig i forhold 

til at vide hvordan borgeren bliver påvirket af lovgivningen, da det at vi bliver påvirket af andre, 

kan medføre at vi opføre os i overensstemmelse med lovgivningen, hvis andre kan se vores ulovlige 

adfærd. Men kan også virke omvendt, hvis vi ser andre gør det uden det har konsekvenser, gør vi 

det også.   

Teorien antager også at mennesket er risikoavers, denne antagelse, synes dog ikke at holde helt i 

forhold til lovovertrædere, da de ikke ville begå den ulovlige handling, hvis risikoen for at blive 

taget i handlingen er stor, og det vil således gøre at der ikke var nogen lovovertrædelser. Det der gør 

at denne antagelse alligevel holder, er at det kan godt passe mennesket er risikoavers, er at 

mennesket har svært ved at gennemskue konsekvenserne ved deres handlinger, og har ikke evnen til 

at indsamle al viden.  

Det ses således hvordan antagelserne i teorien kan anvendes til at analysere adfærd i forhold til 

lovgivning. Derfor vil analysen også finde anvendelse i det integrerede kapitel, for at forstå 

adfærden i forhold til LL § 16 E, specifikt.  

 

Principal- agent teori  

Denne teori tager udgangspunkt i hvordan en overordnet får en underordnet til at opfylde de krav 

som den overordnede stiller, hvor der eksistere asymmetriske informationer om handlinger. Teorien 

anskuer kontrakter mellem principalen og agenten ud fra incitament, til at opfylde kontrakten. Et 

positivt incitament kan være at motivere igennem løn eksempelvis. Som negativt incitament kan 

nævnes kontrol, og muligheden for at blive straffet, hvis negativ adfærd observeres af principalen. 

Der tales også om amoralsk adfærd, og risikoen for at blive opdaget i denne.  

Teoriens anvendelighed i forhold til at analysere problemstillinger der vedrøre lovgivning:  

I forhold til lovgiver og antagelsen om den asymmetriske information, ses det stemmer fint overens 

med at lovgiver ikke har information om borgerens adfærd hele tiden. Selvfølgelig kan lovgiver 

stille krav til borgeren i form af de skal dokumentere deres adfærd, men i nogle tilfælde vil det 

stadig være muligt stadig at skule adfærd. Eksempelvis i forhold til SKAT, hvor det kræves at 

borgeren registrere al den indtjening vedkommende har, men det ses at der stadig eksistere sort 

arbejde. Dette hænger sammen med teoriens antagelse, at principalen skal træffe beslutninger under 
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usikkerhed. Usikkerheden fra eksemplet set fra lovgiveres side, er om borgerne registrer al 

indkomst, set fra borgerens synsvinkel er der en usikkerhed i forhold til om de bliver taget i at ikke 

opgive al indtægt. Til at dæmme op for denne usikkerhed, ville det kunne konkluderes at lovgiver 

blot burde øge kontrollen af borgens adfærd for at afsløre al negativ adfærd, men det at der eksistere 

transaktionsomkostninger, gør at det ikke er muligt for lovgiver at kontrollere al negativ adfærd i 

form af sort arbejde eksempelvis.  

Det der skaber P-A problemet, er at der eksistere modsatrettet interesser, og det kan medføre en 

amoralsk adfærd hos borgeren Til at stoppe den amoralske adfærd, arbejder teorien med at kunne 

styre adfærd igennem positiv og negative incitamenter. Blandt de positive incitamenter i forhold til 

lovgiver/borger situationen kan nævnes beskæftigelsesfradraget, da dette fradrag skal være med til 

at fremme fordelene ved at gå på arbejde. Blandt de negative incitamenter kan være at øge 

kontrollen, for derved at afsløre den uønskede adfærd, eller straf i form af bøde, for at få den 

negative adfærd til at være mindre attraktiv. Til at beregne størrelsen af straffen, skal lovgiver se på 

hvad samfunds netto tabet er på, sammenligne det med risikoen for at opdage adfærden, hvor ud fra 

størrelsen af straffen skal fastsættes.  

Kritikken af denne teori er, at de incitamentstyrede kontraker er svære at finde i den virkelige 

verden. Der argumenteres dog mod dette perspektiv, hvor det nævnes at transaktionsomkostninger 

kan have en indvirkning på at det er for dyrt at forhandle de rette kontrakter, men tilhængere 

argumentere her for at det ikke betyder der er noget i vejen med antagelserne.  En anden kritik går 

på, at teorien kun fokuserer på en enkelt periode og ikke forholder sig til, hvordan en efterfølgende 

periode kan påvirke agentens villighed til at opfylde kontrakten som aftalt.    

Det ses således at teorien finder anvendelse på analyse af adfærd hos borgeren, og at teorien også 

kan anvendes til at analysere situationer hvor lovgiver er principal, og borgeren er agenten.  
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Sammenfatning  

Det kan konkluderes i det økonomiske kapitel, at der er tale om forskellige teorier der giver deres 

bud på adfærd og hvordan man styrer adfærd ud fra. Den adfærdsbaserede teori bruges til at 

foretage en realistisk analyse af, hvad der får mennesker til agere som de gør. Det at det antages, at 

mennesket ikke er rationelt, men i stedet begrænset rationelt, åbner op for andre analysemuligheder 

end tidligere. Det ses i analysen at teorien også finder anvendelse, i forhold lovgivning. Argumentet 

for dette er at teoriens antagelser stemmeroverens med borgernes adfærd i forhold til 

lovovertrædelser.  

Principal-agent teorien beskriver hvilke udfordringer der ligger imellem en principal og agent i 

forhold til at få agenten til at gøre som ønsket. Teorien arbejder med, hvordan man får mennesker til 

at udvise den ønskede adfærd igennem incitamenter og kontrol.  I forhold til lovgivning, giver det 

mening at anvende principal betegnelsen på lovgiver, og agent på borgere.  

Det kan således konkluderes at det er muligt at analysere adfærd ved hjælp af teorierne, og 

teoriernes antagelser finder også fint anvendelse på lovmæssige forhold.   
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Kapitel 4 Integreret analyse. 
 

Ovenstående behandler først den juridiske problemstilling i forhold til hvad der er omfattet af LL § 

16 E, samt hvilke tvister der ligger imellem LL § 16 E og SL § 210. I det økonomiske afsnit er der 

udvalgt enkelte teorier om adfærd. Disse er her i det integrerede afsnit blevet anvendt til at forsøge 

at forklare hvorfor de (u)lovlige aktionærlån eksisterer. Begrundet med at det stadig ses at lånene 

bliver optaget, ifølge empiriske undersøgelser. Hvor det i forarbejderne
156

, ses at forventningen til 

LL § 16 E, var at det ville reducere antallet af lån. ”Det er herefter forventningen, at antallet af 

aktionærlån vil blive reduceret væsentligt, således at den påpegede manglende samordning mellem 

selskabsretten og skatteretten ikke vil udgøre et større problem.” Samtidig er der i afsnittet blevet 

fokuseret på det faktum at kravene til regnskabsklasse B er blevet lempet.  

4.1 Empirisk undersøgelse  

 

FSR
157

 har løbende lavet studier, hvor de har fulgt udviklingen i de ulovlige lån. De har baseret 

deres undersøgelser på data der er indsamlet af Experian. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at 

undersøgelsen er baseret på overtrædelse af SL § 210. Trods ovenstående, med at SL § 210 og LL § 

16 E, ikke omfatter samme persongrupper, findes det relevant at anvende undersøgelserne, da det 

giver et billede af omfanget af ulovlige lån. Derfor vil nogle af lånene der er opgjort, muligvis ikke 

være omfattet af LL § 16 E, men trods dette er i mente, synes det ikke at have indflydelse på det 

billede undersøgelserne viser. FSR anses for at være en troværdig kilde, til trods for at det 

selvfølgelig er revisorernes brancheorganisation, og at de dermed har en interesse i at fremme 

information om revisorens arbejde positivt.  
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4.1.1 Udviklingen i antallet af ulovlige lån  

 

Diagrammet, der er udarbejdet på baggrund af tal fra Experian
158

 
159

, viser et billede af udviklingen 

i antallet af ulovlige aktionærlån. Her ses det at de ulovlige lån er på sit laveste konstaterede antal i 

år 2006
160

, hvor det målt til at være 8.705. De kommende år frem til år 2010 stiger lånene støt, til de 

ender på 16.115. Så er der yderligere en stigning, dog mindre, frem til år 2011, hvor den når det 

højeste konstaterede antal på 16.427. Herefter falder det til, er der er konstateret at der er 9.985 

ulovlige aktionærlån i år 2013.  

Figur 2: 

 

Dette synes umildbart positivt, da det ses at siden vedtagelsen af L 199 A den 13. september 2012, 

med virkning fra 1. januar 2013
161

, har været et markant fald fra 2012 til 2013 fra 14.232 til 9.985. 

Derved kunne det ved en hurtig tanke konkluderes, at lovgiverens indgreb fungerer efter hindsigten. 

Niveauet er ikke nul, men det arbejder sig derned ad.  
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 FSR analyse fra 2014. Ulovlige lån i danske selskaber- analyse af tal fra 2013 regnskaberne s. 4  
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 Tal fra FSR ses i bilag 1- Tal fra FSR 
160

 Over den målte periode 2006-2013 
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4.1.1.1 Antallet af nye lån 

 

Det glemmes i den konklusion at fokusere på om andet data kan forklare faldet. For at se om 

lovgivningen har virket i den fortand at dæmme op for de ulovlige lån, er det relevant at fokusere på 

hvor mange nye lån der er blevet optaget fra 2012 til 2013.  

Med et fald fra 12.232 til 9.985, ses der et fald på 4.247. Tallet dækker dog over at der rent faktisk 

er optaget 3.033 nye lån. Dette beregnes ved at tage antallet af tilbagebetalte lån på 4.565 og 

tillægge antallet af selskaber der har fravalgt revision
162

 på 1.728 samt antallet af konkurser eller 

regnskaber der ikke er indleveret som er på 987. Samlet set giver disse tal 7.280, der så skal trækkes 

fra faldet på 4.247, hvilket giver at der er optaget 3.033 nye lån, i perioden fra 2012 til 2013. 

Hvilket naturlig vis ændrer på den først antagende positive holdning til nedgangen i antallet af lån, 

når lånene stadig bliver optaget.  

Figur  3
163

:
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 Dette emne vil blive behandlet nedenstående 
163

 Figuren ses i FSR rapport fra 2014, over tallene fra 2013 side 8 
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4.1.2 Ændringer i kravet til revisionsklasse B 

 

Af modellen ses at 1.728 selskaber har fravalgt revisionspligten, dette kan forklares med 

udviklingen i krav til revisionspligten. Det vigtigt at huske at ikke alle 1.728 selskaber 

nødvendigvis har et ulovligt lån, blot fordi de fravælger revisionen, når lovgiveren gør dette muligt.  

Det der forstås ved regnskabsklasse B, er at de er virksomheder med begrænset hæftelse, som 

eksempelvis anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde, virksomheder 

med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som 

opfylder følgende størrelseskrav: Balancesum under eller lig 36 millioner kr. nettoomsætning under 

eller lig 72 millioner kr. og har under eller lig 50 ansatte.   

Udviklingen i lempelsen, til krav om revisionspligt, har udviklet sig således. Før år 2006 var alle 

virksomheder i regnskabsklasse B omfattet af revisionspligten. Fra år 2006 får virksomheder med 

op til 3 millioner kr. i nettoomsætning mulighed for at fravælge revisionen. Fra år 2011 hæver de 

dette krav, til at virksomheder med op til 8 millioner kr. kan fravælge revision. Fra år 2013, sænkes 

kravene yderligere, så virksomheder i regnskabsklassen med en netto omsætning på mere end 8 

millioner får mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og revision. Yderligere omfattes 

nu også holdingselskaber med op til 8 millioner kr. mulighed for at fravælge revision. Kravene i år 

2013 ses i Årsregnskabsloven § 135 

En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, 

hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to 

af følgende størrelser, jf. dog stk. 2 og 3: 

1) En balancesum på 4 mio. kr., 

2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 

3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 
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Understående model er over udviklingen af fravalg af revisionspligt
164

. Modellen viser at i takt med 

at kravene til revisionspligten er blevet sænket, så er antallet også steget fra blot 12 fravalg i år 

2006, til 29.340 i år 2012, og hvor der så er en endnu kraftigere stigning til år 2013, hvor antallet er 

46.026. Disse tal afspejler tydeligt hvordan de sænkede krav påvirker antallet. Hvor ændringen i 

kravene fra år 2011, giver nogle flere der fravælger revisionspligten, også en kraftig stigning igen i 

år 2013, hvor kravene minimeres kraftigt.  Tallene skal således sammenlignes med udviklingen i 

antallet af ulovlige lån, hvor det ses at antallet af ulovlige lån stiger frem til år 2011, hvor kravene 

hidtil har været relativ stramme. Så fra år 2011 hvor kravene sænkes yderligere, ses det at antallet af 

lånene er faldende til indeks 163 i forhold til år 2006
165

. Så sænkes kravene igen fra år 2013, hvor 

antallet af lån falder til indeks 115 i forhold til år 2006. 

Ud fra oplysningerne kan noget tyde på at der er en sammenhæng mellem fravalg af revisionspligt 

hos dem der optager de ulovlige lån.  

Figur 4: 
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 FSR analyse fra 2014. Ulovlige lån i danske selskaber- analyse af tal fra 2013 regnskaberne s. 7 
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 Se bilag 1 
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Før den påstående holdning kan bekræftes, må man se på hvilke selskaber hvor i, der typisk opstår 

ulovlige lån i. På den måde kan man se om der er en sammenhæng mellem at det er denne type 

virksomheder der fravælger revision, som der også optager de ulovlig aktionærlån. Igen må det 

huskes at ikke alle der fravælger revision nødvendigvis gør det for at skjule de ulovlige lån.  

Model over sammenhæng mellem regnskabsklasse B og ulovlige lån.  

Figur 5. 
166

  

 

 

I modellen ses det at ulovlige lån i regnskabsklasse B udgøre 95,4 % i år 2006, ud af det samlede 

antal reviderede regnskaber. Forstået på den måde at der er allerflest ulovlige lån der bliver optaget 

af selskaber i regnskabsklasse B.  

Der er ikke udarbejdet nogen rapport i forhold til regnskabsklasse B siden, og det kan derfor ikke 

siges noget om hvordan udviklingen har været siden da. Men ud fra udviklingen siden 2006 frem til 

2010 ses det at tendensen kun har været stigende. 

                                                 
166
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Dette understøtter antagelse om at der er en sammenhæng mellem ulovlige lån og regnskabsklasse 

B. Og vil derfor kunne være medforklarende faktor til hvorfor at tallene, over antallet af lån, ser 

bedre ud, fra år 2011 hvor det var på sit højeste, i forhold til i år 2013.  

FSR anslår at der vil være tale om 2.712
167

 selskaber der har et ulovligt aktionærlån, som der har 

fravalgt revision. Dette er bergenet ud fra at 46.026 selskaber har fravalgt revision i år 2013, hvor 

de har taget procentsatsen for andelen af ulovlige lån
168

 på 5,89.  

Lægges dette til tallet for antallet af ulovlige lån i år 2013, på 9.985 fås 12.696
169

. Hvilket vil sige at 

lovgiverens valg om at nedsætte kravene til selskaber i regnskabsklasse B, er med til at give et 

billede af at antallet af ulovlige lån er på et lavere niveau, end hvis man ikke samtidig havde givet 

selskaberne mulighed for at skjule deres ulovlige lån. 

Figur 6: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal selskaber m. ulovlige lån               

                                                             

8.705  

          

10.835  

          

13.133  

          

14.649  

          

16.115  

          

16.427  

          

14.232  

            

9.985  

Antal selskaber m. revision eller udvidet 

gennemgang               

                                                        

161.822  

       

185.641  

       

198.870  

       

202.654  

       

199.025  

       

192.372  

       

184.358  

       

169.438  

Andel selskaber m. ulovlige lån               

5,38% 5,84% 6,60% 7,23% 8,10% 8,54% 7,72% 5,89% 

Antal selskaber med fravalgt revision               

1 43 232 466 1025 1709 2265 2712 

Det reale antal                

                                                             

8.706  

          

10.878  

          

13.365  

          

15.115  

          

17.140  

          

18.136  

          

16.497  

          

12.697  

Denne analyse af tallene som FSR har udarbejdet i samarbejde med Experian, viser at det stadig er 

relevant at fokusere på de ulovlige lån. Og ikke som først antaget, at det viste at der er et fald i lån, 

så må problemet være faldende, men faktum viser at problemet stadig eksisterer. Tallene viser at 

niveauet i år 2013 ikke er på indeks 115 i forhold til år 2006, men rent faktisk 146
170

.  
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 5,89 procent af 46.026 = 2.711 
168

 Bilag 1- Tal fra FSR 
169

 Se tabel. Tallene bygger på FSR analyse fra 2014. Ulovlige lån i danske selskaber- analyse af tal fra 2013 

regnskaberne s. 2, med mine egne videreudbygninger 
170

 (12.697/8.706)*100 
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4.2 Hvad er konsekvensen for en aktionær med et (u)lovligt aktionærlån.  

 

Denne oversigt er taget med for at sammenfatte hvad konsekvensen for aktionæren er, når de 

optager disse lån. Dette omhandler både det selskabsretlige forhold samt det skatteretlige, da 

vedkommende som er omfattet af LL § 16 E, også kan være omfattet af SL § 210, dog med 

undtagelse af udenlandske forhold, ledelsesmedlemmer og minoritets aktionærer. 

4.2.1 Selskabsretligt  

 

I det tilfælde at der er tale om en personkreds, en lånetype og en selskabstype der er omfattet af SL 

§ 210, og der ses bort fra undtagelserne i §§ 206-209 og §§ 211-214, vil det ulovlige lån blive 

pålagt at tilbagebetale beløbet med renter ud fra SL § 215  

§ 215. Hvis et kapitalselskab har ydet økonomisk bistand i strid med §§ 206 og 210, skal beløbet 

tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat 

i § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., med et tillæg af 2 pct., medmindre 

højere rente er aftalt. 

Stk. 2. Kan tilbagebetaling ikke finde sted, eller kan aftaler om anden økonomisk bistand ikke 

bringes til ophør, indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i 

strid med §§ 206 og 210 for det tab, som kapitalselskabet måtte blive påført. 

Stk. 3. Sikkerhedsstillelse foretaget i strid med §§ 206 og 210 er bindende for selskabet, hvis 

aftaleparten ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med disse bestemmelser. 

Renteloven foreskriver hvor meget personen skal tilbagebetale i renter, ud over det lånte beløb plus 

2 pct. jf. SL § 215. Jf. renteloven § 5 stk. 1 skal rente påregnes fra forfaldsdagen, og renten skal 

udregnes ud fra Nationalbankens officielle udlånsrente
171

 tillagt 8 %. Hvilket giver en rente på 0,05 

+ 8 + 2 = 10,05 %.  

 

Ud over renterne, så vil lånet også blive pålagt en bøde efter SL § 367. Jf. retspraksis i UfR 

1997.256 H bliver bøden 5 % af hovedstolen. Dog med den undtagelse, af hvis lånet med renter 
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 0,05 pct. Pr. 10/3 2015  
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bliver tilbagebetalt inden for en frist på 6 uger, der er fastsat af erhvervsstyrelsen, bliver bøden 

nedsat til 2,5 %  

 

Så rent selskabsretligt vil hovedstolen blive tillagt en årlig rente på 10,05 % samt en bøde på 2,5 

eller 5 % af hovedstolen.  

 

4.2.2 Skatteretligt  

 

Rent skatteretligt bliver lånet tilskrevet renter efter renteloven § 5 stk. 1 og 2, hvilket vil sige der 

ikke er forskel på rentesatsen, i forhold til hvis forholdet er omfattet af SL § 210.  

Hvordan aktionæren bliver påvirket videre, afhænger af hvad aktionærens forhold til virksomheden 

er. Hvis vedkommende er ansat skal det beskattes som personlig indkomst, og skal derfor beskattes 

efter statsskatteloven § 4 og personskatteloven § 3, stk. 1
172

. For aktionæren vil det betyde at 

vedkommende kan blive beskattet op til 51,7 pct.
173

 af det (u)lovlige lån
174

. Er der tale om at 

vedkommende er aktionær og beløbet ikke kan ses som at være løn, afhænger det af beløbets 

størrelse. Det vil sige at de betaler 27 pct. i skat af de første 49.200 kr. og 42 pct. af udbyttet ud over 

49.200
175

. jf. personskatteloven § 4A, stk. 1, nr. 1 
176

 og ligningsloven § 16A, stk. 1
177

. Der ses i 

denne sammenhæng bort for reglerne om at beløbsgrænsen fordobles, i tilfælde af ægtefældens 

forhold kan udnyttet
178

.  
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 § 3. Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er 

kapitalindkomst. 
173

 Tillagt arbejdsmarkedsbidrag 
174

 Dette er selskabets ansvar efter de almindelige regler vedrørende kildeskat. At lånet indeholder skatten, der skal 

afregnes over for SKAT.  
175

 Niveauet fastsættes i PSL § 8 a 
176

 § 4 a. Aktieudbytte efter ligningslovens § 16 A 
177

 § 16 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende 

værdipapirer, jf. dog stk. 4. 
178

 Men reglen vil selvfølgelig være gældende hvis aktionæren opfylder kravet herom.  
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4.2.3 Samlede konsekvenser 

 

Da afhandlingen beskæftiger sig med (u)lovlige aktionærlån omfattet af LL § 16 E og det her 

antages at personen og selskabet også er omfattet af SL § 210, så har det ret vidtrækkende 

konsekvenser for aktionæren, da der selskabsretligt stadig er tale om et lån selvom lånet er beskattet 

efter skatteretlige regler.  

Aktionæren vil således skulle betale 10,05 % i årlige renter, tillagt en bøde på enten 2,5 eller 5 % af 

hovedstolen, samtidig med at blive pålagt skat alt efter om der er tale om et ansættelsesforhold med 

op til 51,7 % i skat eller aktionærforhold med enten 27 % eller 42 % i skat.  
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4.3 Hvordan kan økonomiske teorier forklare at der fortsat bliver optaget lån.  

 

I dette afsnit vil der blive fokuseret på, hvordan teorierne fra kapitel 3 kan være med til at forklare 

hvorfor der fortsat bliver optaget (u)lovlige lån. Det at aktionærerne vælger ikke at følge 

lovgivningens forskrifter, gør det relevant at se på hvordan adfærd teoretisk set kan være med til at 

forklare FSR’s resultat. Den neoklassiske teori vil kun kort blive nævnt her, da den ikke synes 

selvstændigt at have nogen relevans. Den neoklassiske teori bygger på at mennesket handler 

rationelt, og at virksomhederne kun handler profitmaksimerende. Var dette tilfældet, ville der slet 

ikke eksistere aktionærlån. Virksomhederne er ikke profitmaksimerende når de lader aktionærerne 

trække penge ud af virksomheden, og slet ikke når disse aktionærer ikke har til hensigt at 

tilbagebetale lånet. Tilmed vil rationelle mennesker ikke vælge at optage et lån, med så store 

udgifter som listet i 4.2.3. Derfor vil adfærden forklares ud fra den adfærdsbaserede teori og 

principal- agten teorien.   

4.3.1 Adfærd set i forhold til den adfærdsbaserede teori.  

 

Den adfærdsbaserede teori bygger på antagelsen om at mennesket ikke er rationelt, og tilføjer 

psykologi til den økonomiske tankegang. Antagelserne i teorien vil i afsnittet blive brugt til at 

forklare hvorfor det kan være at aktionærerne handler som de gør.  

En af antagelserne er som nævnt, at mennesker ikke er rationelle, der er analyseret ud fra i hvilke 

sammenhænge at aktionærenes adfærd ikke er rationel. I punkt 2 i afsnit 3.2.1 ses det at teorien 

antager, at mennesker ikke kan gennemskue hvad deres handlinger i nuet har af konsekvenser for 

fremtiden. Til denne antagelse, vil man skulle se på hvor kompliceret en lovgivning vi har med at 

gøre, samt hvordan lovgivningen har været tidligere
179

.  

I den første aktiebeskatningslov fra 1917, var der ikke noget forbud mod aktionærlån. I 1952, kom 

der en ny aktiebeskatningslov, som indeholdt det første forbud mod aktionærlån, dog med 

undtagelser på visse betingelser for børsnoterede selskaber. Så i år 1973, kom der en ny 

aktieselskabslov, hvor lånene blev tilladt i et større omfang. Denne lempelse mødte stor kritik, og i 

år 1982 blev der indført et forbud mod aktionærlån, dette forbud bygger selskabsloven fra 2010 
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 En meget kortfattet gennemgang, da det blot er taget med for at skitsere holdningsskiftene.   
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videre på, dog med nogle undtagelser. Ud fra denne gennemgang ses det tydeligt, at der har været 

skiftet holdning mange gange, inden for en relativ kort periode. Sammenholdes det med at vi har at 

gøre med hhv. et forbud i SL 210, og dernæst en beskatning i LL § 16 E, af det der er blevet ulovlig 

gjort i SL § 210
180

. Samt at disse to paragraffer ikke dækker over samme personkreds, samme 

selskaber og at staffen er forskellig i de to paragraffer, vil der kunne argumenteres for at det kan 

være svært for den enkelte at sætte sig ind i kompliceret lovgivning, særligt når det drejer sig om 

lån der i tidligere tider har været lovlige. Ud fra dette tyder det på at dette faktum stemmer overens 

med antagelsen om at mennesker har svært ved at overskue hvilke konsekvenser handlinger i nuet, 

har for fremtiden. I forarbejdet bilag 21 side 8, nævnt i afsnit 2.2.4.1 i afhandlingens juridiske 

afsnit, ses det at lovgiver accepterer det forhold at aktionæren ikke kan gennemskue alle forhold. 

”Hvis det må antages, at aktionæren i den konkrete situation ikke var vidende om de skattemæssige 

konsekvenser ved at optage lånet, vil der være mulighed for omgørelse. I denne vurdering vil indgå, 

hvorledes lånet er opstået.” Den adfærdsbaserede teori, understøttes derfor her af lovgivers tilgang 

til at aktionæren begår fejl.  

Den adfærdsbaserede teori bygger også på, at mennesker ikke altid har fuld adgang til information, 

og at disse informationer er dyre at erhverve, også kaldet transaktionsomkostninger. Informationen 

om hvorvidt lånet er tilladt eller ej, kan være dyr at anskaffe sig, og kan betyde at man skal betale 

en revisor eller jurist for at informere en. Yderligere er lovgivningen som nævnt så kompliceret at 

det kan være svært for den enkelt aktionær, at vide om de netop er omfattet af denne bestemmelse, 

hvilket understøtter antagelsen om information kan være svær at skaffe, og at der er 

transaktionsomkostninger forbundet med at erhverve disse informationer. Eksempelvis kan det 

nævnes, når det skal regnes ud, om aktionæren er dækket af LL § 2, hvor direkte og indirekte andele 

skal medregnes, hvilket kan være meget kompliceret. Information, kan være svær at forstå for 

aktionæren, den kan dog erhverves ved at betale en revisor for at sætte sig ind i tingene, som nævnt. 

Men det er her at transaktionsomkostningerne kommer ind i billedet, da disse kan være med til at 

påvirke om aktionæren får sat sig ordentlig ind i den (u)lovlige handling, de er ved at foretage sig. 

En dygtig revisor vil kunne rådgive aktionæren til hvordan aktionæren optimalt set skal agere.  

I forhold til hvornår et lån er et lån ifølge LL § 16 E, vil også kunne volde problemer, ud fra 

antagelsen om at aktionærerne ikke kan gennemskue konsekvenserne af deres handlinger. Som 

nævnt i afsnit 2.2.1, er det ikke blot lån i ordets forstand, men også at stille midler til rådighed samt 
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sikkerhedsstillelse som er omfattet af bestemmelsen. Det har vidtrækkende konsekvenser, at lånet 

allerede beskattes, som følge af, at der er en aftale om eksempelvis at stille sikkerhed. Når aftalen 

blot foreligger, har aktionæren endnu ikke modtaget nogen penge. Det at lån ikke blot er lån, og at 

man kan blive beskattet allerede før lånet er udbetalt til aktionæren, gør at det kan være meget 

komplekst for en almindelig person at gennemskue hvilke konsekvenser handlingen har for 

fremtiden. Hvilket stemmer overens med adfærdsteoriens antagelse om at mennesket ikke kan 

gennemskue konsekvensen af handlingerne i nuet. Dette stemmer også overens med eksemplet af 

Richard Michael Cyert mf. om køb af chokolader i afsnit 3.2.5. De nævnte forhold kan således være 

med til at forklare adfærden i forhold til at de (u)lovlige aktionærlån stadig optages.  

Skatterådet har ikke bidraget til at gøre det nemt for aktionæren at gennemskue, hvornår lånene er 

omfattet af undtagelserne. Eksempelvis i SKM.2013.113.SR, ses det at lånet stadig skal beskattes, 

til trods for ingen opnår en skattemæssig fordel, som ellers er bevæggrunden for indførslen af LL § 

16 E. Det bindende svar omhandler sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvor bestemmelsen 

ikke synes at stemme overens med beskrivelsen af hvad en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

er i følge forarbejderne. Emnet er uddybet i afsnit 2.2.3.1, men understreger hvor forvirrende det 

kan være for aktionærerne, at gennemskue hvornår et lån er omfattet og hvornår det ikke er.  

Modstridende interesser arbejder den adfærdsbaserede teori også med i afsnit 3.2.4, hvilket også 

kan forklare hvorfor adfærden er som den er. Lovgiver ønsker at stoppe hævningerne, der hidtil har 

været skattefrie, men aktionærerne ønsker at tilegne sig de lån. Emnet vil blive behandlet yderligere 

i afsnittet om P-A teorien.   

At aktionæren også går op i sit omdømme og ikke kun profitmaksimering, er også en af 

antagelserne i teorien. Hvis denne antagelse holder stik vil der kunne argumenteres for at 

aktionæren ikke nødvendigvis havde onde hensigter med at optage et lån, der er (u)lovligt, der 

derved får ham til at se dårlig ud udad til. Der kunne argumenters for at personen slet ikke havde til 

hensigt at optage lånet. Dette vil dog være at presse teorien videre end den er tænkt, efter min 

opfattelse. Men man kommer ikke uden om at de (u)lovlige aktionærlån vil blive offentliggjort, og 

derved påvirke virksomheden og aktionærens omdømme, som yderligere vil kunne påvirke 

kreditorens villighed til at yde kredit til virksomheden. Denne faktor, synes jeg er vigtigt at tage 

med, da negativ omtale kan påvirke menneskers adfærd, hvilket behandles yderligere under 

negative incitamenter.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cyert
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Tabsaversion er en af antagelserne der ses i den adfærdsbaserede teori, hvilket betyder, at ifølge 

teorien skulle aktionærerne ikke være villige til at løbe en risiko. Denne antagelse synes dog ikke at 

stemme overens med det faktum, at der er 3.033 nye lån der er blevet optaget fra år 2012 til år 2013, 

og at der stadig eksisterer (u)lovlige lån. Det ses derfor at antagelsen om tabsaversion ikke stemmer 

overens med hvad der ses i virkeligheden, da det ikke kan argumenteres med at alle lånene er 

opstået på baggrund af manglende evner til at forstå konsekvensen af handlingen hos aktionæren, 

og derfor må nogle af lånene også stamme fra beviste handlinger. 

Disse forskellige faktorer er således med til at give indtryk af, at mennesker ikke handler rationelt, 

hvilket stemmer overens med hvorfor de (u)lovlige lån stadig bliver optaget. Dette kan simpelthen 

skyldes menneskers manglende evne til at sætte sig ind i hvilke konsekvenser deres handlinger har, 

de kan ikke overskue lovgivningen og det dyrt at blive sat ind i gældende ret. Denne tilgang til de 

(u)lovlige aktionærlån tegner et meget uskyldigt billede af hvorfor aktionærerne optager lånene. 

Derved presses teorien til det yderste, at de ikke engang ville optage sådanne lån, hvis de kunne 

sætte sig fuldstændig ind i det de gør, er ulovligt, da de bliver påvirket negativt at omverdens syn på 

dem. Dette meget pæne billede, med forbehold for afsnittet om tabsaversion, medfører interessen i 

at se på principal- agnet teorien, der giver andre forklaringer på adfærden. 

 4.3.2 Adfærd set i forhold til principal- agent teorien.  

 

Denne teori præsenterer en række faktorer der skal tages med når der er tale om over underordnede 

forhold. For at kunne anvende teorien på afhandlingens emne, antages det at principalen er 

lovgiveren, der vil have agenten, aktionæren, til at efterleve den kontrakt, lovgivningen, der er 

skrevet og gælder for alle der ønsker at leve i dette samfund. Normalvis når man taler om 

principalen taler man om en arbejdsgiver, og når man taler om agenten, så det en person der er ansat 

af principalen. Det synes dog det ikke at være uhensigtsmæssigt at gøre lovgiveren til principal og 

aktionæren til agent. Da lovgiveren står over for samme problemstillinger som arbejdsgiveren, og 

aktionæren godt kan observeres som en underordnet i den forstand at de skal efterleve 

lovgivningen.  
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4.3.2.1 Grundlæggende antagelser 

 

Formålet med teorien er at forstå hvordan lovgiveren får aktionærerne til at opføre sig som ønsket. 

Dette er først forsøgt igennem SL § 210, hvor lånene blev ulovliggjort, og sidenhen er LL § 16 E 

blevet indført, som har til formål at straffe den negative adfærd der er forbundet med at optage de 

(u)lovlige aktionærlån, i form af beskatning. 

Det antages, at der er asymmetrisk information mellem principalen og agenten, hvilket medfører en 

usikkerhed for principalen. Dernæst antages det, at de har modsatrettede interesser og at agenten 

handler ud fra at maksimere egennytten. Yderligere er der en udgift forbundet med at erhverve 

information om agentens adfærd
181

. Det antages også at de er begrænset rationelle samt at de typisk 

ikke villige til at løbe en risiko.  

Sammenlignes disse antagelser med lovgiveren som principal og aktionærerne som agent, stemmer 

det meget godt overens med at der er asymmetrisk information imellem parterne. Aktionæren er 

godt klar over han vælger at låne penge af virksomheden
182

, og lovgiveren har ikke altid fuld 

information omkring hvad aktionæren foretager sig. Selvfølgelig skal de (u)lovlige aktionærlån 

opgives i årsregnskabet i visse typer af virksomheder
183

 så man kan sige, at derigennem vil 

lovgiveren have adgang til information om den (u)lovlige handling. Årsregnskabsloven gælder dog 

ikke for alle virksomheder og derfor vil det være muligt for nogle virksomheder at skjule det 

(u)lovlige aktionærlån. Det er blandt andet her gennemgangen af lempelserne i forhold til 

regnskabsklasse B spiller ind. Denne usikkerhed omkring at der ikke er adgang til alle agenternes 

handlinger, stemmer fint overens med teoriens antagelse om problemet med asymmetrisk 

information.  

Dernæst antager teorien at principalen og agenten har modsatrettet interesser, hvilket tydeligt ses 

ved at lovgiveren forbyder disse typer af lån, men at aktionærerne forsat bliver ved med at optage 

dem. Dette begrundes med at der er 3.033 nye lån der er blevet optaget fra 2012 til 2013. Så selvom 

lovgiveren har et mål, bliver dette mål ikke fulgt af aktionærerne.  

                                                 
181

 Kan eksempelvis være en adfærds eller præstationsmåling der kan blive foretaget 
182

 At være klar over en handling, er ikke nødvendigvis det samme som at være klar over konsekvensen af handlingen. 
183

 Dem der er omfattet af årsregnskabslovens § 3 og ikke står som undtagelser under §§4-6. Dette vil ikke yderligere 

blive behandlet.  
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Det antages også at agenterne er begrænset rationelle, hvilket stemmer overens med den 

adfærdsbaserede teori, hvor agenten ikke opfører sig som den neoklassiske teori forudsatte, at alle 

er rationelle, men at aktionærerne rent faktisk ikke handler rationelt, når der er en straf forbundet 

med den (u)lovlige handling de foretager sig. Når der er konstateret denne begrænsede rationalitet, 

er det vigtigt at se på om principalen, i form af lovgiver, formår at lave en kontrakt som aktionæren 

forstår. Sammenlignes det med det juridisk afsnit, ses det at skatterådet vælger at gå videre end 

tænkt med lovgivningen, i forhold til deres bindene svar. Denne uklarhed vil kunne medføre, at 

aktionæren der er begrænset rationel, og derved har svært ved at overskue konsekvensen af sine 

handlinger får svært ved at gennemskue konsekvensen af det (u)lovlige aktionærlån.  

Den begrænsede rationalitet, prøver lovgiver dog at imødegå ved at acceptere at åbenlyse fejl bliver 

rettet. Derved er det umiddelbart tilladt at komme til at lave fejl, der skal i stedet ses på aktionærens 

hensigt med optagelsen af det (u)lovlige aktionærlån.  

Teorien antager at det er dyrt for lovgiveren at anskaffe sig information om aktionærens handling. 

Denne antagelse er lovgiveren stort set kommet udenom, da fremskaffelsen af informationen er 

blevet pålagt aktionæren/selskabet i form af årsregnskabet. Lovgiveren vil dog stadig have udgifter 

forbundet med at behandle de data fra årsregnskaberne, samt uddele straf, samt udgifter til at skaffe 

information for de selskaber der er undtaget årsregnskabsloven.   

P-A teoriens antagelse om at agenten er risikoavers, stemmer ligesom set i afsnittet hvor antagelsen 

i forhold den adfærdsbaserede teori behandles, ikke stemme overens med det faktum at der blive 

optaget (u)lovlige aktionærlån. P-A teorien arbejder dog også med amoralsk adfærd, i form af at 

agenten er egennyttemaksimerende. Denne antagelse kan være med til at forklare hvorfor de 

(u)lovlige aktionærlån bliver optaget. Da det er egennyttemaksimerende at trække penge ud af 

virksomheden, og hvis lånet er skattefrit og tilmed ikke bliver opdaget, vil det være 

egennyttemaksimerende. Men tilføjes det at lånet blive beskattet, og bliver opdaget, kan antagelsen 

om begrænset rationalitet, være med til at forklare den amoralske adfærd. For hvis aktionæren 

opføre sig amoralsk, og denne adfærd bliver observeret, vil det ikke længere være 

egennyttemaksimerende, derved forklare den begrænsede rationalitet, hvorfor lånet bliver optaget.  
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4.3.2.2 Principal- agent problemet.  

 

Her vil der blive set på om der overhovedet eksisterer et principal agent problem  mellem 

lovgiveren og aktionærerne. Agent problemet bygger på at få agenten til at opføre sig som 

principalen ønsker det. Normalvis taler man om, at der er en kontrakt i mellem de to parter. Men der 

er ikke direkte en kontrakt mellem lovgiveren og aktionærerne, i den forstand at der er forhandlet en 

aftale igennem, hvor begge parter skriver under. Dog synes der stadig at være tale om en slags 

kontrakt imellem lovgiveren og aktionærerne, da aktionærende er nødsaget til at følge en række 

spilleregler, hvis de ønsker at drive virksomhed i Danmark.  

Efter at det er konstateret at der er en slags kontrakt mellem lovgiveren og aktionærerne, vil det 

være relevant at se på de punkter som er listet ovenfor, hvor det er konstateret at der er tale om 

asymmetrisk information mellem principal og agenterne. Det må også siges at aktionærerne handler 

egennyttigt, når de vælger at optage de (u)lovlige aktionærlån trods forbuddet, og derved til skade 

for virksomhedens interessenter i tilfælde af f.eks. konkurs. I forhold til punktet om at information 

er svær at skaffe, falder virkeligheden dog uden for teorien, da denne information er tilgængelig for 

lovgiveren igennem årsregnskabet.  

Det kan herved konstateres, at der er tale om et P-A problem, i teoriens forstand, set i forhold til 

virkeligheden. Derfor vil lovgiveren kunne benytte sig af, at give aktionærerne incitament, til at 

følge lovgivningen i form af positive eller negative incitamenter.  

4.3.2.3 Incitamenter  

 

Måden hvorpå man kan dæmme op for den negative adfærd i form af at aktionærerne ikke gør som 

lovgiveren ønsker, er ved at give dem incitamenter til at gøre det. Dette nævnes normalvis igennem 

at give den rette løn, der giver agenten incitament til at efterleve principalens krav og yde den ekstra 

indsats. Man kan dog ikke tale om løn, når det gælder om at få aktionærerne til at følge 

lovgivningen. Derfor skulle der måske i stedet ses på, hvordan man får dem til at følge reglerne på 

anden vis. Det vil i denne sammenhæng ikke give meget mening at belønne aktionærerne for at 

overholde lovgivningen, da det må antages, at være normalt at efterleve lovgivningen. Hvis man 

belønnede for at efterleve lovgivningen, ville der opstå en tilstand hvor lovgiveren brugte alt for 
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mange ressourcer på belønningen, og virksomhedere/aktionærerne skulle investere (muligvis) for 

meget i at vise at de gør det rigtigt
184

.  I stedes kunne man eksempelvis øge incitamentet ved at vise 

omverden aktionærens adfærd i forhold til de ikke følger LL § 16 E, ved en online liste. Dette ville 

gøre informationen nemmere tilgængelig for interessenterne og derved måske gøre, at de ikke vil 

handle med virksomheden, hvilket gør at aktionæren har store incitamenter til ikke at optage disse 

lån. Så i stedet for at fokusere på, hvordan man kan belønne god adfærd, vil det i denne 

sammenhæng være mere fordelagtigt at straffe negativ adfærd. Ved at vise omverden aktionærens 

adfærd, på denne måde vil det kunne være mere vidtrækkende, end blot ved straf
185

 fra det 

offentlige.   

4.3.2.4 Negative invitamenter 

 

Her ses nærmere, hvordan øget kontrol og straf påvirker adfærden, ifølge P-A teorien.   

 

 4.3.2.4.1 Øget kontrol 

 

Øget kontrol er også et parameter som principalen kan anvende ifølge teorien. I forhold til 

virkeligheden, ville det også give mening, at lovgiveren valgte at øge kontrollen med aktionærerne, 

for derved at gøre det mindre fordelagtigt for aktionæren at optage lånene. Aktionæren ville derved 

vide at de (u)lovlige lån altid ville blive opdaget og derfor ikke optage dem.  

Dette er dog et eksempel på, hvor principalen/lovgiveren ikke følger teorien. Til trods for at øget 

kontrol vil medføre at der vil blive optaget færre (u)lovlige lån, så vælger lovgiveren at gøre det 

nemmere for selskaber i regnskabsklasse B at undgå at aflægge årsregnskab
186

, samtidig med at 

undersøgelser viser, at det er denne type af virksomheder der står for de procentvise fleste ulovlige 

lån
187

.  

Det giver ikke mening at lempe kravene, samtidig med at det ønskes at køre en hårdere linje over 

for optagelsen af de (u)lovlige aktionærlån. Valget fra lovgiverens side kan skyldes flere ting, 
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 Således at det ikke længere er samfundsefficient 
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 Dette vil blive uddybet senere 
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 Se afsnittet ovenfor. 4.4.1.3 
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 Se afsnittet ovenfor. 4.4.1.3 
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eksempelvis det faktum, at der også er vælgere blandt virksomhedsejere og de derfor ønsker at 

tilgodese dem, eller det faktum at ved at fjerne en del af de selskaber der giver et negativt billede af 

(u)lovlige aktionærlån, så får de tallene til at se bedre ud til næste valg. Det kan også antages, at de 

gør det på grund af for høje administrative udgifter i forhold til at føre kontrol, dog er det mest 

sandsynligt, at det et ønske om at se godt ud overfor vælgerne.  

Så i praksis ses det, at den øgede kontrol ikke er valgt for at få aktionærerne til at efterleve 

lovgiverens krav.   

4.3.2.4.2 Negativ incitament i form af straf 

Som nævnt i afsnit 3.3.5.1 har holdningen til hvordan staf virker, udviklet sig igennem årene. Fra en 

holdning til at des hårde straf jo bedre, til en antagelse om at en straf fra samfundet i form af negativ 

omtale, er langt mere effektiv. Lægges dette over på forholdet mellem lovgiver og aktionærer, ses 

det at lovgiver, har valgt at pålægge aktionærerne en hård straf, samtidig med at de vælger at slække 

kravet til revisionspligt, hvilket medfører at risikoen for at blive opdaget bliver mindre. Så igen ses 

det at teorien ikke afspejles i virkeligheden.  

I fakta ses det at de har været et fald i det reelle antal af ulovlige aktionærlån på 3.800 fra år 2012 til 

år 2013. Derved ses det at det juridiske indgreb, har haft effekt, der ses i første omgang bort fra 

ændringen til regnskabsklasse B. Denne effekt stemmer overens med antagelsen om at øget straf 

virker, fra tidligere teorier. Men tages det faktum med at lovgiver, gør det muligt for selskaber i 

regnskabsklasse B, at skjule optagelsen af disse ulovlige lån, fjerner man muligheden for at benytte 

sig af den effekt det har at samfundet dømmer aktionærerne. I afsnit 3.3.5 ses Steven Shavell mf. 

forsøg på at opstille en model for at beregne hvordan den rigtige staf fastsættes.  

T = u * s ↔ s = T/s 

Modellen arbejder med nettotab, usikkerhed og straffens størrelse. Tages modellen over i principal-

agent teorien er den meget god til at forklare, hvordan sammenhængen mellem disse tre parameter 

er.  Særligt usikkerheden er interessant at se på her, da usikkerheden for at blive opdaget, bliver 

nedsat, i form af nedsatte krav til selskaber i regnskabsklasse B. Så skulle det modsvares, skulle 

man hæve straffen, i følge teorien.   
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4.4 En samlet teori  

 

Ud fra ovenstående, er det nu muligt at skabe en samlet teori, baseret på den adfærdsbaserede teori 

og P-A teorien, til at analysere adfærden hos aktionærerne, samt konkludere på hvorfor den ønskede 

adfærd ikke er opnået.  

Som det er konstateret i dette afsnits indledning, så eksisterer de (u)lovlige aktionærlån, trods 

forbuddet i LL § 16 E. Da hverken den adfærdsbaserede teori eller principal agent teorien formår at 

give et korrekt selvstændigt billede af, hvorfor adfærden er som den er, ifølge den registrerede 

empiri, er det valgt at lave en samlet teori. Så til at besvare denne problemstilling anvendes den 

adfærdsbaserede teori samt P-A teorien til at forklare, hvorfor aktionærerne handler som de gør, og 

P-A teorien anvendes til at forklare hvordan aktionærenes adfærd kan styrers.   

Den adfærdsbaserede teori er med til at give svar på, hvorfor aktionærerne vælger at optage de 

(u)lovlige lån, til trods for at der er økonomiske konsekvenser forbundet med handlingen. Ifølge 

teorien er aktionærerne begrænset rationelle, og de formår ikke at gennemskue konsekvenserne af 

deres handlinger. Derfor kan beslutninger, der vedrører kompliceret lovgivning, medføre at 

aktionærerne har svært ved at gennemskue konsekvensen af det optagede lån. Samt det faktum at 

det kan være dyrt at få en revisor til at sætte aktionæren ind i den komplicerede lovgivning, gør det 

ikke nemmere for aktionæren at opføre sig i overensstemmelse med lovgivningen. Så den 

adfærdsbaserede teori forklare adfærden, ved at acceptere at lovgivning kan være svært for 

aktionæren at sætte sig ind i. Principal-agent teorien tager fat i et andet perspektiv i forhold til 

adfærd, nemlig at mennesket i nogle tilfælde vælger at opføre sig amoralsk, i forhold til hvad 

principalen ønsker. Den adfærdsbaserede teori tegner et billede af, at det kan være på grund af 

manglende indsigt hos aktionæren, hvor principal-agent teorien åbner for at aktionæren også kan 

handle bevidst til skade for lovgiver.  Denne amoralske adfærd opstår som følge af, at der eksisterer 

asymmetriske informationer mellem lovgiver og aktionærerne. Begge teorier arbejder også med 

aversion i forhold til tab, samt at de har en adfærd der er risikoavers, som nævnt ses der ikke en 

sammenhæng mellem aktionærenes adfærd og denne antagelse. I stedet vil det være relevant at 

tillægge forskellige aktionærer, forskellige grader af risiko lyst
188

.  
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 Risikoavers, risikoneutrale og risiko elskere.  
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Så på baggrund af den samlede teori kan det konkluderes, at nogle af lånene i nogle tilfælde bliver 

optaget på baggrund af at aktionæren ikke kan gennemskue konsekvenserne af deres handlinger, og 

i andre tilfælde at de handler amoralsk, disse to forskellige konklusioner kan begrundes med at der 

er forskel i aktionærenes risikovillighed.  

Denne konklusion ud fra en analyse af den samlede teori fører til, at det er relevant at se på hvordan 

P-A teorien kan forklare hvilke virkemidler lovgiver har til at styre adfærden. P-A teorien arbejder 

med, at man kan styre adfærd igennem incitamenter. Incitamenter kan både være positivt ladet i 

form af at belønne god adfærd og negativt ladet i forhold til at straffe negativ adfærd. Det giver i 

denne sammenhæng ikke mening at behandle de positive incitamenter. I forhold til de negative, kan 

lovgiver øge kontrollen for at kunne opdage lovovertrædere, eller øge straffen for dårlig adfærd. 

Som det ses med indførslen af LL § 16 E, har lovgiver valgt at øge straffen i form af skat, hvilket 

teorietisk set burde sænke antallet af lån. Empirien viser også et fald, men ikke lige så stort som der 

var forventet fra lovgivers side af. Det at straffe ikke ønskede handling hos aktionæren kan også 

gøres i form af negativ omtale, hvilket hænger sammen med at øge kontrollen. Her ses det i stedet at 

lovgiver har valgt at sænke kravene til kontrol, og endda i den gruppe hvor der er observeret flest 

(u)lovlige aktionærlån, nemlig regnskabsklasse B. Det faktum kan være med til at forklare hvor at 

antallet ikke er minimeret. Men da antagelsen om at øget kontrol ikke er efterprøvet i virkeligheden, 

kan det ikke blot direkte konkluderes at det er tilfældet. Derfor kan man i stedet det vend det om, og 

siges at nu når kontrollen i stedet sænkes, burde antallet af lån stige eller forblive uændret. Dette er 

heller ikke tilfældet, da der sker et fald i antallet af lån. Men tilskrives dette fald i stedet indførslen 

af LL § 16 E, vil det kunne forklares hvorfor antallet af lån ikke stiger når kontrollen falder. Det 

kunne være interessant at se, hvilken indflydelse det ville have hvis lovgiver havde valgt ikke at 

gøre det nemmere for aktionærerne at skjule lånene. Stemmer teorien overens med virkeligheden 

ville det nemlig være medvirkende til at lovgiver kom tættere på målet. Når man fjerner 

interessenterne i virksomhedens mulighed for at se om der er et (u)lovligt lån, fjerner man også det 

incitament, der opstår af, hvordan man bliver opfattet af andre, som leder tilbage til teorien i den 

adfærdsbaserede teori, om at mennesket bliver påvirket af andre. Så hvis alle aktionærlån kunne 

observeres af omverdenen, ville det medføre en mindre lyst til at optage disse lån, da aktionærerne 

derved vil fremstå i et dårligt lys. Ud fra teorierne er det muligt at forstå hvorfor disse lån opstår, 

samt hvilke fejl lovgiveren begår i deres valg af at lempe reglerne, samtidig med de ønsker at 

dæmme op for en uønsket adfærd.       
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4.5 Del konklusion  

 

Det integrerede afsnit har til formål at anvende de økonomiske teorier til at forklare adfærden hos 

aktionærenerne, trods beskatningen jf. LL § 16 E  

For at besvare dette spørgsmål, har der først været en analyse af empirien fra FSR, for at klarlægge 

hvilken adfærd der er tale om, og hvor stor problemet reelt er. Undersøgelsen viser umildbart at der 

har været et fald i de ulovlige lån fra 12.232 i år 2012 til 9.985 i år 2013, hvilket er et fald på 4.247. 

Faldet på 4.247 fortæller ikke hele sandheden i forhold til udviklingen i de ulovlige lån. Blandt 

andet ses der at 3.033 nye lån er opstået over perioden, hvor det ud fra det kan konkluderes at 

ændringen ved vedtagelsen af L 199 A den 13. september 2012, med virkning fra 1. januar 2013, 

ikke har formået at dæmme op for at der bliver optaget nye lån. Yderligere har lovgiveren valgt at 

lempe kravene til revisionspligten, for regnskabsklasse B, som ellers er den regnskabsklasse der står 

for størstedelen af ulovlige lån. Denne lempelse medfører at faldet i antallet af ulovlige lån, ikke er 

lige så positive som først antaget, da det faktiske tal i stedet er et fald på 3.800
189

. Det er 

selvfølgelig stadig et fald, men taget med at der stadig bliver optaget ulovlige lån, og at lovgiveren 

samtidig ændre revisionspligten, medfører at det ikke blot kan konkluderes at LL § 16 E, virker 

efter hensigten.  

Derfor skal der ses på om de økonomiske teorier kan være med til at forklare adfærden, hos 

aktionærerne. Til dette er de to teorier samlet, så de kan anvendes til at forklare adfærden hos 

aktionærerne, der ses i empirien. Den adfærdsbaserede teori bidrager med forståelsen af at nogle 

aktionærer handler som de gør, på grund af de ikke forstår konsekvenserne af deres handlinger. 

Hvor P-A teorien kommer med den vinkel at der også kan eksistere amoralsk adfærd hos 

aktionærerne. På den baggrund kan det konkluderes, at der er to forskellige typer der optager disse 

lån, dem der ikke formår at forstå konsekvensen, og dem der bevist foretager den (u)lovlige 

handling.  
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 16.497-12.697 tal fra tabel i afsnit 4.1.2 



Beskatning af (u)lovlige aktionærlån 

-efter indførslen af LL § 16 E 

 

 

 

Side 82 af 104 

P-A teorien bidrager dernæst med at analysere det problem lovgiveren har med at styre 

aktionærenes adfærd, særligt i forhold til hvordan incitamenter og kontrol spiller ind og hvordan 

dette kan bidrage til at forklare hvorfor at den ønskede adfærd ikke opnås
190

 ved at indføre LL § 16 

E. Da lovgiver vælger at skærpe reglerne som et negativt incitament, men samtidig nedsætter 

risikoen for at blive opdaget i den (u)lovlige adfærd, opnås der en situation hvor aktionæren kan 

skjule adfærden, og derfor er lovgivningen ikke lige så effektiv som ønsket Derfor vil det kunne 

anbefales at indføre et kontrol paramter igen, så man fjerner muligheden for at skjule adfærden, da 

det ville medføre færre (u)lovlige aktionærlån.  
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 Må antages at det ønskede mål er at minimere lånene så kraftigt at der næsten ikke er nogen 
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Kapitel 5 Konklusion  
 

Det overordnede emne i afhandlingen, er beskatning af (u)lovlige aktionærlån. I forbindelse med 

emnet, er der en række problemstillinger som opstår i forbindelse med at forstå hvad gældende ret 

er. Det ses også i det at de ulovlige lån stadig bliver optaget, hvilket leder til problemstillingen der 

vedrøre adfærd, der er blevet belyst ud fra økonomisk teori. Disse problemstillinger er der blevet 

konkluderet på i det nedenstående. 

I dette kapitel er der derfor først konkluderet på den juridiske problemstilling, om hvad der er 

gældende ret, i forhold til beskatning af (u)lovlige aktionærlån jf. LL § 16 E, efterfulgt af en 

økonomisk konklusion af, hvordan adfærd kan analyseres ud fra økonomiske teorier, og hvordan 

teorierne kan anvendes i forhold til analyse af lovgivning, med fokus på den adfærdsbaserede teori 

og P-A teorien. Afslutningsvis er der en konklusion på hvordan de økonomiske teorier kan forklare 

den adfærd, der ses i forhold til de (u)lovlige aktionærlån. Alle tre spørgsmål vil blive besvaret, for 

at kunne demonstrere hvilket problem der er set i forhold til beskatning af (u)lovlige aktionærlån, jf. 

LL 16 E. 

Juridisk konklusion: 

Afhandlingens juridiske formål er at analysere hvad gældende ret er. LL § 16 E gør det muligt at 

beskatte (u)lovlige aktionærlån, men for at forstå bestemmelsen er det nødvendigt at anvende den 

retsdogmatiske metode til analysen af hvad gældende ret er.    

Jf. forarbejdet har formålet med indførslen af L 199 A været at ”fjerne de eksisterende 

skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn 

eller udbytte i selskabet”. Ved vedtagelsen af lovforslaget L 199 A, er LL § 16 E blevet indført 

i ligningsloven, for at give myndighederne mulighed for at beskatte de (u)lovlige aktionærlån.  

Forventningen til effekten af bestemmelsen ses i bilag 21 s. 3 i forarbejdet ”Det er herefter 

forventningen, at antallet af aktionærlån vil blive reduceret væsentligt, således at den påpegede 

manglende samordning mellem selskabsretten og skatteretten ikke vil udgøre et større problem.” 

For at danne et retvisende billede af hvornår der er tale om et (u)lovligt aktionærlån kræver det at 

man først at ser på, om lånet defineres som et lån jf. LL § 16 E. Jf. stk. 1 pkt. 1 er såvel direkte som 

indirekte lån omfattet af bestemmelsen, under stk. 1 pkt. 3 ses det at også sikkerhedsstillelse samt 
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at stille midler til rådighed er omfattet. Det ses her at lovgivningen er meget vidtrækkende, når 

aktionæren endnu ikke har fået nogle penge ved eksempelvis tilsagn om sikkerhedsstillelse.  

Dernæst er det relevant at se på, om der er tale om en virksomhed der er omfattet af bestemmelsen. 

Til dette formål skal der være tale om et selskab der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 eller 

være et tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, jf. LL § 16 E. Det vil sige at det enten 

skal være et aktieselskab eller anpartsselskab, eller et tilsvarende selskab i udlandet. Til at definere 

et tilsvarende udenlandsk selskab anvendes SL § 1 stk. 2 ”i et aktie- eller anpartsselskab hæfter 

aktionærerne og anpartshaverne (kapitalejerne) ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, 

men alene med deres indskud. Kapitalejerne har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold 

til deres ejerandel, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter”. (Egne fremhævninger). 

Det er dog ikke alle personer der er omfattet af LL § 16 E, det kræver at personen er omfattet af LL 

§ 2, der kræver at personen har bestemmende indflydelse direkte eller indirekte. Ved bestemmende 

indflydelse menes at aktionæren råder eller ejer over 50 % af stemmerne eller aktierne. Til 

beregning af stemme og aktieandele tæller nærtståendes aktier og stemmer med. Som nærtstående 

anses aktionærens ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses 

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

ægte slægtskabsforhold. Skatterådet har i det bindende svar SKM.2014.16.SR behandlet 

problemstillingen i forhold til nærtstående, hvor de kommer frem til at sønnen er skattepligtig jf. 

bestemmelsen, når han modtager et lån fra faren. Hvor det her i administrativ praksis ses at 

lovgivningen er ret omfattende. 

Er det en lånetype, et selskab og en person der er omfattet af ovenstående, så vil personen kunne 

blive beskattet af det (u)lovlige aktionærlån. Jf. LL § 16 E skal lånet ”behandles lånet efter 

skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt”, hvilket vil sige 

at hvis personen kun er aktionær vil lånet blive beskattet som aktieudbytte efter gældende satser, 27 

% ved beløb under 49.200 og 42 % ved et beløb over 49.200, og såfremt at personen er ansat og 

lånet kan anses som løn, vil lånet skulle beskattes som løn, hvor aktionæren vil blive beskattet af op 

til 51,7 %.   

Dog er der tre udtagelser, der gør at lånet muligvis ikke skal beskattes alligevel. Disse undtagelser 

er, som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, lån fra banker eller lån til 

selvfinansiering. Undtagelserne er at finde i LL § 16 E stk. 1 punkt 2. Hvor undtagelsen i forhold til 
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banker og selvfinansiering giver ikke de store problemer i denne sammenhæng, men ses der på 

forretningsmæssig disposition, er der behov for at få dette defineret, til dette er forarbejdet anvendt, 

der slår fast i der skal tages udgangspunkt i SL § 210’s
191

 definition, derfor er der blevet set på 

forarbejdet til SL § 210. I forarbejdet ses det at er et krav om der skal være tale om en handel 

mellem uafhængig parter, det skal være på sædvanlige vilkår og på samme vilkår som hvis det 

var med uafhængig 3 mand, før undtagelsen finder anvendelse. Skatterådet behandler sædvanlig 

forretningsmæssig disposition i SKM.2013.113.SR, hvor de kommer frem til at undtagelsen ikke er 

gældende her. Det der er særlig omtvistet i dette bindende svar, er at skatterådet ikke synes at tage 

udgangspunkt i formålet med loven og forarbejdet generelt. Det at Skatterådet synes at afvige fra 

formålet, gør at det er svært for aktionærerne at gennemskue hvad der er gældende ret.  

Lånetypen skal være omfattet af lovens ordlyd, selskaberne skal være omfattet af SEL § 1, stk. 1, 

nr. 1 eller 2 i forhold til aktieselskab eller anpartsselskab, eller et tilsvarende selskab i udlandet, og 

personen skal være omfattet af betingelserne i LL § 2, er disse betingelser opfyldt, er der tale om et 

lån der kan blive beskattet af LL § 16 E. Jf. LL § 16 E, skal lånet beskattes som et lån efter 

skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, og lånet skal 

således beskattes som enten udbytte eller løn, er der tale om et lån der falder ind under SL § 210, 

ændre det at der betales SKAT, ikke på at lånet skal betales tilbage efter reglerne i SL § 215. 

Undtagelserne til beskatningen ses i LL § 16 E stk. 1 punkt 2. undtagelserne er hvis lånet er opstået, 

som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, lån fra banker eller lån til selvfinansiering, 

finder ingen af undtagelserne sted, skal lånet således beskattes efter LL § 16 E, men mindre der er 

tale om åbenlyse fejl.  

I det juridiske afsnit var der også en kort gennemgang af SL § 210, der forbyder aktionærlån. Dette 

er valgt for at give et billede af at LL § 16 E rent faktisk også beskatter lån som selskabsretligt ikke 

er ulovlige. De to § ‘er, omfatter ikke de samme selskaber, da SL § 210 ikke tager udenlandske 

virksomheder med, samt de omfatter heller ikke samme personkreds, SL omfatter kapitalejere eller 

ledelsen i selskabet, hvilket LL § 16 E ikke gør. Yderligere er der nogle minoritets aktionærer der 

ikke er omfattet af LL § 16 E, som vil blive beskattet efter SL § 210, i det tilfælde at LL § 2 ikke 

finder anvendelse på situationen.    
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 Kan dog undvige fra SL § 210 
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I tilfælde af aktionæren falder under begge bestemmelser, vil der både være tale om et lån der skal 

beskattes, og et lån der skal tillægges renter og tilbagebetales efter de selskabsretlige regler  

Så til besvarelsen af spørgsmålet hvad gældende ret er i forhold til LL § 16 E er det at der åbners op 

for muligheden for at beskatte de låne typer, selskaber og personer der er omfattet af bestemmelsen, 

såfremt at ikke en af de tre undtagelser er gældende, eller der er tale om en fejl.  

Økonomisk konklusion 

Afhandlingens økonomiske formål er at beskrive hvordan adfærd kan analyseres ud fra økonomiske 

teorier, og hvordan kan teorierne anvendes i forhold til analyse af lovgivning. De økonomiske 

teorier der bliver anvendt til formålet er den adfærdsbaserede teori samt P-A teorien 

For at besvare den økonomiske problemstilling, synes det relevant kort at gennemgå neoklassisk 

teori. Den neoklassiske teori var taget med, for at danne et hurtigt overblik over tidligere tiders 

teorier, hvad der menes med forudsætningen at mennesket er rationelt, og at det eneste formål er 

profitmaksimering.  

I den adfærdsbaserede teori tages der afstand fra den neoklassiske antagelse om menneskets adfærd 

er rationelt, og i stedet arbejder man med at mennesket er begrænset rationelt. Teorien forudsætter 

også at mennesket ikke er i tilstand til at gennemskue komplekse situationer og ikke har mulighed 

for at indsamle al information samt at der eksisterer usikkerhed. Derudover antages det også at 

mennesket lader deres adfærd påvirke af andre, at profit er ikke alt og at mennesket har svært ved at 

gennemskue konsekvensen for fremtiden, tænker kortsigtet, undervurdere risiko og er risikoavers. 

Den adfærdsbaserede teori giver således et mere retvisende billede af hvordan menneskers adfærd 

rent faktisk er. Disse antagelser, bliver understøttet af undersøgelser af menneskers adfærd. I 

analysen i forhold til om teorien kan anvendes til at analysere juridiske problemstillinger, ses det at 

antagelserne i teorien kan anvendes til at forklare hvorfor at borgeren ikke altid overholder 

lovgivning. I forhold til at mennesket er begrænset rationelle, og derfor ikke er i tilstand til at sætte 

sig ind i kompliceret lovgivning, dette kan gøre at borgeren ikke overholder lovgivningen. Denne 

manglende evne til at forstå lovgivning, burde blive opvejet af at borgen satte sig ind i gældende ret, 

men her spilder transaktionsomkostningerne forbundet med at forstå gældende ret ind. Disse 

transaktions-omkostninger, kan eksempelvis være i forbindelse med at betale en jurist for at blive 

sat ind i sagen. Usikkerhed er også en af antagelserne, der kan være med til at forklare adfærd i 
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forhold til lovovertrædelser, usikkerheden spiller ind i forhold til at borgeren overvejer risikoen for 

at bliver observeret i denne lovovertrædende handling. Antagelsen om at blive påvirket af andre, 

spiller ind i forhold til, effekten af frygten hvis andre folk ser man gør noget ulovligt, og man derfor 

vælger at opføre sig i overensstemmelse med lovgivningen, men det kan også virke omvendt, hvis 

vi ser andre gør det uden det har konsekvenser, kan det også påvirke andre til en ulovlig adfærd. 

Teorien antager også at mennesket er risikoavers, denne antagelse, synes dog ikke at holde helt i 

forhold til lovovertrædere, da de ikke ville begå den ulovlige handling, hvis risikoen for at blive 

taget i handlingen er stor, og det vil således gøre at der ikke var nogen lovovertrædelser. Det der gør 

at denne antagelse alligevel holder, er at det kan godt passe mennesket er risikoavers, er at 

mennesket har svært ved at gennemskue konsekvenserne ved deres handlinger, og har ikke evnen til 

at indsamle al viden. Det ses således hvordan teorien kan forklare adfærd i forhold til lovgivning, 

baseret på antagelserne i teorien.  

 

Principal agent teorien, anvendes til at beskrive det forhold, hvor der er en overordnet, der vil have 

en underordnet til at udføre en opgave, eller opføre sig på en bestemt vis. I denne teori beskrives det 

at mennesket kan have en amoralsk adfærd, og denne adfærd vil kunne styres med incitamenter og 

kontrol. Teorien beskriver også hvordan manglende information kan være med til at skabe 

problemer, når principalen ikke altid har fuld information over hvordan agentens adfærd er. Teorien 

bygger også på at principlen og agenten ikke har samme interesser, deraf opstår problemet. P-A 

teorien er derfor relevant i forhold til at se på hvordan man kan påvirke menneskers adfærd. Teorien 

kan også anvendes til at beskrive det forhold der er mellem lovgiver og borger, hvor lovgiver er 

principal, og borgeren er agenten. Argumentet for dette er at lovgiver også har et ønske om at 

borgere opfører sig på en bestemt vis.  

Antagelserne vil her blive konkluderet på i forhold til lovgivning. Antagelsen om den asymmetriske 

information, ses også i forhold til lovgiver ikke har information om borgerens adfærd hele tiden, 

som eksempel kan nævnes i det forhold at borgeren udføre sort arbejde. Dette forhold gør at 

lovgiver skal træffe beslutninger under usikkerhed, når de ikke har al information, i forhold til 

borgerens synsvinkel er der en usikkerhed i forhold til om de bliver taget i at ikke opgive al indtægt. 

Det forhold at der er tale om transaktionsomkostninger, gør at det ikke er muligt for lovgiver at 

kontrollere al negativ adfærd i form af sort arbejde eksempelvis. 
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Problemet med at der eksistere modsatrettet interesser, er at det kan medføre en amoralsk adfærd 

hos borgeren, til at ændre den amoralske adfærd, arbejder teorien med at kunne styre adfærd 

igennem positiv og negative incitamenter. Positive incitamenter kan eksempelvis være 

beskæftigelsesfradraget, da det skal være med til at fremme positiv adfærd. Blandt de negative 

incitamenter kan være at øge kontrollen, for derved at afsløre den uønskede adfærd, eller straf i 

form af bøde, for at få den negative adfærd til at være mindre attraktiv. Straffens størrelse afhænger 

af hvad nettotabet for samfundet er, med undtagelse af lovovertræderens, set i forhold til risikoen 

for at opdage den negative adfærd. De første antagelser på dette område sagde at straf ikke kunne 

blive hård nok, og at de hårde straffe vil være med til at påvirke menneskers adfærd, så der er 

mindre kriminalitet. Studier fra den senere tid, tager dog mere afslappet på det i forhold til hvor stor 

effekt straf har, de benægter ikke at straf har effekt, men tillægger ikke alene den en effekt på 

adfærd. Men mener i stedet at menneskets adfærd også bliver påvirket af morale, og sociale forhold. 

Så baseret på nyere forskning, så er det ikke nok at give en højere straf, der skal også ses på morale 

og sociale forhold.  

 

Det kan således konkluderes at teorierne samlet set bidrager analyse af adfærd. Neoklassisk teori 

antager at alle mennesker er rationelle, hvor den adfærdsbaserede er bygget op på antagelsen om at 

mennesker har en begrænset rationel adfærd, og de lader sig påvirke af omverdenen. P-A teorien 

bidrager med at komme med bud på hvordan en overordnet kan forsøge at påvirke underordnedes 

adfærd igennem incitament og kontrol. Den adfærdsbaserede teori, kan blandt andetvære med til at 

forklare hvorfor borgeren ikke overholder lovgivningen, men den begrundelse, at det er svært for 

borgeren at forstå lovgivning og borgeren derved ikke er klar over konsekvenserne af deres 

handlinger, hvor P-A teorien kommer med løsningsforslag til at få borgeren til at opføre sig i 

overensstemmelse med lovgivningen.  
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Integreret konklusion. 

Det integreret afsnit har til formål at samle den opnåede viden i hhv. det juridiske og økonomiske 

afsnit. Det er derfor interessant at se på hvordan de økonomiske teorier kan forklare adfærden i 

forhold til (u)lovlige aktionærlån. Til at besvare dette spørgsmål er der først en analyse af empirien 

for at skabe et overblik over udbredelsen af de juridisk omtalte (u)lovlige aktionærlån
192

.  

Den umildbare analyse af tallene fra FSR viser et fald i antallet af ulovlige lån på 4.247, fra år 

2012-2013, hvilket synes positivt. Der er dog i blandt de 9.985 lån i år 2013, 3.033 nye aktionærlån. 

Så derved ses det at forbuddet ikke gør at aktionærende holder sig fra at optage lånene. Samtidig ses 

det ud af analysen at 46.026 selskaber har fravalgt revision i år 2013, hvilket blandt andet skyldes at 

lovgiveren har sænket kravet til regnskabsklasse B, i forhold til revisionspligten. Derved er det 

beregnede reelle tal 3.800, altså hele 447 lån der ikke ses ud af det umildbare resultat.  

Som det ses i afsnit 4.2 der er baseret på den juridiske analyse, så har det rimelig vidtrækkende 

konsekvenser for aktionæren at optage disse aktionærlån, ved at de både vil kunne få en bøde, og vil 

blive beskattet af optagelsen af lånet. Rent logisk, vil stramningerne i LL § 16 E, medføre at der 

ikke bliver optaget flere (u)lovlige aktionærlån, men her viser empirien at der som set at der er 

blevet optaget 3.033 nye lån Derfor er den adfærdsbaserede teori og P-A teorien anvendt til at 

forklare hvorfor disse lån stadig eksisterer, og at der stadig bliver optaget nye lån..  

Både den adfærdsbaserede og P-A teorien er anvendt til at analysere adfærden hos aktionærerne. 

Den adfærdsbaserede teori anvender den begrænsede rationalitet, til at forklare at aktionæren rent 

faktisk ikke er klar over hvilke konsekvenser hans handlinger har, da aktionæren ikke kan 

gennemskue så kompleks lovgivning. Hvor det også ses i praksis at lovgiver acceptere denne 

konklusion, da de er klar over at aktionærer begår fejl, og derfor har åbnet for muligheden at rette 

disse fejl. P-A teorien arbejder med folk kan foretage beviste ulovlige valgt, og derved handler 

amoralsk, derved giver teorien et anden bud på hvorfor aktionærenes adfærd er som den er. Der er 

derfor to forskellige grupper, dem der er klar over deres handlinger, og dem der ikke formår at 

gennemskue lovgivningen.   
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 Forbehold for at FRS undersøgelse bygger på tal der er baseret på overtrædelse af SL § 210. FRS undersøgelse er 

alligevel valgt, da det fortæller noget om holdningen til at optage ulovlige lån. Dog vil nogle af tallene dække over lån 

der ikke er omfattet af LL § 16 E. Men undersøgelsen synes som nævnt relevant for besvarelse af problemstillingen.  
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Yderligere kan P-A teorien anvendes til at analysere hvorfor lovgivers forventning til at minimere 

antallet af (u)lovlige aktionærlån, ikke afspejler sig i empirien. Årsagen bag det er at lovgiver ikke 

formår at anvende de negative incitamenter, til at styre denne negative adfærd. Lovgiver anvender i 

forvejen det negative incitament ved at indføre strengere straf, men de vælger at fjerne påvirkningen 

for af muligheden for at blive opdaget samt at blive påvirket af offentligheden har adgang til 

information om adfærden. Derved bliver det muligt for selskaber med ulovlige aktionærlån, at 

skjule disse lån, hvilket medfører at antallet af de (u)lovlige aktionærlån ikke falder. Så hvis 

lovgiver i stedet udnyttede denne mulighed, ville det medføre færre antal (u)lovlige aktionærlån.   

Derved kan det siges at de økonomiske teorier er med til at analysere, hvorfor aktionærenes adfærd 

er som den er, og hvorfor at lånene stadig bliver optaget, til tros for et lovgivningsmæssigt forbud.   
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Kapitel 6 Forkortelser:  
A/S: Aktieselskab  

ApS: Anpartsselskaber 

dvs: Det vil sige 

f.eks: For eksempel 

ff: Først for 

FSR; Dansk Revisore 

I/S: Interessentselskab 

jf; Jævnfør 

K/S: Komanditselskab 

kr; Kroner 

LL: Ligningsloven 

m.v.: Med videre 

mf.: Med følge 

mia; Milliarder 

mio: Millioner 

P-A: Principal- agent teorien  

pct: Procent 

pkt: Punkt 

PSL: Personskatteloven 

s: Straf 

s.: Side 

SEL: Selskabsskatteloven 

SFL: Skatteforvaltningsloven 

SKM: Skatteministeriet 

SL: Selskabsloven 

SR: Skatterådet 

Stk.: Stykke 

T: Nettotab 

TfS: Tidsskrift for skatter og afgifter 

u: Usikkerhed 

UfR: Ugeskrift for retsvæsen 
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