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Executive summary 

Piercing of the corporate veil is a well-known term in many jurisdictions. It can be defined as a situation 

where a shareholder in case of the company’s bankruptcy is liable jointly with the company towards the 

company’s creditors. The main rule, however, and a core element in corporate law, is that liability is limited 

by the company’s assets – known as limited liability. 

 

It is possible to disregard the limited liability in certain situations, including by contractual agreement, 

regulation or non-regulated principles of law. 

Reversal through bankruptcy law or concern liability for taxes in case of joint taxation, are examples of 

regulated shareholder liability. 

Non-regulated principles include e.g. when it is not possible to distinguish company assets from 

shareholder assets – so called intermingling of assets - or when incorporation has happened only to 

circumvent the law. 

 

It has been discussed whether it is also possible to disregard the principle of limited liability on other non-

regulated grounds – e.g. if the company is not sufficiently capitalized. It is deduced through analysis of case 

law and other sources of law not to be the case. 

 

One of the objectives of corporate law is to promote growth. The acceptance of limited liability is a way to 

do this - at the expense of creditors in case of bankruptcy. Especially a subsidiary’s creditors are at risk of 

financial loss because corporate groups tend to be operated as a single unit. Corporate law also seeks to 

protect creditors through a series of requirements for companies to ensure transparency. However, it can 

be argued that the provisions are not sufficient to protect creditors effectively. 

 

The consequences of corporate veil piercing are assessed with inspiration from other jurisdictions. It is 

found that corporate veil piercing on non-regulated grounds will benefit creditors, but is harmful to the 

company, the shareholder and legal certainty. It is argued that it will not bring significant change to the 

situation if corporate veil piercing is regulated because it still will be based on very subjective conditions. 

 

It is considered a better solution to introduce provisions on group law liability. In this way, protection of 

subsidiary creditors is increased. The provisions can be combined with liability regulation in specific areas 

where it is found necessary – e.g. in the environmental field. 
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Kapitel 1 – Indledning til problemstillingen 

1.1 Organisering af virksomhed i Danmark 

Erhvervsdrivende i Danmark, har mange muligheder, når det kommer til organisering af virksomheden. 

Spændet går fra små personlige enkeltmandsvirksomheder til store kapitaltunge aktieselskaber. Her 

imellem ligger andre selskabsformer, der adskiller sig fra hinanden på en række punkter, hvoraf formen for 

hæftelse over for virksomhedens kreditorer udgør kernen1. 

 

I den ene ende af spektret findes selskabsformerne med personlig hæftelse, herunder 

enkeltmandsvirksomheden og interessentskabet2, hvor virksomhedens kreditorer også kan gøre deres krav 

gældende over for ejer, der hæfter solidarisk med hele formuen3. 

 

I den anden ende af spektret findes selskabsformerne uden personlig hæftelse, dvs. kapitalejerne alene 

hæfter med den i selskabet indskudte ansvarlige kapitalandel. Herunder hører anparts- og aktieselskaber 

(ApS eller A/S), andelsselskaber med begrænset ansvar(A.m.b.a.) samt selskaber med begrænset 

ansvar(S.m.b.a.). Som en mellemting findes kommanditselskabet(K/S) og partnerselskabet(P/S), hvor der 

både er selskabsdeltagere, der hæfter personligt over for selskabets kreditorer(komplementaren/erne) og 

kommanditisterne/kommanditaktionærerne, der udelukkende hæfter med deres indskud4. Disse 

selskabsformer er forskelligt reguleret, men deler princippet om begrænset hæftelse. 

 

Der er fri mulighed for at organisere virksomheden efter ønske, og der er intet krav om, at anvende de 

allerede kendte selskabsformer, hvorfor der foreligger en teoretisk mulighed for at benytte helt nye 

selskabsformer5. Denne afhandling koncentrerer sig udelukkende om allerede kendte selskabsformer med 

begrænset hæftelse, der er omfattet af Selskabsloven6(KSL). 

 

                                                           
1 Munck & Kristensen, 2007, s. 23 
2 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006, med de ændringer, der 
følger af § 3 i lov nr. 573 af 6. juni 2007, § 60 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 516 af 12. juni 2009. LEV § 2, 
stk. 1 
3 Munck & Kristensen, 2007, s. 24 
4 LEV § 2, stk. 2. Et P/S er dog modsat K/S omfattet af Selskabsloven, jf. dennes § 5, nr. 1 
5 Visse typer erhvervsvirksomhed skal dog udøves i specielle selskabsformer, fx skal banker være aktieselskaber, jf. Lov 
om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 
616 af 14. juni 2011, § 14 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, § 1 i lov nr. 155 af 28. februar 2012 og § 2 i lov nr. 273 
af 27. marts 2012, FIL § 12 
6 Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med de ændringer, der følger af § 1 i lov 
nr. 159 af 16. februar 2010, § 20 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1557 af 
21. december 2010. 
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1.2 Problemidentifikation – ansvarsgennembrud 

Hovedreglen om begrænset hæftelse findes i KSL § 1, stk. 2, 1. pkt.: 

 

”I et aktie- eller anpartsselskab hæfter aktionærerne og anpartshaverne (kapitalejerne) ikke 

personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men alene med deres indskud” 

 

Hæftelsesbegrænsningen er opstået som følge af et ønske fra lovgivers side om at skabe et gunstigt miljø 

for innovation og investering7. Princippet forrykker risikoen mellem kapitalejer og kreditor, så sidstnævnte 

må bære tabet, hvis en fordring ikke betales, fx som følge af selskabets konkurs. Da kreditor alt andet lige 

har en mindre aktivmængde at søge sig fyldestgjort i, end hvis der gjaldt personlig hæftelse, kommer 

risikoforskydningen kreditor til skade i denne situation. I sådanne tilfælde kan det siges, at virksomhed 

drives på kreditors regning8. Til gengæld fremmes erhvervsmæssige interesser, og den begrænsede 

hæftelse har således en stor del af æren for de industrielle fremskridt i den vestlige verden9. 

 

Siden indførslen af begrænset hæftelse har erhvervslivet ændret sig meget, og der benyttes i langt højere 

grad meget komplekse selskabskonstruktioner, end det tidligere var tilfældet. En virksomhed kan således i 

dag bestå af mange forbundne selskaber, mens udgangspunktet ved indførslen af den begrænsede 

hæftelse var virksomhed i ét selskab alene. Det er ikke umuligt at forestille sig, at der findes situationer, 

hvor det vil være rimeligt, at lade kapitalejer hæfte for selskabets forpligtelser, hvilket også har fundet 

udtryk på visse områder i lovgivningen10. Spørgsmålet er herefter, hvor grænsen mellem hensynene til 

henholdsvis kapitalejer og selskabskreditor bør drages?  

Nærværende afhandling belyser dette problem, og vil i den forbindelse rette fokus mod begrebet 

”ansvarsgennembrud”. 

 

1.2.1 Hvad er ansvarsgennembrud? 

En ordlydsfortolkning kunne pege på, at der er tale om et ansvar der gennembrydes, hvilket imidlertid ikke 

er tilfældet. Undertiden benyttes hæftelsesgennembrud som et synonym11, hvilket synes at ligge tættere på 

betydningen, idet det sammenkobles med princippet om begrænset hæftelse i kapitalselskaber12. Derved 

ledes tankerne hen på en situation, hvor den begrænsede hæftelse i selskabet gennembrydes, for at lade et 

andet subjekt – kapitalejeren – hæfte. Det er derfor en klar undtagelse til ovennævnte hovedregel. 

                                                           
7 Afsnit 4.1 
8 Ud fra en forudsætning om at selskabet får hele gevinsten, hvis investeringen lykkes, mens et evt. tab deles mellem 
kapitalejer (i form af indskuddet af ansvarlig kapital) og kreditor. Kapitalejer er dog forpligtet iht. kapitalkravene i 
selskabet, jf. KSL § 4, stk. 2 samt en evt. overkurs, jf. KSL § 33 
9 Kraakman m.fl., 2009, s. 9f 
10 Kapitel 2 
11 fx Gomard, 2006, s. 105 – denne afhandling benytter termerne synonymt 
12 Samlebetegnelse for anparts- og aktieselskaber jf. KSL § 1, stk. 1 
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Ansvarsgennembrud virker til at være det historisk mest benyttede udtryk, og vil derfor blive anvendt ved 

denne fremstilling. 

 

1.2.2 Begreb til diskussion 

Begrebet ansvarsgennembrud er ikke lovfæstet, hvilket har medført, at definitionen har været genstand for 

megen diskussion i litteraturen. Som resultat finder man mange syn på, hvad ansvarsgennembrud helt 

præcist er, hvoraf visse fremhæves i det følgende. 

 

Friis Hansen & Krenchel(2010) definerer det fx som ”At en domstol efter en konkret vurdering, uden 

lovhjemmel, tilsidesætter princippet om begrænset hæftelse, således at en eller flere af et selskabs 

kreditorer får adgang til at rette et krav, der oprindeligt bestod mod selskabet, mod dets selskabsdeltagere i 

stedet”13.  

Definitionen ligger tæt op af Schans Christensens(2009), der betegner gennembrud som når en ”domstol 

uden for de særlige tilfældegrupper14 og uden særlig hjemmel pålægger selskabsdeltagere personligt ansvar 

eller hæftelse for forpligtelser, som påhviler selskabet”15 – om end denne således også omhandler ansvar. 

 

Werlauffs(2012) definition adskiller sig væsentlig fra de førnævnte. Ansvarsgennembrud er, når: ”en 

majoritetsejer - eller et andet af denne kontrolleret selskab - under ganske særlige omstændigheder kan 

komme til at hæfte for et selskabs forpligtelser over for én eller flere bestemte kreditorer”. Hvis en række 

nærmere omstændigheder er til stede, er det således ikke alene (majoritets)kapitalejer, der kan kræves at 

hæfte på objektivt grundlag, men også andre af samme ejer kontrollerede selskaber, fx et søsterselskab16. 

 

Ligegyldigt hvordan det vælges at definere ansvarsgennembrud, skal det forstås som en klar undtagelse til 

hovedreglen om begrænset hæftelse, hvorved et andet subjekt solidarisk hæfter på objektivt grundlag for 

fordringer mod selskabet. 

 

1.2.3 Afhandlingens definition 

Som det vil fremgå omfatter definitionen ikke forhold, der kan tilskrives en ren aftalemæssig forpligtelse 

som fx en ejers kaution for selskabets forpligtelser. Det samme gør sig gældende med rent 

erstatningsretlige forpligtelser, hvorved en ejer på baggrund af et erstatningsretligt ansvarsgrundlag bliver 

ansvarlig – fx efter dansk rets ulovfæstede, almindelige regler17. Der findes endvidere retspraksisudviklede 

undtagelser, hvorefter flere subjekter på såkaldt identifikationsretligt grundlag bliver pligtige at hæfte 

                                                           
13 Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 140 
14 Aftalte, lovfæstede eller ulovfæstede tilfælde, jf. kapitel 2. 
15 Schans, 2009, s. 184 
16 Werlauf, U.2012B.203, s. 209 
17 Afsnit 2.2 og 2.3 og note 80 
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samlet for en specifik kreditors fordring i et konkret tilfælde. Selskabsretligt kan der fx være tale om 

misbrug af selve selskabskonstruktionen(proforma) eller sammenblanding af formue mellem kapitalejer og 

selskab. Disse forhold undtages også fra det rene ansvarsgennembrud, men er alligevel af relevans, da 

grænsedragningen ikke altid er skarp18. 

Denne afhandling lægger den relativt snævre definition til grund, hvor der er tale om ansvarsgennembrud, 

når princippet om begrænset hæftelse tilsidesættes på ulovhjemlet grundlag, efter en konkret vurdering, 

således kapitalejer bliver pligtig at hæfte for kreditorkrav, der ellers gjaldt mod selskabet. 

1.3 Problemformulering, struktur og synsvinkel 

1.3.1 Problemformulering 

I tråd med problemidentifikationen og definitionen af ansvarsgennembrud, er det relevant, at vurdere 

dansk rets muligheder for tilsidesættelse af hæftelsesbegrænsningen, samt om gældende ret tillader 

ansvarsgennembrud. 

Reguleringen underlægges en retsøkonomisk19 analyse, så det kan vurderes, hvorvidt den i lyset af 

erhvervsforholdene er effektiv, eller om der burde reguleres anderledes. På denne baggrund kan følgende 

problemformulering opstilles: 

 

Hvordan påvirker retsstillingen omkring ansvarsgennembrud forholdet mellem kapitalejer og 

selskabskreditor, og hvorledes bør adgangen til ansvarsgennembrud reguleres? 

 

Herunder kan følgende supplerende underspørgsmål identificeres: 

- Juridiske spørgsmål: 

o Hvilke lovfæstede og ulovfæstede adgange til at tilsidesætte den begrænsede hæftelse er 

anerkendt i dansk ret, og tillader dansk ret ansvarsgennembrud? 

o Hvordan behandles ansvarsgennembrudsproblematikken i visse andre lande? 

o Er lovfæstet ansvarsgennembrud foreneligt med EU-retten? 

- Økonomiske spørgsmål: 

o Hvilke økonomiske rationaler ligger bag adgangen til at drive virksomhed i kapitalselskaber 

med begrænset hæftelse? 

o Hvilken indflydelse har retsstillingen på risikofordelingen mellem interessenterne? 

o Hvilke effekter vil det have, hvis der tillades adgang til ansvarsgennembrud gennem 

retspraksis eller lovgivning? 

o Hvilke effekter følger af kodificering af materiel koncernret? 

                                                           
18 Afsnit 2.4.2 og 2.4.3 
19 Afsnit 1.4.2 
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1.3.2 Struktur og synsvinkel 

Kapitel 2 giver et historisk indblik i indførslen af kapitalselskabsformen samt overblik over mulighederne for 

at tilsidesætte hovedreglen om begrænset hæftelse. Det vurderes, hvorvidt retsstillingen tillader adgang for 

danske domstole til at statuere ansvarsgennembrud. Retsøkonomiske begreber inddrages, når det er 

relevant for fremstillingens analyse, for at fastslå retsstillingens virkninger. 

 

I kapitel 3 foretages en komparativ analyse af ansvarsgennembrudsproblematikken i andre lande. 

Resultaterne benyttes i forbindelse med den retsøkonomiske argumentation. 

 

Kapitel 4 underlægger kapitalselskabsformen, herunder princippet om begrænset hæftelse, en 

retsøkonomisk analyse for at vurdere, hvilke rationaler der ligger bag, hvilke incitamenter den giver 

samfundets interessenter, samt hvilken indflydelse den har på risikofordelingen mellem kapitalejer og 

kreditor. Det analyseres herefter, hvordan ansvarsgennembrud vil ændre disse forhold. 

 

Resultaterne fra kapitel 4 benyttes i kapitel 5 til en afvejning af, hvordan adgangen til ansvarsgennembrud 

bør reguleres i lyset af EU-retten, samt om alternative midler kan løse problematikken. Afhandlingen 

afsluttes med perspektivering og en konklusion. 

 

Afhandlingens søger at vurdere, hvilken form for regulering, der ud fra retsøkonomiske betragtninger er 

mest effektiv for samfundet. Det er derfor naturligt at analysere ud fra en samfundssynsvinkel. 

1.4 Metode og teori 

1.4.1. Juridisk teori og metode 

Afhandlingens relevante juridiske problemstillinger analyseres via den retsdogmatiske metode. Dette 

indebærer, at der analyseres ud fra alle relevante retskilder, uden rangorden, men i fastsat rækkefølge. 

Overordnet kan retskilderne, der benyttes i afhandlingen, opstilles på følgende måde: 

- Regulering 

- Retspraksis 

- Forholdets natur  

 

Analysen tager udgangspunkt i KSL § 1, stk. 2, der fastsætter begrænset hæftelse for kapitalejere. For at 

indsnævre problemområdet for ansvarsgennembrud, analyseres de lovfæstede tilfælde, hvor der sker en 

form for tilsidesættelse af princippet om begrænset hæftelse. De relevante aftaleretlige, konkursretlige, 

skatteretlige samt selskabsretlige bestemmelser inddrages. 
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Retspraksis har i flere tilfælde behandlet muligheden for at lade kapitalejer (med)hæfte for selskabets 

forpligtelser ud fra en konkret vurdering. Vurderingen er sket ud fra ulovfæstede, generelle principper 

(forholdets natur). Disse vurderes nærmere for at adskille dem fra ansvarsgennembruddet. Da 

ansvarsgennembrud er ulovfæstet, vil det være retspraksis og forholdets natur, der danner 

hovedgrundlaget for den retsdogmatiske analyse. 

 

Analysen benytter lovforarbejder til belysning af retsstillingen, hvorved der er tale om subjektiv 

fortolkning20. Dette er naturligt ved udledningen af gældende ret, da danske domstole også tillægger 

formålet med loven betydning21 - der kan dog ikke direkte støttes ret på forarbejderne. 

Fortolkningsbidragene medvirker til ensartet fortolkning af lovgivningen, og giver forståelse for lovgivers 

intentioner. 

 

Ligeledes benyttes litterære kilder som fortolkningsbidrag. Der er ikke tale om hjemmel, men da begrebet 

er ulovfæstet, og underlagt omfattende diskussion, er det naturligt, at de inddrages. 

 

Når national ret ikke er klar, er det relevant at undersøge, hvordan behandlingen sker i andre retssystemer 

– såkaldt komparativ analyse22. De nordiske landes retssystemer bygger på samme retstradition, og 

benyttes derfor undertiden, når der er et problem i dansk ret. Nordisk ret er influeret af tysk ret, og da 

netop Tyskland har kodificeret den materielle koncernret, der tager specifikt hensyn til en del af 

gennembrudsproblematikken, er det naturligt, at også deres system inddrages. Til inspiration inddrages 

fransk, engelsk og amerikansk ret. 

 

Engelsk og amerikansk ret adskiller sig i kraft af common-law-doktrinen fra de andre lande, der følger civil-

law-doktrinen. Ved komparative studier, er det vigtigt at kende forskellene mellem retstraditionerne. Der 

gælder i civil-law-lande en systematiseret retsorden, hvorved der laves en deduktiv23 slutning i den 

konkrete sag ud fra gældende retsregler, hvorimod retpraksis er den primære retskilde i common-law-

landene. Lovreguleringen implementeres på baggrund heraf24. 

 

Der benyttes den funktionelle metode - Fokus er på det bagvedliggende problem, der ønskes løst25. 

 

                                                           
20 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 83 
21 Ibid. 
22 Lando, 2009, s. 199 
23 Generel teori benyttes til løsning af et særtilfælde, Knudsen, 1994, s. 58 
24 Lando, 2009, s. 209 
25 Lando, 2009, s. 201 
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Retshistorien viser, at en dansk domstol er tilbageholdende med at lade sig influere af udenlandsk ret26, 

hvorfor den komparative analyse i afhandlingen alene fungerer som inspiration til den efterfølgende 

økonomiske analyse. Formålet er at bidrage til den retspolitiske vurdering, der fører til afhandlingens 

konklusion. 

 

Hvis det anbefales, at lovfæste ansvarsgennembruddet, skal det ske i overensstemmelse med EU-retten, da 

der for medlemsstater gælder et princip om EU-rettens forrang for national lovgivning. 

 

1.4.2. Økonomisk teori og metode 

Den økonomiske del af afhandlingen benytter retsøkonomisk teori. Retsøkonomien anvender økonomiske 

begreber til besvarelsen af to hovedspørgsmål:  

1. Hvorfor har vi de gældende retsregler? 

2. Hvordan bør reglerne være? 

 

Implicit søger man at finde ud af, hvordan reglerne virker27. Denne afhandling vil belyse begge spørgsmål i 

relation til den begrænsede hæftelse i kapitalselskaber og adgangen til ansvarsgennembrud. 

Hovedformålet med afhandlingen er dog, at forsøge at besvare det normative, retspolitiske spørgsmål om, 

hvordan reguleringen bør være. 

 

Retsøkonomien stammer fra USA, der som common-law-land har en anden retstradition end den danske. 

Retsøkonomien er derfor også mere anerkendt i USA end i andre lande. Ligesom ved den komparative 

analyse, er det vigtigt at skelne mellem common-law og civil-law28, når retsøkonomien benyttes29. I 

Danmark vil domstolen fortolke gældende regler, frem for selv at skabe dem. Retsøkonomien er derfor 

sandsynligvis mere anvendt i den lovforberedende fase end af domstolen30. 

 

Selvom retsøkonomien ikke kan forventes at få den store betydning ved en dansk retssag, er det et nyttigt 

værktøj til vurderingen af regler, da den kan indikere, hvilken regulering der vil være mest effektiv.  

 

                                                           
26 Lando, 2009, s. 195 
27 Eide & Stavang, 2008, s. 24 
28 Afsnit 1.4.1 
29 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 437f 
30 Nielsen & Andersen, 1998, s. 478f – der indikerer, at domstolen tillægger retsøkonomiske argumenter betydning 
samt at retsøkonomien især bør benyttes til fortolkning af retskilden forholdets natur. Se Lau, 1999, s. 116f for et 
mere tilbageholdende synspunkt. 
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Retsøkonomien bygger på neoklassisk mikroøkonomi31, og har udledt en række begreber, af relevans for 

afhandlingen. 

Transaktionsomkostninger – dvs. omkostninger relateret til forhandling, fx ved kontraktkoncipering. Den 

ny-institutionelle transaktionsomkostningsteori modificerer mikroøkonomiens forudsætninger32, således: 

- Aktører fordres begrænset rationelle frem for fuldt rationelle 

- Selve transaktionen er i fokus 

- Virksomheden beskrives ud fra en organisationsstruktur 

- Kontrakter er ufuldstændige pga. aktørernes begrænsede information og medfører problemer 

- Der analyseres ud fra organisationens og ledelsens struktur 

- Der er ingen optimal løsning. Der stræbes derfor efter løsningen uden bedre alternativer 

 

Ifølge Coase(1960) er regulering overflødig, hvis der ikke er transaktionsomkostninger, da parterne 

forhandler sig frem til den mest effektive løsning. Er der mange transaktionsomkostninger, skal regulering 

sikre den løsning, der helt eliminerer eller medfører færrest omkostninger33. 

 

Asymmetrisk information - forskel på informationsniveauet mellem parter34 - har direkte indflydelse på 

transaktionsomkostningerne. Kapitalejer kan have anden viden om selskabets forhold end selskabskreditor, 

hvilket, i en situation hvor kapitalejer udøver aktiv ledelse, har indvirkning på kontraktindgåelsen og 

risikoallokering. 

Begrebet hænger sammen med Moral Hazard, der er udtryk for aktørers tendens til at tage for store risici 

efter kontraktindgåelse, hvis tab bæres (delvist) af andre – postkontraktuel opportunisme35. Fx ved 

kapitalselskabet, der (delvist) drives for kreditors regning og risiko. Ændres der på regler om hæftelse, vil 

det ændre på incitamentet til selskabsdrift og investering. 

 

Kapitalstrukturteoriens konkursomkostninger kan også have relevans. Truende konkurs medfører 

omkostninger fx i forbindelse med at undgå konkurs, ved at give incitament til unødig risici eller 

vanskeligheder ved opnåelse af kredit36. Fx relevant ift. kapitalisering eller risiko ved långivning. 

  

Hvis der hjemles adgang til ansvarsgennembrud gennem retspraksis eller lovgivning, vil det have en række 

konsekvenser for subjekterne. Ved at benytte ovenstående begreber, kan det vurderes, hvorvidt det vil føre 

til et mere effektivt resultat for samfundet. 

                                                           
31 Cooter & Ulen, s. 14 
32 Williamson, 1996, s. 25f & 46f 
33 Coase, 1960, s. 17 
34 Cooter & Ulen, 2008, s. 228f 
35 Milgrom & Roberts, 1992, s. 167f 
36 Ross m.fl., 2008, s. 568 og Milgrom & Roberts, 1992, s. 502 
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Det kan således siges, at der benyttes en deduktiv slutning, hvorved generelle teoretiske begreber benyttes 

til at vurdere, hvordan adgangen til at tilsidesætte den begrænsede hæftelse reguleres på den mest 

effektive måde. 

 

1.4.3. Kombineret metode 

Kombinationen mellem økonomi og jura i afhandlingen består i at fremføre en samlet konklusion på 

baggrund af de foregående analyser. Retsøkonomiens vurdering af, hvordan reguleringen bør være, 

nødvendiggør implicit en retsdogmatiske analyse til udledning af gældende ret37. Ved hjælp af den 

komparative juridiske og retsøkonomiske metode, vurderes det i et retspolitisk lys, om ansvarsgennembrud 

bør lovreguleres, og i hvilket omfang dette vil være i overensstemmelse med EU-retten. 

Det formodes, at den komparative analyse forstærkes, når den suppleres af økonomisk teori, til at forklare 

forskellene mellem regelsættene38, og økonomiske ræsonnementer er særligt anvendelige i selskabsretten, 

da den regulerer erhvervsmæssig virksomhed39. Det konkluderes, hvorvidt retsstillingen i Danmark kan 

optimeres, og hvordan dette i så fald kan gøres. 

1.5. Afgrænsninger 

Det har ikke relevans, at beskæftige sig nærmere med de selskabsformer, for hvilke der gælder regler om 

personlig hæftelse. Af hensyn til afhandlingens omfang undtages andre kapitalejersubjekter end fysiske 

personer og kapitalselskaber, fx fonde, selvom disse kan være ejere. 

 

Afhandlingen afstår fra at behandle børsnoterede selskaber. Disse handles på et reguleret marked, hvor der 

er mange små porteføljeaktionærer. Ansvarsgennembrud over for alle aktionærer i disse typer selskaber, vil 

være uden mening, da det ville ødelægge markedet. Der er ikke grundlag for at have regulerede markeder, 

hvis selv den mindste aktionær risikerer at hæfte over for selskabets kreditorer. Medmindre man har et 

indgående kendskab til selskabet, hvilket porteføljeaktionær sjældent vil have, vil det få de fleste rationelle 

investorer til at afstå fra investering. 

 

Afhandlingen afstår fra en indgående vurdering af, om reglerne for solidarisk hæftelse mellem 

koncernforbundne selskaber for skatter, jf. SEL § 31, stk. 6, er i overensstemmelse med EU-retten.  

 

Kapitalkrav i selskaber har indflydelse på incitamenterne til at drive virksomhed selskabsform, og vil derfor 

blive berørt overordnet. Emnet underlægges ikke en dybere analyse, da det forøger problemområdet. 

                                                           
37 Eide & Stavang, 2008, s. 24 
38 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 439 
39 Friis Hansen, 1996, s. 337 
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Kapitel 2 – Retsstillingen 

2.1 Hvem hæfter for kapitalselskabets forpligtelser? 

Et kapitalselskab er en juridisk person40, og er derved i stand til at indgå aftaler på egne vegne. Det er 

selskabet, der står til ansvar for de forpligtelser, der opstår ved indgåelse af aftaler. Det er en fysisk person, 

som i kraft af sin funktion i selskabet, i praksis indgår aftalen, fx som tegningsberettiget direktør, men det 

særegne er, at det ikke er personen, men selskabet, der bindes af aftalen. 

 

Hovedreglen, jf. KSL § 1, stk. 2, er at kapitalejer udelukkende hæfter med indskuddet. Kapitalejeren kan 

være en fysisk såvel som en juridisk person. Når kapitalejer har indskudt den bundne kapital, fx kr. 80.000 i 

et anpartsselskab, kan han derfor som udgangspunkt ikke stilles yderligere til ansvar. En selskabskreditor vil 

dermed som absolut hovedregel udelukkende kunne gøre krav gældende direkte over for selskabet, og ikke 

kunne stille den person, aftalen er underskrevet af til ansvar41. Kapitalejers kaution for selskabets gæld 

ændrer ikke ved, at der stadig gælder begrænset hæftelse i selskabet42 43. 

 

Sammen med princippet om adskillelse mellem henholdsvis selskabets og kapitalejers formuer udgør den 

begrænsede hæftelse det såkaldte delingsprincip44. 

 

2.1.1 Et historisk tilbageblik 

Der kendes til forskellige sammenslutninger helt tilbage fra før Middelalderen. Disse fulgte som regel et 

princip om personlig hæftelse45. De første aktieselskabslignede arrangementer opstod i Italien, hvor banken 

Genua Banco di S. Giorgio blev oprettet i 1407. Senere kom handelskompagnierne i starten af 1600-tallet46. 

 

I Danmark oprettedes Det Ostindiske Kompagni som det første i år 1616. Kompagnierne beskæftigede sig 

med oversøisk handel, hvilket var et meget risikabelt, men potentielt lukrativt, foretagende. Der var derfor 

behov for, at flere handelsmænd gik sammen for at fordele risikoen. Kompagnierne adskilte sig fra nutidens 

selskaber, og fx var oprettelsen ikke en ensidig beslutning, da man skulle have en oktroj - en form for 

                                                           
40 Dvs. et samvirke, der anses som selvstændigt subjekt med retsevne, handleevne, parts- og procesevne, fx et A/S, 
Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 71 
41 Forudsat der er handlet inden for bemyndigelse, og derfor ikke grundlag for ledelsesansvar 
42 Bunch & Rosenberg, 2010, s. 62 
43 Det må dog ikke nå så langt ud, at kapitalejerne tiltræder at hæfte personligt og solidarisk, da dette vil medføre, at 
der slet ikke er tale om et kapitalselskab, Krenchel, Håndbog i Dansk Aktieret, 1954, s. 4 
44 Friis Hansen, 1996, s. 386 
45 Dübeck, 1991, s. 68 og Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 147 
46 Schans, 2009, s. 42 
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bevilling - fra kongen47, der endvidere ofte selv var selskabsdeltager48. Deltagerne hæftede desuden 

personligt for ”selskabets” gæld49. 

 

Arrangementet med personlig hæftelse var den klare hovedregel igennem de næste knap 200 år. En del af 

begrundelsen kan skyldes erfaringer fra England, hvor Sydhavskompagniets konkurs pga. svindel førte til en 

langt mere restriktiv lovgivning omkring aktieselskaber, hvilket skabte generel modvilje mod begrænset 

hæftelse50. 

 

2.1.2 Begrænset hæftelse indføres 

Fra slutningen af 1700-tallet kendes begrebet begrænset hæftelse i dansk ret51, men princippet blev først 

for alvor slået fast ved en højesteretsdom i 1827, hvor Landsover- samt Hof- og Stadsrettens dom i sagen 

omkring Sukkerformefabrikken blev stadfæstet52. SøassuranceCompagniet forsøgte at gøre krav mod 

selskabet gældende over for de tidligere ejere53. Retten slog fast, at et selskab kunne oprette en fond, 

hvortil kreditor alene kunne gøre sit krav gældende. Hermed var der åbnet op for nutidens kapitalselskaber. 

 

Dommen fastlægger princippets berettigelse som fundament for dansk industri – om end begrænset 

hæftelse først for alvor blev taget i brug i 1850´erne54. Der gik også mange år, før der fandtes en egentlig 

lovgivning om selskaber. Først med indførslen af Firmaloven af 23. januar 1862 fik man en lov, der 

regulerede selskabsretlige emner, mens en egentlig aktieselskabslovgivning først blev indført i 191755. 

2.2 Kan kapitalejer hæfte for selskabets forpligtelser? 

I det følgende belyses dansk rets muligheder for at tilsidesætte hovedreglen om begrænset hæftelse, og 

derved gøre krav mod selskabet gældende direkte over for kapitalejer. Analysen deles op i tilfælde, hvor 

tilsidesættelsen sker som følge af aftale, lov eller via ulovfæstede principper. Først er det nødvendigt kort 

at skitsere kapitalselskabers ejerforhold. 

 

                                                           
47 I Danmark var der aldrig et formelt gældende krav om at efterleve oktrojsystemet, om end dette i praksis blev tildelt 
de danske handelskompagnier, Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 148 
48 Dübeck, 1991, s. 17 
49 Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 147 
50 Schans, 2009, s. 43 
51 Dübeck, 1991, s. 11 og 74-77 
52 Højesterets dom, sagen ml. SøassuranceCompagniet og interessenterne i Sukkerformefabrikkken, af 18. maj 1827 
53 Selskabet var blevet lovligt realiseret uden SøassuranceCompagniet havde anmeldt sit krav 
54 Dübeck, 1991, s. 91 
55 Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 151-152 
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2.2.1 Forskel i bedømmelsen afhængig af ejerforhold 

Kapitalejer kan i dansk ret være en fysisk person, en juridisk person eller en kombination af begge. I den 

resterende del af afhandlingen vil det i nogle situationer være afgørende, at der skelnes mellem de 

forskellige ejerskabssituationer, da der kan være forskel på, hvordan de behandles. 

 

2.2.1.1 Koncerndefinition 

KSL anser som udgangspunkt selskaber som enkeltstående enheder, der skal drives i egen interesse. Dette 

er også tilfældet for koncernselskaber56, men er ofte ikke i overensstemmelse med virkeligheden. 

Koncernkonstruktionen benyttes i vidt omfang57. 

Den selskabsretlige koncerndefinition fremgår af KSL §§ 6 og 7, hvorefter ”bestemmende indflydelse” er 

den afgørende faktor – fx via majoritetsejerskab af stemmerettigheder. Det er endvidere alene 

kapitalselskaber, der kan indgå som moderselskab58. Reglerne angår alene definitionen, så der findes ikke 

regler i KSL, der specifikt regulerer ledelseskompetence, ledelsesansvar og beskyttelse af 

minoritetskapitalejere og kreditorer i koncerner59. Disse forhold må i stedet i søges løst efter reglerne for 

enkeltstående selskaber – såkaldt klassisk koncernret60. 

 

2.2.1.2 Kapitalejers beføjelser og loyalitetsforpligtelse 

Kapitalejer fungerer som selskabets øverste beslutningsmyndighed via kompetencen til at møde og 

stemme på generalforsamlingen, jf. KSL § 76, stk. 161. Hverken generalforsamlingen eller kapitalejer har 

ledelsesmæssige beføjelser – disse udøves af selskabets ledelse, jf. KSL §§ 115-118. Ejer har i princippet ikke 

pligt til at fremme selskabets interesse(loyalitetsforpligtelse) – det er fx ikke et problem, at drive 

konkurrerende virksomhed ved siden af ejerskabet62 63. 

 

                                                           
56 Således påvirkes delingsprincippet, jf. afsnit 2.1 ikke af koncerndannelsen. 
57 Hansen & Krenchel, DS2, 2011, s. 631f – der henvises til en undersøgelse, hvor 29,6 % af stiftede selskaber i 1999 
var holdingselskaber. Undersøgelsen medtager også selskaber, der ikke indgår i koncern, men alene ”ejer aktiver”. 
58 Der findes ingen generelt gældende koncerndefinition i dansk ret - den afhænger af retsområdet. Se fx SEL § 31 C, 
hvorefter subjekter, der ikke omfattes af KSL, fra en skatteretlig synsvinkel, kan være moderselskab, fx en forening. 
KSLs koncerndefinition omfatter også andre typer datterselskaber, jf. § 5, nr. 3, der anvender betegnelsen 
”Dattervirksomhed”. Det nærmere indhold af ”bestemmende indflydelse” behandles ikke nærmere. 
59 ”Materiel koncernret”, Friis Hansen, 1996, s. 30 og 312. Se til sammenligning afsnit 3.2.2 om tysk koncernret. 
60 Se dog fx KSL § 179, stk. 2, hvorefter kræves hensyn til koncernens stilling ved udbytte fra moderselskab 
61 Beføjelser kan ikke udøves ved at rette henvendelse til det øverste/centrale ledelsesorgan uden om 
generalforsamlingen, jf. kommentarerne til loven 
62 Jf. kommentarerne til loven og BET. 540/1969, s. 174f  
63 Afs. 2.4.4.4 for diskussion af loyalitetsforpligtelse 
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2.2.1.3 Koncernledelse 

Som nævnt er virkeligheden anderledes end det selskabsretlige udgangspunkt om enkeltstående selskaber. 

Datterselskaber drives ofte, og af gode grunde64, ud fra hele koncernens interesse – fx via fælles 

koncernledelse65 og 66, hvilket er respekteret i praksis, da koncernforholdet antages også at gavne 

datterselskabet67. KSLs formalia skal stadig overholdes i det enkelte selskab, herunder valg af ledelse, 

afholdelse af generalforsamling mv. Gomard(1997) formulerer det meget sigende: 

 

 ”Et alvorligt ment krav om, at hvert koncernselskab ubetinget skal sejle i sin egen sø uden 

hensyn til andre koncernselskabers ønsker og interesser, ville virke som en fusionstvang”68 

 

Ovenstående forudsætter i en vis grad, at der er tale om helejede datterselskaber. Er der 

minoritetskapitalejere i datterselskabet ændres forudsætningerne, da disse beskyttes gennem KSLs 

generalklausul i § 108(evt. også § 127, stk. 1), hvorefter visse kapitalejere ikke må utilbørligt begunstiges 

frem for andre kapitalejere eller selskabet ved beslutninger truffet på generalforsamlingen (eller af 

ledelsen). Moderselskabet vil ofte være i stand til at træffe beslutninger uden om minoriteten på 

generalforsamlingen, såfremt der ejes mere en 90 %, jf. KSL § 107, stk. 2, men skal tage hensyn til 

minoritetsejere og selskabet, da det ellers er i strid med generalklausulen. Koncernledelse kan derfor ikke 

udøves i nært samme omfang, når datterselskabet ikke er helejet – dog accepteres en vis handlefrihed69.  

 

2.2.1.4 Kapitalejertyper 

Overordnet lægges følgende tre definitioner til grund: 

1. Fysisk kapitalejer, der alene eller i fællesskab med andre ejer et selskab. Er der tale om 

enekapitalejer, er denne også direktør. 

2. Koncern, hvor moderselskab er eneejer af datterselskabet/erne, der ofte drives via koncernledelse i 

samlet interesse. Den økonomiske integration mellem selskaberne antages betydelig70. 

3. Koncern med minoritetskapitalejere, hvor moderselskab i fællesskab med en eller flere små 

kapitalejere ejer datterselskabet.  

 

Det må alt andet lige formodes at være væsentligt mere indgribende for en fysisk person at hæfte for 

selskabets gæld, end det vil være for et eneejende moderselskab, da en fysisk person, der hæfter med hele 

                                                           
64 Der kan fx være driftsøkonomiske besparelser i forbindelse med at drive flere selskaber ud fra samlet interesse, da 
der kan skabes synergifordele, stordriftsfordele, risikospredning mv. 
65 Friis Hansen, 1996, s. 61, der argumenterer for at selskabslovgivningen ikke har fulgt med tiden, hvilket må tiltrædes 
66 Afsnit 2.3.3.1 om erstatningsansvar i koncerner 
67 Friis Hansen, 1996, s. 313f med henvisninger samt Krüger Andersen, 2006, s. 88ff. 
68 Gomard, 1997, s. 83 
69 Hansen & Krenchel, DS2, 2011, s. 654 
70 Krüger Andernsen, 1997, s. 274 
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sin personlige formue, risikerer at gå personligt konkurs, mens en juridisk person udelukkende taber den 

indskudte kapital, hvorved de bagvedliggende ejere ikke berøres. 

 

Ved situation nr. 3, skal der tages hensyn til en minoritet, hvilket alt andet lige vil spille ind i en evt. ansvars- 

eller hæftelsesbedømmelse, da det er forbundet med uretfærdighed, hvis en kapitalejer skal hæfte for 

selskabets forpligtelser, alene pga. ejerandel, uden at have haft nogen indflydelse i selskabet. 

 

Afhandling beskæftiger sig som udgangspunkt med situation nr. 1 og 2. Når der er forskel i betragtningerne, 

vil der blive redegjort for, hvori forskellene ligger. 

 

2.2.2 Tilsidesættelse af den begrænsede hæftelse ved aftale 

Som fastslået kan det aftales, at kapitalejer forpligtes udover sit indskud, via fx kautionsforpligtelse, hvilket 

især i mindre selskaber antages at være ofte benyttet over for banken, der derved minimerer risici. 

I en koncern vil den fælles bankforbindelse ofte kræve, at de enkelte selskaber påtager sig kaution for de 

andre selskabers bankgæld, samt at der gælder modregningsret mellem selskabernes konti, hvis et selskab 

går konkurs71. 

 

2.2.2.1 Hensigtserklæringer 

I koncernforhold benyttes ofte letters of intent – hensigtserklæringer, hvorefter moderselskabet vil påse, at 

datterselskabet overholder sine forpligtelser – fx ved banklån. Hvorvidt disse er aftaleretligt bindende, må 

vurderes ud fra erklæringens ordlyd og omstændighederne i øvrigt. De er tit udformet i et vagt sprog, så 

moderselskabet i praksis undgår aftaleretlige forpligtelser. 

Fra retspraksis kendes eksempler på både bindende og ikke-bindende hensigtserklæringer. Hvor stor 

praktisk virkning en erklæring får over for bankforbindelsen, er derfor usikkert, da bankens rente må 

formodes at indkalkulere erklæringens tvivlsomme karakter72. 

2.3 Lovfæstet tilsidesættelse af den begrænsede hæftelse 

Lovgivningen hjemler flere steder ret til at tilsidesætte den begrænsede hæftelse, hvorved beskyttelsen af 

selskabets kreditorer udvides. Under visse snævre forudsætninger er det således muligt for en kreditor at 

hente sit tilgodehavende direkte hos ejeren, hvis selskabet fx er gået konkurs. Gennemgangen skal ikke 

betragtes som udtømmende, men eksemplificerer vigtige tilfælde, der undtager fra udgangspunktet. 

  

                                                           
71 Werlauff, W2, 2010, s. 582 
72 Andersen & Madsen, 2006, s. 38 og Blok, U.1994B.436 



 

20 

2.3.1 Omstødelse 

I visse situationer kan selskabskreditor få omstødt dispositioner foretaget kort tid før et selskabs konkurs, 

jf. Konkurslovens(KL)73 kapitel 8. I kommentarerne til loven defineres omstødelse som:  

 

”en begrænset antedatering af konkursen til det tidspunkt, hvor betingelserne for konkursen 

(…) typisk har været til stede, og hvor muligheden for konkurs derfor har kunnet virke 

bestemmende for parternes (…) handlinger”74 

 

Handlinger foretaget på et tidspunkt, hvor en truende konkurs kan have virket bestemmende for de 

foretagne dispositioner, kan annulleres, og giver derved grundprincippet om ligelig behandling af kreditorer 

en form for tilbagevirkende kraft75. Er der fx foretaget unormal udbetaling senere end 3 måneder før 

fristdagen kan det fordres omstødt, jf. KL § 67, stk. 1, hvilket er en indirekte form for tilsidesættelse af den 

begrænsede hæftelse. Modtageren af betalingen bliver erstatningsansvarlig eller pligtig at tilbagebetale det 

modtagne, jf. KL §§ 75-77, der efterfølgende eventuelt kan udbetales ifølge konkursordenen76. 

Har en ejer eksempelvis overdraget selskabets virksomhed til et af hovedaktionæren ejet køberselskab til 

en pris under handelsværdien, kan det efter omstændighederne fordres omstødt77. 

 

2.3.2 Selskabstømning 

Et meget specifikt eksempel på lovfæstet tilsidesættelse af den begrænsede hæftelse er bestemmelsen i 

Selskabsskattelovens78 (SEL) § 33a om selskabstømning, hvorefter overdrageren af et selskab hæfter for 

skatter mv., der påhviler selskabet på overdragelsestidspunktet, hvis det overdrages til overpris. Hæftelsen 

er subsidiær, og forudsætter overdragerens kendskab til forpligtelsen. 

I 1980’erne og 90’erne frasolgte nogle selskaber med store likvide beholdninger og store skattebyrder 

deres aktiviteter. Selskaberne blev derpå overdraget til tredjemand, der trak pengene ud af selskabet uden 

at betale skattegælden. Derved kom staten reelt til at betale for købers udtræk. Det førte til en række 

retssager over for de handlende, rådgivere og banker, da proceduren havde medført et tab for staten på op 

imod 2 mia. kr.79 

                                                           
73 Konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007, med de ændringer, der følger af § 14 i lov nr. 1336 
af 19. december 2008, lov nr. 1265 af 16. december 2009, § 2 i lov nr. 536 af 26. maj 2010 og § 1 i lov nr. 718 af 25. 
juni 2010. 
74 Munch m.fl., 1997, s. 417 
75 Gomard & Schaumburg-Müller, 2011, s. 124 
76 KL §§ 93-94 
77 Schans, 2009, s. 184 
78 Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. 
december 2010, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, § 8 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, 
§ 1, nr. 3 i lov nr. 1381 af 28. december 2011, § 10 i lov nr. 326 af 11. april 2012 og § 2 i lov nr. 591 af 18. juni 2012. 
79 Mange sager blev vundet. I 2002 var en stor del af tabet erstattet, jf. http://politiken.dk/erhverv/ECE33775/sager-
om-selskabstoemning-taet-paa-afslutning/ 

http://politiken.dk/erhverv/ECE33775/sager-om-selskabstoemning-taet-paa-afslutning/
http://politiken.dk/erhverv/ECE33775/sager-om-selskabstoemning-taet-paa-afslutning/
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Sagerne ledte til indførslen af ovennævnte regel i 1994, og dermed er problematikken omkring 

selskabstømning ikke længere aktuel. 

 

2.3.3 Erstatningsansvar efter KSL 

Hvis en kapitalejer forsætligt eller groft uagtsomt tilføjer selskabet, andre kapitalejere eller tredjemand, 

skade, er han ansvarlig for at erstatte tab, jf. KSL § 362, stk. 1. Bestemmelsen benytter samme terminologi 

som den alm. erstatningsregel i dansk ret (culpanormen), hvorfor en række krav skal være opfyldt, før der 

kan statueres ansvar. Udover ansvarsgrundlaget skal der være et påviseligt økonomisk tab, der er 

adækvat(påregneligt), og en direkte følge af den ansvarspådragende adfærd(kausalitet). Derudover kan 

egen skyld hos skadelidte spille ind80. 

 

Bestemmelsen er fx relevant, når en kapitalejers forsæt eller grove uagtsomhed har ledt til 

kreditors(tredjemand) skade. Derved gives tredjemand adgang til at gøre sit krav gældende direkte over for 

kapitalejer, selvom skaden er sket gennem selskabet. 

 

2.3.3.1 Ansvar for kapitalejer med bestemmende indflydelse 

Bestemmelsen om kapitalejeres erstatningsansvar bør ses i sammenhæng med ledelsesansvaret i KSL § 

361, stk. 1, hvorefter også simpel uagtsomhed medfører ansvar. Dette er en naturlig konsekvens af 

ledelsens indgående kendskab til selskabets dispositioner, og via ansættelsen bl.a. skal sikre, at selskabet 

efterlever selskabslovgivningens forskrifter, jf. KSL §§ 115-118. Tilsvarende strenge kurs vil normalt ikke 

være rimelig over for kapitejer, der ofte ikke har samme kendskab til selskabet. For ledelsen gælder 

desuden en loyalitetspligt over for selskabet81. 

 

Ved koncernstruktur er udgangspunktet fortsat, at kapitalejer(moderselskabet) alene fungerer som ejer, og 

ikke tager del i selskabets daglige ledelse, så ejeransvarsbedømmelsen efter § 362, stk. 1 finder 

anvendelse82.  Det er ikke altid tilfældet at moderselskabet alene fungerer som ejer. Tværtimod er der ofte 

indsat folk fra moderselskabet i datterselskabets ledelse, eller der udøves på anden vis mere aktiv 

koncernledelse. Såfremt moderselskabet har bestemmende indflydelse kan der derfor argumenteres for at 

lade ledelsesansvaret finde anvendelse, hvilket blev resultatet i SatAir-dommen83. 

 

                                                           
80 Culpanormen - en ikke-lovfæstet norm i erstatningsretten, der bygger på alm. retsgrundsætninger, jf. Eyben & 
Isager, 2007, s. 61 
81 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 624, med henvisning til Gomards, 1986, s. 325. 
82 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 621-622, der angår den gamle aktieselskabslov. Bestemmelserne er i Selskabsloven 
uden betydelige ændringer, jf. KSL §§ 361, stk. 1 og 362, stk. 1. Bestemmelserne vil fremover også omfatte tilsynsråd, 
jf. kommentarerne til loven. 
83 U.1997.364H  
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2.3.3.2 SatAir-dommen 

SatAir-dommen er den første af de såkaldte selskabstømmersager84. Koncernretligt er denne sag 

interessant, da den fastsætter, at moderselskaber i kraft af kontrollerende indflydelse i datterselskaber, kan 

omfattes af ledelsesansvaret. Sagen omhandlede Satair Holding A/S, der solgte det 100 % ejede 

datterselskab, Sataircraft A/S. 

 

Retten lagde vægt på, at moderselskabet som eneejer og i kraft af fælles ledelse inden for koncernen, 

udøvede fuld kontrol over datterselskabet, så reglerne om ledelsens varetagelse af selskabets 

formueforvaltning måtte gælde for moderselskabet85. Det blev vurderet konkret, hvilke pligter en ledelse 

bør påse ved en selskabsoverdragelse, hvor der er risiko for selskabstømning, samt om disse pligter var 

blevet negligeret i det konkrete tilfælde. Da moderselskabet bl.a. havde udsat aktiverne for unødig risiko86 

blev det erstatningsansvarligt efter analog anvendelse af anpartsselskabslovens § 11087. 

 

2.3.3.3 Dommens konsekvenser og præjudikatværdi 

Dommen er udtryk for et konkret tilfælde, hvor kreditor var en offentlig myndighed88, hvorfor der må 

udvises varsomhed med at benytte den som en generel rettesnor. Alligevel mener Krüger Andersen(1997) 

at kunne uddrage fra dommen,  

 

”at aktiv og bevidst benyttelse af en datterselskabsmodel med det formål, at lade kreditorer i 

stikken medfører erstatningsansvar”89 

 

Der kan således statueres ledelsesansvar over for en kapitalejer, der de facto udøver ledelse i 

(datter)selskabet. Sagsøger har bevisbyrden for, at der er sket utilbørlig tilsidesættelse, hvilken efter 

omstændighederne kan være svær at opfylde90. 

 

2.3.3.4 The Business Judgment Rule 

Ledelsen har naturligvis en vis handlefrihed ift. ansvarsbedømmelsen. Der ifaldes ikke ansvar alene fordi en 

forretningsmæssig beslutning slår fejl. Så længe der er tale om en over for selskabet loyal beslutning, 

truffet på et forretningsmæssigt velfunderet grundlag, er der ikke anledning til at gøre ansvar gældende. 

Der skal derfor være tale om et væsentligt fejlskøn ift. selskabets interesse, før ledelsesansvaret i det hele 

                                                           
84 Afs. 2.3.2 
85 Nu i KSL §§ 115, 116 og 118. 
86 ApSL § 36, stk. 2 – Nu i KSL § 118, stk. 1. 
87 Nu i KSL § 361, stk. 1. 
88 Kap. 4 - hvor der argumenteres for at en myndighed ikke bør behandles som tvangskreditor 
89 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 628, note 104 
90 Hansen & Krenchel, DS2, 2011, s. 551 og 655 
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taget kan finde anvendelse. Med forbillede i amerikansk ret betegnes dette som the Business Judgment 

Rule91 og ifølge Moderniseringsudvalget92 bør denne tilgang fortsat respekteres93. 

 

2.3.4 Tilbagebetaling af ulovligt udbetalte midler 

En yderligere adgang - om end indirekte - til at lade kapitalejer hæfte for en forpligtelse, der påhviler 

selskabet, er når midler er blevet udbetalt til kapitalejeren på ulovligt grundlag. 

Der kan i denne situation rejses krav om tilbagebetaling jf. KSL § 194, stk. 1. Er der tale om udbytte, gælder 

tilbagebetalingspligten kun, såfremt man vidste eller burde vide, at udbetalingen var sket på ulovligt 

grundlag. 

 

En situation omfattet af dette kunne fx være, når kapitalejer, der også er enedirektør, på 

generalforsamlingen har besluttet at udbetale et større udbytte end tilladt efter KSL § 179. 

 

Tilsvarende problemstillinger kan endvidere forekomme i forbindelse med reglerne omkring egne 

kapitalandele og selvfinansiering, jf. KSL kapitel 12 og 13, §§ 196-215. 

 

2.3.4 Koncernhæftelse ved sambeskatning 

En relativt ny bestemmelse om tilsidesættelse af den begrænsede hæftelse findes inden for reglerne om 

sambeskatning af selskaber. Der gælder i Danmark et princip om obligatorisk sambeskatning for danske 

koncernforbundne selskaber, jf. SEL § 31, stk. 1. Definitionen på en koncern findes i SEL § 31 C, stk. 1, hvor 

det afgørende forhold er moderselskabets bestemmende indflydelse i datterselskabet, hvilket fx opnås ved 

direkte eller indirekte ejerskab af mere end halvdelen af stemmerettighederne i datterselskabet, jf. stk. 3. 

 

Foreligger der en sambeskattet koncern, gælder efter den seneste lovændring et princip om 

koncernhæftelse for selskabsskat m.m. i de koncernforbundne selskaber, jf. SEL § 31, stk. 6. Hæftelsen er 

solidarisk ved helejede datterselskaber, mens den alene er subsidiær, når der er tale om selskaber med 

minoritetsaktionærer. Selskaber med minoriteter hæfter endvidere kun med en procentdel svarende til det 

ultimative moderselskabs ejerandel heri. 

 

Reglen må formodes især at skade minoritetskapitalejere i moderselskaber, da moderselskabet de har 

andele i, risikerer at hæfte, uden minoriteten har haft mulighed for indflydelse på relevante beslutninger – 

fx køb af kapitalandele i selskab der efterfølgende hæftes for. 

                                                           
91 Kraakman m.fl., 2009, s. 79, Hansen & Krenchel, DS2, 2011, s. 554 
92 Udvalget bestående af erhvervsorganisationer, nedsat af økonomi- og erhvervsministeren i 2006 
93 BET 1498/2008, s. 38 
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Bestemmelsen er muligvis i strid med EU-rettens regler om kapitalens frie bevægelighed, jf. Art. 63 TEUF94 

jf. Idryma95-dommen96. 

2.4 Ulovfæstet tilsidesættelse af den begrænsede hæftelse 

Retspraksis har i flere tilfælde tilladt kreditor at gøre krav mod debitorselskabet gældende direkte over for 

kapitalejer. I det følgende gennemgås de forskellige tilfælde. Som det vil fremgå, er der ikke tale om 

ansvarsgennembrud, men brug af generelle principper som grundlag for identifikation eller ansvar mellem 

flere subjekter. Dette inkluderer dispositioner med karakter af proforma selskabskonstruktion, omgåelse af 

lovgivningen eller sammenblanding af formuer(uklarhed om medkontrahent). Det vil endvidere have 

indflydelse, hvis kapitalejers handlinger har medvirket til, at fordringen mod selskabet er opstået. 

 

2.4.1 Identifikation 

Identifikation er et begreb, der benyttes inden for flere grene af juraen, som fx skatteretten, 

erstatningsretten, konkursretten og arbejdsretten, og beskriver det tilfælde, hvor flere ellers selvstændige 

retssubjekter i en retlig relation behandles som en enkelt enhed97.  

 

2.4.1.1 Retsvirkning 

Et selskab vil typisk indgå i mange forskellige relationer, så generel identifikation vil have meget 

vidtrækkende konsekvenser. Det er derfor hensigtsmæssigt, at identifikation mellem subjekter alene 

omfatter det specifikke forhold, som bedømmelsen angår. Af samme grund kan identifikation ikke tillægges 

generel retsvirkning98 - fx i alle kreditorforhold - men må bero på konkret vurdering af det enkelte forhold. 

 

Der kendes mange eksempler fra retspraksis på identifikation i konkrete tilfælde. Disse angår endvidere 

typisk tilfælde med koncernforbundne selskaber eller tilfælde, hvor enekapitalejer også var direktør99. 

 

Til eksempel kan nævnes sagerne U.1998.166Ø og U.2001.100H, hvor der i begge tilfælde blev statueret 

identifikation ud fra en konkret vurdering. 

I førstnævnte sag mellem selskabet(typehusfirma) og enekapitalejer, der tillige var direktør og ledende 

bestyrelsesmedlem, som følge af hans kendskab til væsentlige mangler ved et hus solgt gennem selskabet. 

Svigagtig adfærd førte til identifikation over for køber. 

                                                           
94 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, 2008, C-115/47 
95 C-81/09 - Idryma Typou AE mod Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis 
96 Afsnit 5.1.3 
97 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 635-636 og Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 132 
98 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 637f 
99 Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 132 – evt. de-facto direktør 
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Den anden sag angik Løvbjerg-koncernen og et arkitektfirma. Ved aftaleindgåelse i forbindelse med et 

byggeprojekt, var koncernen repræsenteret af personer fra både moder- og datterselskabet. Det fremstod 

herefter ikke klart for arkitektfirmaet, hvilket selskab der var indgået aftale med, således moder- og 

datterselskab blev anset som en samlet enhed og hæftede solidarisk for vederlaget. 

 

I det følgende vil det blive analyseret, hvordan retspraksis har forholdt sig til problematikken, og hvad der 

evt. skal til, for at kunne statuere ansvarsgennembrud. Det søges klarlagt, hvad der adskiller de nævnte 

typetilfælde fra ansvarsgennembruddet. 

Som det vil fremgå findes der i dansk retspraksis grænsetilfælde, hvor domstolen vælger en mindre 

gennemgribende metode end et decideret ansvarsgennembrud. 

 

2.4.2 Proforma selskabskonstruktion eller omgåelse af lovgivning 

Et princip, der har dannet grundlag for kapitalejerhæftelse for selskabsforpligtelser er omgåelse af 

lovgivningen. Når der ikke ligger handelsmæssige betragtninger bag ved måden man lader virksomheden 

konstruere eller agere på, men denne alene er oprettet proforma, er det ifølge retspraksis muligt at se bort 

fra fremgangsmåden. Det fremgår af forarbejderne til selskabslovgivningen, at retspraksis efter 

omstændighederne kan lade kapitalejer hæfte, hvis der er tale om misbrug100. Hvorvidt bedømmelsen 

beror på en ansvars- eller identifikationsretlig betragtning kommer an på forholdets natur. 

 

2.4.2.1 Retspraksis 

Den ovenfor omtalte SatAir-dom, hvor moderselskabets overdragelse af datterselskab skete for at udnytte 

konstruktionen på statens bekostning, er et eksempel på omgåelse - om end moderselskabet i den 

konkrete sag blev ansvarlig på erstatningsretligt grundlag. 

Et mere relevant tilfælde er sagen om Frigor101, hvor der blev tale om identifikation mellem moder- og 

datterselskab på baggrund af proforma selskabskonstruktion for at omgå loven. 

 

2.4.2.2 Frigor-dommen 

Har et datterselskab intet retligt formål, så det alene benyttes til at undgå visse forpligtelser for 

moderselskabet, kan retten fratage handlingernes retsvirkning102. Dette var tilfældet i Frigor.  

 

Sagens omstændigheder 

Sagen omhandlede en virksomhed, Frigor Køleanlæg Tage V. Nielsen A/S, der producerede dybfrysere, 

kølemaskiner mv. Selskabet ønskede at undgå medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, hvorfor der blev 

                                                           
100 FT 1972-1973, tillæg A, s. 4435 – der omhandler enkeltmandsaktieselskaber 
101 U.1980.806V 
102 Gomard & Schaumburg-Müller, 2011, s. 123 
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oprettet to nye datterselskaber, hvortil hele medarbejderstaben blev overflyttet. Straks efter stiftelsen af 

selskaberne blev deres kapital udlånt til moderselskabet. 

 

I forbindelse med moderselskabets konkurs gjorde det ene datterselskab krav gældende i 

konkursboet på betaling løn og feriepenge til to af datterselskabets ansatte. Der blev fremsat 

påstand om, at der var en sådan sammenhæng mellem selskaberne, at datterselskaberne alene 

fungerede som mellemled mellem moderselskabet og de ansatte, og derved burde betragtes som 

en samlet enhed, således KL § 95, stk. 1, nr. 1 og 4 kunne finde anvendelse. 

 

2.4.2.3 Landsretsdommen 

Landsretten, der stadfæstede Byrettens dom, lagde ligesom Byretten vægt på, at datterselskabet ikke 

havde haft noget reelt indhold, da dets regnskab alene indeholdt lønposten, der blev matchet af en 

tilsvarende betaling fra moderselskabet. Datterselskabet opfyldte lovgivningens krav til ledelse, 

årsregnskab mv., men havde ikke været selvstændigt momsregistreret. Bestyrelsen i datterselskabet havde 

endvidere ikke haft nogen reel beslutningsret, og havde ikke haft indflydelse på hverken straksudlånet af 

kapitalen til moderselskabet eller nogen efterfølgende beslutninger. Det var således reelt moderselskabets 

bestyrelse, der tog beslutningerne. Som følge af udlånet havde datterselskabet heller ikke haft nogen 

kapital til rådighed.  

Derudover var selve konstruktionen lavet, for at undgå medarbejderrepræsentation i moderselskabets 

bestyrelse og datterselskabet alene et mellemled til udbetaling af løn. 

På denne baggrund fandt retten, at der var tilstrækkeligt sammenfald mellem de to selskaber, til at man 

ikke kunne afskære datterselskabets ansatte fra at gøre privilegeret lønkrav gældende i moderselskabets 

konkursbo – dvs. identifikation i det konkrete tilfælde. 

 

2.4.2.4 Dommens perspektiver 

Dommen lægger sig meget tæt op ad definitionen på ansvarsgennembrud. Der er tale om et moderselskab, 

der på ulovhjemlet grundlag hæfter for forpligtelser, der ellers påhviler datterselskabet. Et vigtigt 

sagsfaktum er dog, at datterselskabet var oprettet proforma, da selve hensigten var at omgå loven, for at 

fratage medarbejderne retten til repræsentation i moderselskabets bestyrelse103. Derudover havde 

datterselskabet ikke reelt indhold, men alene virket som mellemled mellem moderselskabet og de ansatte.  

 

Det må også bemærkes, at dommen tager hensyn til en særlig beskyttelsesværdig persongruppe – de 

ansatte, hvilket medfører, at dommens præjudikatværdi mindskes. Dommen kan ikke tages som udtryk for 

                                                           
103 Nu fastsat i KSL § 140 
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en generel adgang til identifikation på det førnævnte grundlag, men at det her blev resultatet efter en 

samlet vurdering, hvori hensyntagen til en ”svag” part var afgørende. 

 

Af disse årsager anses dommen som udtryk for omgåelse af lovgivningen frem for egentligt 

ansvarsgennembrud. 

 

2.4.3 Sammenblanding af formuer eller funktion samt uklarhed om medkontrahent 

2.4.3.1 Begreb 

Et andet forhold, der undertiden har dannet baggrund for identifikation mellem kapitalejer og selskab er 

sammenblanding af formuer eller funktion. Fx når der er så tætte bånd mellem to (evt. juridiske) personer, 

eller at en aftales ordlyd er tilstrækkelig uklar til, at det ikke er til at fastslå, hvem tredjeparten har 

interageret med – forholdet hænger derfor sammen med begrebet uklarhed om medkontrahent104. 

 

Fremgår det eksempelvis ikke klart af aftalen, hvem der handles med, kan det føre til tvist om, hvem der 

skal opfylde aftalen. Er aftalen indgået med en person, kan der opstå tvivl om denne handler i eget eller 

selskabets navn. Der tages hensyn til, hvilke berettigede forventninger aftaleparten har haft. Som det 

fremgår af nedenstående retspraksis, kan der også være tale om et tilfælde, hvor der er rod i regnskaberne, 

så det ikke er til at se, hvor hvilke aktiver, poster mv. hører til. 

 

Bedømmelsen beror på, om der er tilstrækkelig adskillelse mellem parternes formue og funktion. Herunder 

også om der indadtil eller over for omverdenen foreligger sammenblanding. Det kan samlet udtrykkes som 

et krav om en klart, afgrænset identitet, hvor selskabsretlige formaliteter er opretholdt105. 

 

Det vil fremgå, at retten kan statuere identifikation mellem subjekterne på baggrund af sammenblanding, 

hvis der er mange forhold, der indikerer, at der ikke er sket tilstrækkelig adskillelse. Der er ikke tale om 

ansvarsgennembrud, men at de to subjekters forhold gør dem uadskillelige, så det logiske bliver, at de 

behandles som en samlet enhed. 

 

2.4.3.2 Sammenblanding af drift 

En del af rationalet bag koncernforbundne selskaber er, at opnå synergieffekter ved at dele driften mellem 

flere selskaber. Det kan således være en del af en omkostningsminimerende strategi, at lade selskaberne 

dele lokaler, personale, ledelse, udstyr mv. Deling af aktiver i koncernen forhindrer ikke, at der er tale om 

                                                           
104 Krüger Andersen, K2, 2010, s. 538 og Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 114f samt U.2001.100H, afs. 2.4.1.1 
105 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 669 og 674 
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to adskilte juridiske objekter. Det er dog nødvendigt, at det enkelte selskabs aktiver kan adskilles, så man 

kan identificere præcis, hvilket selskab, der ejer hvad106. 

 

2.4.3.3 Midtfyn Festival dommen107 

Sagen om Midtfyn Festivalen er et eksempel på sammenblanding af formuer – om end især denne dom har 

været genstand for diskussion, da visse forfattere ser den som et egentligt bevis på adgangen til at statuere 

ansvarsgennembrud. 

 

Sagens omstændigheder 

Sagen omhandlede søsteranpartsselskaberne, der arrangerede Midtfyn Festival. Det ene 

selskab(festivalselskabet – ”F”) havde stået for at arrangere festivalen i en årrække, og havde 

bortforpagtet retten til servering mv. til et andet selskab(restaurationsselskabet – ”R”). Begge selskaber 

var kontrolleret af samme person108. Da F blev insolvent og senere opløst, gjorde Told- og Skattestyrelsen 

et udækket krav for moms og skat gældende på identifikationsretlige forudsætninger over for R og PFs 

enke, der sad i uskiftet bo. 

 

Der forelå en udetaljeret, aftale om, hvilke aktiviteter R skulle afholde, bl.a. mad og interaktion med 

omverdenen. Honoraret var ikke fastsat i aftalen og var uafhængig af omsætning og indtjening. 

 

Rs bankkonto fungerede som bank for F. Selskabernes indbyrdes forpligtelser blev løbende afregnet via 

en mellemregningskonto. Der blev ikke taget tilstrækkeligt hensyn til, hvilket selskab forskellige poster 

knyttede sig til, hvorfor enkelte blev ligeligt fordelt mellem selskaberne. I forbindelse med R’s optagelse af 

kredit i banken, benyttedes F’s aktiver som sikkerhed. 

 

Endnu en vigtig sagsomstændighed var forholdet til omverdenen. I forbindelse med kontraktindgåelse 

med festivalens samarbejdspartnere var det ikke altid klart, hvilket selskab der præcist blev indgået aftale 

med. Typisk blev kontrakten indgået med ”Midtfyn Festival”, uanset hvilket selskab der var tale om. 

 

                                                           
106 Gomard & Schaumburg-Müller, 2011, s. 123 
107 U.1997.1642H 
108 Peter Visby Færgemann(PF) ejede 35 % af anparterne i festivalselskabet og alle anparter i restaurationsselskabet, 
hvorigennem han ejede yderligere 20 % af anparterne i festivalselskabet. Han var endvidere eneste ledelsesmedlem i 
begge selskaber. Ejerskabet og direktionsposten i restaurationsselskabet overgik efter hans død til enken Nina 
Færgemann. 
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Efter F’s opløsning overtog R uden videre alle aktiviteter i forbindelse med festivalen. Festivalen havde 

gennem årene vist et anseeligt indkomstpotentiale, men overtagelsen indeholdt alligevel ingen betaling 

udover værdien af aktiverne109. 

 

2.4.3.4 Højesteretsdommen 

Højesteret lagde vægt på, at selskaberne ikke fremstod adskilt for omverdenen, selskabernes særegne 

økonomiske konstruktion, og det faktum at Fs aktiver blev stillet som sikkerhed over for banken for Rs 

kredit. Forpagtningsaftalen havde været yderst favorabel ift. markedsvilkår, og R havde ikke afholdt alle de 

omkostninger, som aftalen foreskrev. Det blev endvidere pointeret, at R uden videre havde overtaget Fs 

aktiviteter efter dettes opløsning uden betaling ud over ren aktivværdi. 

 

Landsrettens dom blev stadfæstet, da Højesteret vurderede, at der havde været sammenblanding af 

selskabernes økonomi, og at selskabskonstruktionen alene var lavet for at holde størstedelen af 

overskuddet i R og forskyde al risiko til F110, der samtidig var kraftigt underkapitaliseret. 

 

Der havde været tydelig adskillelse mellem PF’s personlige økonomi og selskabernes økonomi, så sagsøgers 

påstand om at lade hans bo hæfte for F’s gæld blev ikke taget til følge111. Retten statuerede således 

identifikation mellem R og F, således R medhæftede for F’s gæld over for den konkrete kreditor. 

 

Ud fra dommens tekst bliver der især lagt vægt på sammenblandingen mellem de to selskaber. Det har 

tydeligvis været vanskeligt for medkontrahenter, at vide, hvilket selskab, der blev handlet med, og til trods 

for at enken tog aktivt del i arrangementerne, vidste ikke engang hun, at konstruktionen bestod af to 

selskaber. 

 

2.4.3.5 Midtfyn Festival dommen som ansvarsgennembrud? 

Dommen har delt litteraturen i to lejre, hvor visse mener, at dommen er udtryk for et egentligt 

ansvarsgennembrud, mens andre placerer dommen under sammenblanding af formue. 

Dahl og Nørgaard(2000), der begge var dommere under sagen i højesteret, har i deres kommentar til 

dommen udtalt, at dommen er: ”den første danske højesteretsdom om gennembrudshæftelse”112. Der 

bliver argumenteret for at højesteret ikke i samme grad som landsretten baserer deres dom på grundlag af 

sammenblanding af formue. Det er nærmere på baggrund af flere ”sammenblandingsfaktorer”, at 

                                                           
109 Dvs. ingen betaling for goodwill(omdømmeværdi), der sandsynligvis udgjorde en anseelig værdi. 
110 En af grundpillerne ved kapitalselskabskonstruktion og koncerndannelse er at give mulighed for opdeling af risiko i 
flere selskaber, så argumentationen er overraskende, og der skal formentlig meget til, før det tillægges betydning. 
111 Det samme gjorde sig gældende mht. sagsøgers subsidiære påstande om PFs erstatningsansvar, da det ikke kunne 
bevises, at han havde handlet ansvarspådragende 
112 Dahl & Nørgaard, U.2000B.399, s. 400 
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højesteret statuerer hæftelse. Herunder især, at selskaberne drives under fælles ledelse, og at F, der i 

forhold til R bærer en meget stor del af risikoen ved den samlede festivalafholdelse, var væsentligt 

underkapitaliseret113. 

 

Werlauff(2012) deler denne opfattelse, og henviser til, at dommen er bevis for adgangen til at ”en 

majoritetsejer – eller et andet af denne kontrolleret selskab – under ganske særlige omstændigheder kan 

komme til at hæfte for et selskabs forpligtelser over for en eller flere bestemte kreditorer”114. Han mener 

endvidere ikke, at dommen udelukkende er baseret på formuesammenblanding, da det i situationen ikke 

var umuligt at adskille de to selskabers aktiver. 

Sammenblanding er alene et af kravene for gennembrud. Hertil kommer risikoforskydning og relativ 

underkapitalisering. Kreditortypen(myndighed) kan desuden også spille ind. Disse forhold førte i sidste 

ende til søsterselskabets hæftelse for Fs gæld. Da der ikke foreligger de samme argumenter for hæftelse for 

den personlige majoritetsejer, anser Werlauff det som naturligt, at hæftelsen ikke rammer ham, men i 

stedet vender sig mod søsterselskabet, hvormed sammenblandingen er sket. Han mener derved, at der er 

tale om vandret gennembrudshæftelse frem for det traditionelle lodrette gennembrud115. 

 

En anden gruppe forfattere anser ikke dommen som et eksempel på gennembrudshæftelse, men finder det 

mere korrekt at kategorisere dommen som sammenblanding, hvorved der sker identifikation. Friis Hansen 

& Krenchel(2010) lægger stor vægt på at situationen ikke angår gennembrudshæftelse som dette normalt 

er defineret. Der er ganske vist tale om at et andet retssubjekt(søsterselskabet) blev pligtig at hæfte over 

for et andet selskabs kreditorer, men definitionen omhandler hæftelse for en selskabsdeltager, hvilket ikke 

fandt sted i denne sag116. Denne fortolkning deles af andre forfattere som Gomard & Schaumburg-

Muller(2011)117, Schans Christensen(2009)118 og Krüger Andersen(2010)119, der alle anser 

sammenblandingen af formuer som værende grundlaget for domstolens bedømmelse. 

 

En vis del af grundlaget for de divergerende opfattelser, ligger i forskellige definitioner af begrebet. Lægges 

en bred definition til grund, så det også indeholder tilfælde, hvor andre end kapitalejer pålægges 

hæftelse120 - fx tredjemand121, vil dommen måske kunne tages til indtægt for et ansvarsgennembrud. Ifølge 

                                                           
113 Dahl & Nørgaard, U.2000B.399, s. 402 
114 Werlauff, U.2012B.203, s. 209 
115 Werlauff, U.2012B.203, s. 209f – Werlauff har opstillet fire kriterier, der efter hans opfattelse fører til 
ansvarsgennembrud 
116 Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 134 og 142ff 
117 Gomard & Schaumburg-Müller, 2011, s. 131 
118 Schans, 2009, s. 184 
119 Krüger Andersen, K2, 2010, s. 535 
120 Werlauff, U.2012B.203, s. 209 
121 Dahl & Nørgaard, U.2000B.399, s. 400 
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denne afhandlings definition lægges en smallere definition til grund, hvorefter ansvarsgennembrud angår 

kapitalejerhæftelse, mens Midtfyn-dommen omhandler forholdet mellem søsterselskaber. Ejeren(boet) 

kommer på sin vis kun til at fungere som led mellem selskaberne – uden selv at hæfte. Dertil kommer, at 

sammenblanding, jf. gennemgangen anses som det afgørende moment. 

 

2.4.3.6 Hensynet til tvangskreditor 

At der var tale om en myndighed som kreditor har tilsyneladende haft indflydelse på sagens udfald. 

Dommen er alene udtryk for en hæftelse over for denne bestemte kreditor, jf. dommens ordlyd:  

 

”Højesteret tiltræder herefter, at Restaurationsselskabet hæfter for Festivalselskabets gæld i 

hvert fald over for Told- og Skattestyrelsen, der er tvangskreditor”122. 

 

Dette indikerer, at bedømmelsen påvirkes, når der er tale om en tvangskreditor, frem for en kreditor der 

selv har valgt at kontrahere. Efter Dahl & Nørgaards(2000) opfattelse skal det forstås som et udtryk for at 

den undtagelsesløsning, som statuering af hæftelse er, alt andet lige er lettere at nå frem til over for en 

tvangskreditor, da denne part ikke har kunnet vurdere situationen før kreditorforholdet er opstået123. 

Der kan dog argumenteres for, at myndigheder ikke bør blive anset som en tvangskreditor, da de som et 

statsligt organ er sammenkædet med lovgiver, der i princippet selv fastlægger, hvilke regler der skal gælde 

på erhvervsområdet124. 

 

2.4.4 Kan der statueres ansvarsgennembrud efter gældende dansk ret? 

Udgangspunktet er benægtende, og retspraksis har flere gange afvist, at tilsidesætte den begrænsede 

hæftelse uden direkte lovhjemmel. Sagen, U.1992.640V, mellem en tidligere ejer af et byggefirma og ejerne 

af et hus, hvori der var konstateret mangler, er indirekte udtryk for denne tilgang: 

 

Sagens omstændigheder 

Kapitalejeren havde i god tro likvideret byggefirmaet, der havde fungeret som entreprenør ved 

husbyggeriet, og fået likvidationsprovenu. Husejerne ønskede efterfølgende at gøre erstatningskrav for 

mangler gældende direkte over for ejeren. Landsretten afviste at lade erstatningskravet gælde over for 

den tidligere ejer, under henvisning til, at der ikke fandtes sikker lovhjemmel. 

 

                                                           
122 Højesterets udtalelse, s. 1659 
123 Dahl & Nørgaard, U.2000B.399, s. 403 
124 Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 321 – Se også kap. 4 
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Ovenstående må tages til udtryk for, at ansvarsgennembrud er en klar undtagelse, der ikke umiddelbart 

kan ske uden lovhjemmel. Moderniseringsudvalget mener tilsvarende, at der alene bør accepteres de 

allerede gældende identifikationstilfælde, men ikke egentligt ansvarsgennembrud125. 

 

Ansvarsgennembrud har været genstand for megen diskussion i den danske (og udenlandske126) litteratur. 

Dette er også et resultat af, at flere domme bevæger sig i grænselandet omkring ansvarsgennembrud. 

Blandt flere forfattere er der konsensus omkring, at en vis sammenblanding af formuer vil være et af 

kriterierne for evt. at kunne statuere ansvarsgennembrud127. Er sammenblandingen ikke tilstrækkelig i sig 

selv, kan den måske stadig benyttes i en evt. argumentation sammen med andre kriterier, for samlet at 

statuere ansvarsgennembrud. 

I det følgende vurderes de i litteraturen fremførte kriterier for ansvarsgennembrud, herunder 

underkapitalisering, risikoforskydning og god selskabsskik. 

 

2.4.4.1 Underkapitalisering 

Et af de forhold, der er blevet tillagt betydning i retspraksis, og som især Werlauff(1991) er fortaler for som 

et kriterium for ansvarsgennembrud, er hvorvidt selskabet er underkapitaliseret. Det konkretiseres som et 

såkaldt ”markedsrelateret kapitaliseringskriterium”128. Underkapitalisering var et af de punkter som retten 

lagde vægt på i sagerne om Midtfyn Festival og Frigor, der dog begge finder deres hovedårsag i andre 

forhold. De er derfor alene et bevis på, at domstolene tillægger underkapitalisering betydning. 

 

Retspraksis bakkes op andre steder i litteraturen, hvor det fremsættes, at underkapitalisering ikke alene 

kan retfærdiggøre ansvarsgennembrud, men at domstolen kan tillægge det en vis betydning129. 

 

2.4.4.1.1 Definition af underkapitalisering 

Begrebet underkapitalisering kan ifølge Krüger Andersen(1997) være udtryk for flere forskellige slags 

misforhold, og med inspiration fra tysk og nordisk ret nævnes fx130: 

1. Misforhold mellem egenkapital og virksomhedens omfang 

2. Misforhold mellem egenkapital og fremmedkapital 

3. Misforhold mellem egenkapital og risiko 

 

                                                           
125 BET 1498/2008, s. 44 
126 Kap. 3 
127 Werlauff, U.2012B.203, s. 210 og Krüger Andersen, K1, 1997, s. 673 
128 Werlauff, W1, 1991, s. 74 
129 Krüger Andersen, 1997, s. 639 med henvisninger og Gomard & Schaumburg-Müller, 2011, s. 131f, der kun vil 
fravige begrænset hæftelse, ved sammenblanding eller et af de lovfæstede typetilfælde 
130 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 640ff 
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Ad 1) 

Dette punkt adresserer tilfældet, hvor der er misforhold mellem egenkapitalen i selskabet og den aktivitet, 

der udføres. Der er i selskabsloven opstillet minimumskrav til selskabets bundne kapital, jf. KSL § 4, stk. 2, 

og er der i forhold til disse krav tilstrækkeligt underkapitaliseret, er selskabets ledelse pligtig at afholde 

generalforsamling inden for 6 måneder, for at træffe nødvendige foranstaltninger, jf. KSL § 119 om 

kapitaltab. 

 

Selvom lovens minimumskapitalkrav er overholdt, er det imidlertid ikke svært at forestille sig, at fx et 

selskab, der udfører kapitaltunge aktiviteter, har behov for et større kapitalgrundlag. Ud fra de 

selskabsretlige bestemmelser, er det svært at stille noget op, så længe de objektive kapitalkrav er opfyldt. 

Underkapitaliseringskriteriet i Midtfyn Festival vurderes i højere grad at relatere sig til risiko end aktivitet. 

 

Det kan være relevant at sammenkoble det med ledelsens pligt til at opretholde et til enhver tid forsvarligt 

kapitalberedskab, jf. KSL §§ 115, nr. 5, 116, nr. 5 og 118, stk. 2. Såfremt der er personsammenfald mellem 

ejer og ledelse, vil disse bestemmelser også kunne ramme kapitalejer. Det fremgår ikke, hvad det 

forsvarlige kapitalberedskabsniveau er, og må derfor bedømmes konkret. Det er forståelsen i litteraturen, 

at misforhold mellem aktivitet og kapitalniveau kan føre til ansvar131. 

 

Ad 2) 

Forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital udgør en væsentlig information for kreditor, og balancen 

mellem de to poster er udtryk for virksomhedens soliditet, dvs. evnen til at bære tab. Information om 

soliditet er tilgængelig direkte i selskabets regnskab. 

 

I takt med at fremmedfinansieringen øges, stiger risikoen for selskabets kollaps også, da risikoen for at 

debitor ikke kan honorere kreditors krav om betaling alt andet lige må antages at øges. Fra 

kapitalstrukturteori kendes begrebet konkursomkostninger, der er udtryk for de ekstra omkostninger, der 

kan forventes at indtræffe, når risikoen for konkurs forøges. Det kan fx være forøgede kreditomkostninger, 

hvilket kan medføre at ellers overskudsgivende projekter opgives. Problemet kan i princippet virke 

selvforstærkende, da at et nødlidende selskab - dvs. fx koncernledelsen eller aktionærerne på 

generalforsamlingen - kan få incitament til at tage endnu mere risikable beslutninger, hvilket igen øger 

risikoen for konkurs132. På denne måde bruges ressourcer på at undgå konkurs, der ud fra en 

optimalitetsbetragtning ville være bedre udnyttet på anden vis – også selvom det betyder at driftten 

stoppes133. 

                                                           
131 Hansen og Krenchel, DS2, 2011, s. 559 
132 Fordi der ikke er nogen straf for yderligere risici – risikoen for konkurs er der i begge tilfælde. 
133 Ross m.fl., 2008, s. 568f 
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Den forøgede risiko for konkurs overvæltes ved høj fremmedfinansiering til kreditorerne. Det kan ikke 

afvises, at blive tillagt betydning, når en tvist skal afgøres, men det findes mest sandsynligt, at denne i 

nærmere vil angå erstatningsansvar over for ledelsen, jf. ad 1) (evt. revisoren i forbindelse med påtegning 

af selskabets årsregnskab) end om ansvarsgennembrud, men det afhænger af omstændighederne134. 

 

Ad 3) 

Det sidste eksempel angår forholdet mellem egenkapital og risiko. Werlauff(1991) påpeger, at 

markedsmæssig relativ underkapitalisering medfører ansvarsgennembrud, hvis virksomheden videreføres. 

Heri ligger, at selskabet ikke længere er i stand til at optage lån på normale markedsvilkår, men må 

acceptere mere byrdefulde krav, hvilket forøger risikoen, eller alternativt søge assistance fra kapitalejerne. 

Der er derfor tale om en situation, hvor kapitalejeren burde indse, at yderligere egenkapital er nødvendig 

for at opretholde selskabets eksistens og uafhængige handleevne. Bliver der ikke tilført egenkapital, 

indtræffe underkapitalisering. 

 

Tilføres kapitalen fra ejeren som lån(fremmedkapital) bør det ifølge Werlauff omkategoriseres til 

egenkapital i en konkurssituation – såkaldt tilbagetræden – således kravet ikke indgår i boet, men alene kan 

udbetales, hvis alle kreditorer er fyldestgjort135. 

 

Der kan fx være tale om et selskab, der driver en meget forurenende virksomhed, der potentielt kan føre til 

store erstatningskrav, og derfor må forventes at have en kapital, der overstiger det lovpligtige minimum, så 

der er chance for at eventuelle krav kan opfyldes136. Tilsvarende gør sig gældende med virksomheder, der 

udsteder garantier eller kan ifalde produktansvar137. 

Kriteriet var vigtigt i højesteretsdommen om Midtfyn Festival138, hvor der blev drevet en risikopræget 

virksomhed, der krævede meget kapital. R, der ikke selv påtog sig megen risiko, lukrerede på at al risiko var 

placeret i F, hvilket i sammenhæng med sammenblanding fik betydning. 

 

I forbindelse med publicitetskravene i selskabs- og regnskabslovgivningen, vil aftalekreditor være i stand til 

at gøre sig bekendt med virksomhedens økonomiske situation, og derved i nogen grad være i stand til at 

beregne, hvilken risiko, der tages, hvis låne- eller kreditaftale indgås. Kreditor vil på denne baggrund kunne 

tage en passende risikopræmie i betaling for kreditten, således at der ikke er nogen grund til efterfølgende 

at godtgøre ham, hvis lånet ikke indfries. Der kan argumenteres for, at det alene er når regnskabet er 

                                                           
134 Afs. 2.3.3 
135 Werlauff, W1, 1991, s. 73ff og 346, Werlauff, TfS.1997.822 
136 Dette problem kan være løst via ansvarsforsikring 
137 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 649 
138 U.1997.1642H, afs. 2.4.3.3 
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fejlbehæftet eller der er handlet illoyalt fra selskabets side, og dette har ligget til grund for kreditgivningen, 

at underkapitalisering kan inddrages som argument i en evt. retssag139.  

 

Tvangskreditorer, ansatte og mindre aftalekreditorer har ikke samme mulighed for at bedømme risikoen 

ved fordringens opståen, hvorfor der kan være grund til at lade underkapitalisering statuere lettere over for 

disse140. 

 

2.4.4.1.3 Praktiske problemer med at konstatere underkapitalisering 

I praksis vil det være forbundet med anseelige problemer, at konstatere om et selskab har været 

underkapitaliseret. Bedømmelsen vil bygge på et skøn, og præcis hvor grænsen går, er vanskeligt at afgøre. 

Som nævnt, kan der drages paralleller til det forsvarlige kapitalberedskab i KSL §§ 115-118, der dog også 

beror på et skøn og ikke objektive kriterier. 

 

Fra skatteretten kender man til begrebet ”tynd kapitalisering”, jf. SEL § 11, hvor et selskab mister retten til 

fradrag for renter mv. på fremmedkapital, der set ift. egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. Denne 

bestemmelse rammer ganske vist selskaber, der gør brug af en lille andel egenkapital ift. fremmedkapital, 

men det er ikke ensbetydende med, at der er tale om underkapitalisering. Det er ikke utænkeligt, at 

selskabets egenkapital kan være tilstrækkelig selvom forholdet mellem egen- og fremmedkapital nærmer 

sig 4:1 forholdet. Det vil komme an på, hvilken type virksomhed, der drives. Er denne fx ikke særlig 

aktivitetstung eller risikabel, kan kapitalen være tilstrækkelig141. 

 

Gomard(1997) overvejer også solvensmargenen, der er en fastsat procentsats over, hvor stor andelen af 

kapital i et finansselskab skal udgøre ift. risikovægtede poster(fremmedkapital), jf. FIL § 124, stk. 2. Der kan 

ikke fastsættes en passende solvensmargin for selskaber generelt, da det vil være umuligt at finde et 

niveau, der passer til alle erhvervssektorer142, da virksomheder ikke er homogene enheder143. 

 

Underkapitalisering vil således hovedsageligt kunne tænkes, at blive tillagt indflydelse, hvis der er uligevægt 

i forholdet mellem risiko og egenkapital(ad 3). Den aktivitetsbaserede underkapitalisering(ad 1) kan efter 

Werlauffs opfattelse også indgå som moment i bedømmelsen, men dette er så vidt vides ikke set i praksis, 

og virker i højere grad som et moralsk ønske frem for et egentligt bedømmelsesgrundlag. 

 

                                                           
139 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 652 – diskussion af kapitalejerhæftelse må dog her forudsætte, at kapitalejer har haft 
indflydelse på forholdet, fx gennem aktiv koncernledelse eller som enekapitalejer/direktør 
140 Kap. 4 
141 Gomard, 1997, s. 102 
142 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 647 
143 Det kunne overvejes med branchespecifikke kapitalkrav – fx på særligt beskyttelsesværdige områder 
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Det er ikke muligt at fastsætte et generelt gældende niveau for den ”rette” kapitalisering. Grænsen må 

derfor vurderes konkret, hvorved virksomhedens branche, omfang, risiko og finansieringsmåde inddrages, 

men som fastslået ovenfor, vil dette punkt være vanskeligt at finde i praksis. 

 

2.4.4.1.4 Efterfølgende underkapitalisering 

Det forhold, at der i selskabet senere konstateres underskud, er ikke ensbetydende med, at der sker 

underkapitalisering i den forstand, som gennemgået ovenfor. Det er en af de grundlæggende ideer bag 

kapitalselskabsformen, at fremme iværksætteri og investering ved at fordele risikoen, hvilket samtidig 

betyder, at man ikke nødvendigvis skal straffes for fejlslagen investering144. Der gælder dog som nævnt 

ovenfor, en reaktionspligt for selskabets ledelse i tilfælde af kapitaltab, jf. KSL § 119. 

 

2.4.4.2 Risikoforskydning 

I Midtfyn Festival blev risikoforskydning tillagt vægt. Det ene selskab havde opsamlet størstedelen af 

overskuddet, mens det andet selskab bar hoveddelen af risikoen, hvilket medvirkede til at der statueredes 

sammenblanding. 

Det er ikke afgørende, at der overføres risikabel virksomhed til et andet selskab – dette er en 

grundlæggende del af selskabsretten og erhvervslivet, hvorfor det ikke umiddelbart udgør misbrug, men 

nærmere er udtryk for isolering af driftsrisiko145. Det afgørende er, om kreditor er bekendt med dette 

forhold, og er i stand til at tage sig betalt for denne risiko. Hvis dette er tilfældet, og reglerne for at trække 

kapital lovligt ud af selskabet er iagttaget, vil der normalt ikke være grund til at tillægge forskydningen 

betydning146. 

 

2.4.4.3 Datterselskab som instrument og fælles ledelse 

Det fremgår af Frigor, at et datterselskabs manglende funktion tages med i betragtning. I sagen blev 

selskabet alene benyttet som mellemled til lønudbetaling, hvilket sammen med baggrunden for 

oprettelsen(omgåelse) fik betydning for sagens udfald147.  

I Frigor-dommen lagde domstolen også vægt på, at der ikke var en egentlig adskillelse mellem selskabernes 

ledelse. Selskaberne ledtes af moderselskabets bestyrelse, hvilket betød at datterselskabets ledelse reelt 

var uden indflydelse. Werlauff(1991) ønsker også at tillægge denne form for ”centralisering” betydning148. 

 

                                                           
144 Afs. 2.3.3.4 
145 Omtales som ”fordrejning”, hvor risiko og profitmulighed ikke følges ad, jf. Werlauff, RR.2008.12.60, pkt. 9 
146 Krüger Andersen, K1, 1997, s. 664 og kap. 4 
147 Afs. 2.4.2.2 
148 Werlauff, W1, 1991, s. 77ff 
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Der må henvises til ovenstående om koncerner149 og alene konstateres, at det kan skabe en uheldig 

usikkerhed, at det på den ene side accepteres at have koncernledelse, men samtidig kan medvirke til 

statuering af ulovfæstet sammenblanding eller ansvar150. 

 

2.4.4.4 God skik og loyalitetsforpligtelse 

Gomard(1997) er af den opfattelse, at god forretningsskik kan have indflydelse på bedømmelsen. God skik 

er mere en henvisning til noget normativt frem for deskriptivt, men er visse steder en fast del af 

lovgivningen – fx i markedsføringslovens151 § 1. Han argumenterer for, at der inden for koncerner kan være 

tilfælde, hvor det vil være ”god skik”, at moderselskabet støtter et nødlidende datterselskab økonomisk – 

også selvom det i princippet ikke synes at være i de ultimatives kapitalejeres interesse. Der er sandsynligvis 

inden for koncernretten i højere grad tale om en moralsk frem for en egentlig retlig forpligtelse. Det kan 

have indflydelse, om der er tale om et nyerhvervet selskab eller om selskabet i mange år har indgået i 

koncernen152. 

Der kan desuden henvises til ovenstående afsnit omkring hensigtserklæringer153, der vil have en tilsvarende 

virkning som den gode forretningsskik, ved at give en form for ”blød” erklæring om at støtte et 

datterselskab, hvis dette bliver nødlidende. 

 

Werlauff(1991) har argumenteret for en for bestemmende selskabsdeltagere gældende 

loyalitetsforpligtelse, der tilnærmer sig, hvad der gælder i et personselskab, hvis deltagerkredsen er meget 

snæver154. Han mener, at der fra Midtfyn-dommen kan drages normer for ”god selskabsskik” som 

selskaberne bør overholde155. Man bør være kritisk over for denne forståelse, og hvorvidt normerne 

fremgår af dommen er ikke entydigt – det var i hvert fald momenter som sammenblanding og 

risikoforskydning, som retten lagde mest vægt på. En kapitalejer kan ikke forventes at bruge sin indflydelse 

i andre end sin egen interesse156. 

                                                           
149 Afs. 2.2.1 
150 Afs. 2.3.3 
151 Lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 
535 af 26. maj 2010, lov nr. 719 af 25. juni 2010, § 11 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 4 i lov nr. 341 af 27. april 
2011 og § 1 i lov nr. 621 af 14. juni 2011. 
152 Gomard, 1997, s. 110 
153 Afs. 2.2.2.1 
154 Werlauff, W1, 1991, s. 25 
155 Werlauff, TfS.1997.822, s. 2157f 
156 Der skal tages hensyn til evt. minoritetskapitalejere, afsnit 2.2.1.3 
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2.5 Opsamling 

Det må konstateres, at der for kapitalselskaber gælder et lovfæstet udgangspunkt om begrænset hæftelse 

for kapitalejer, jf. KSL § 1. Bestemmelsen hjemler ikke umiddelbart adgang til at undtage fra 

udgangspunktet. Den begrænsede hæftelse kan tilsidesættes ved aftale, fx ved kapitalejers 

kautionserklæring over for selskabets kreditor, hvilket formodes at ske ofte i praksis. 

 

Er der intet aftalt hjemler bl.a. KSL, KL og SEL, forskellige undtagelser fra hovedreglen i særlige, afgrænsede 

tilfælde, fx ved tilbagebetaling af ulovligt udbetalte midler fra selskabet, omstødelse eller koncernhæftelse 

for skat i sambeskattede selskaber. 

 

Forarbejder til selskabslovgivningen medgiver, at kapitalselskabsformen skal skabe en risikodeling mellem 

kapitalejer og selskabskreditor, så kapitalejers risiko mindskes, og iværksætterlysten fremmes. Dette formål 

er ikke umiddelbart overensstemmende med et ansvarsgennembrud, da det må formodes at ændre på 

risikofordelingen til kapitalejers skade157. En domstol må ved formålsfortolkning af loven antages at være 

tilbageholdende med at undtage fra hovedreglen – især, når det er på ulovhjemlet grundlag og i 

modsætning til lovens ordlyd. 

 

Til trods for at det er en klar undtagelse, er der i retspraksis udviklet en identifikationsmodel, hvorefter to 

subjekter i det enkelte tilfælde, ud fra en konkret vurdering, kan behandles som et, så en bestemt 

selskabskreditor kan kræve fyldestgørelse hos kapitalejer. Der er tale om en vurdering på baggrund af 

generelt gældende principper. 

Identifikationstilfældene omhandler ofte enekapitalejer/direktør-situationen, hvor personens handlinger og 

det faktum at sammenhørigheden mellem ellers adskilte subjekter er tilstrækkelig tydelig til at 

identifikation bliver eneste rimelige løsning. 

 

Inden for koncernforhold viser retspraksis, at det er forhold som omgåelse af lovgivningen, fx ved proforma 

selskabskonstruktion, eller sammenblanding af formue eller funktion, hvorved der fx skabes uklarhed om 

medkontrahent, der har ført til identifikation. De tilfælde, der har været behandlet i praksis, har været 

meget specielle, da de har angået kreditorer med ekstra beskyttelsesbehov, som fx ansatte, hvorved 

dommenes generelle præjudikatværdi mindskes. Der kan ligge fornuftige betragtninger bag hensynet til 

disse former for kreditorer, da de ikke har samme muligheder for at vurdere risikoen samt tage sig betalt 

for denne forud for aftaleindgåelse158. 

                                                           
157 Nærmere kap. 4 
158 Kap. 4 
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Retspraksis har desuden lagt vægt på forhold som underkapitalisering og risikoforskydning mellem 

subjekter, hvilket også har ført til litteraturens diskussion af disse som begrundelser for 

ansvarsgennembrud. Frigor og Midtfyn Festival, der begge nærmer sig et ansvarsgennembrud, har dog 

været båret af andre hensyn, og kan derfor kategoriseres under henholdsvis omgåelse/proforma og 

sammenblanding. Det må fortolkes som om underkapitalisering tillægges betydning i sammenhæng med 

andre mere tungtvejende forhold, men ikke accepteres som hovedgrundlag. 

 

Der har været fremsat argumenter for en egentlig loyalitetsforpligtelse for kapitalejer over for selskabet. 

Det kan ikke afvises, at en form for ”god skik” betragtning efter omstændighederne kan få betydning ved 

identifikation efter ovenstående begreber, især når der er tale om et enten nyerhvervet selskab i en 

koncern eller enekapitalejer/direktør-situationen, men da begrebet er af moralsk karakter og direkte imod 

princippet om subjekters selvstændighed, antages betydningen at være minimal. 

 

Målet med denne del af afhandlingen er at fastslå, hvorvidt der efter gældende dansk ret findes 

ulovhjemlet adgang til at statuere ansvarsgennembrud iht. denne afhandlings definition af begrebet. 

Retspraksis bevæger sig i grænselandet, og der er ikke enighed i litteraturen. Især Werlauff virker 

overbevist om, at ansvarsgennembrud kan ske. Så længe retten ikke har udtalt sig direkte om muligheden, 

eller der i loven direkte findes hjemmel(evt. ”negativ” hjemmel), må det i lyset af det oven for 

gennemgåede, og i tråd med U.1992.640V og Moderniseringsudvalget, besvares afkræftende. 
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Kapitel 3 – Ansvarsgennembrud i udenlandsk ret – komparativ analyse 

 

Kapitalselskabet med begrænset hæftelse er ikke alene et dansk fænomen, og det kan derfor ikke 

overraske, at ansvarsgennembrud også har været til diskussion i andre lande. Som fastlagt i kapitel 2, er der 

ikke set eksempler på egentligt ansvarsgennembrud i dansk ret. Det er dog samtidig åbenlyst, at der ikke er 

enighed omkring dette, og at området derfor til stadighed er til diskussion. Af denne grund er det relevant, 

at inddrage lovgivningen i andre lande til, for nærmere at fastslå, hvordan andre har løst problematikken. 

 

I det følgende gennemgås retstilstanden i lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, herunder 

Sverige og Tyskland. Derudover inddrages fransk, engelsk og amerikansk ret til inspiration. De udledte 

resultater vil derefter fungere som input, når kapitalselskabsformen, den begrænsede hæftelse og 

ansvarsgennembrud i de følgende kapitler, underlægges en nærmere retsøkonomisk analyse. 

3.1 Sammenhæng i nordisk ret159 

Når der er tvivl om fortolkning af et begreb i dansk ret, er det meget normalt, at se mod de andre nordiske 

lande, for at undersøge, hvordan problemstillingen der er blevet løst. Landene bygger på samme 

retstradition, og er derfor i høj grad influeret af hinanden160. 

 

3.1.1 Sverige 

3.1.1.1 Lovgivning og retspraksis 

Udgangspunktet efter svensk ret er begrænset hæftelse for kapitalejerne, jf. Aktiebolagslagen161(ABL) § 3: 

 

”I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets 

förpliktelser” 

 

Den svenske selskabslovgivning minder på mange måder om den danske, og indeholder også særtilfælde, 

hvor kapitalejer bliver pligtig at erstatte tab eller tilbagebetale udbytte i tilfælde af grov uagtsom eller 

ulovlighed162, men ligesom i den danske lovgivning findes ingen lovfæstede regler om ansvarsgennembrud.  

 

Svensk retspraksis har ved flere lejligheder tilkendegivet, at muligheden for at statuere ansvarsgennembrud 

på ulovfæstet grundlag foreligger, når princippet om begrænset hæftelse leder til at urimeligt resultat. 

                                                           
159 Bilag 2 - kort vurdering af ansvarsgennembrud i Norge 
160 Lando, 2009, s. 209 
161 Aktiebolagslagen(2005:551), jf. (Lag 2011.1417) 
162 ABL 29 kap, § 3 og kap 17, §§ 6-7 
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Dommene bygger på konkrete vurderinger ud fra rimelighedsbetragtninger163. Inden for koncernforhold 

har det især været datterselskabets uselvstændighed eller misbrug af selskabsformen, der har ført til 

moderselskabets hæftelse. Underkapitalisering har indgået som moment i betragtningen164. 

Disse momenter har medført, at et lovreguleret ansvarsgennembrud flere gange har været på tale165. 

 

3.1.1.2 Betænkning om indførsel af lovreguleret ansvarsgennembrud 

I forbindelse med revision af den svenske selskabslovgivning har et lovfæstet ansvarsgennembrud været 

under komitébehandling. Det er blevet belyst, hvilke kreditorer, der vil have fordel af lovfæstelse, og 

hvordan reglen i så fald bør udformes. Lovgiver ønskede at komme økonomisk kriminalitet til livs, og var af 

den opfattelse, at det var uklart, hvilke momenter retspraksis lagde vægt på, hvilket skabte usikkerhed om 

gennembruddets rækkevidde166. 

 

3.1.1.3 Hvilke interessenter vil drage fordel af lovregulering 

Komitéen kom frem til, at det primært var de mindre kreditorer, som fx leverandører, der ville drage fordel 

af en lovregulering. Disse ville sjældent have adgang til den samme mængde oplysninger om virksomheden 

inden kontraktindgåelse167 og heller ikke have den samme mulighed for at kræve sikkerhed for deres 

tilgodehavende som en stor kreditor, fx en bank. De ville desuden sjældent fyldestgøres i konkursmassen, 

hvorfor et lovfæstet ansvarsgennembrud forøgede chancerne for at inddrive deres tilgodehavende. 

 

Omvendt ville det ikke have den store effekt over for store kreditorer, da disse netop har mulighed for 

indgående at analysere virksomhedens fremtidsudsigter, og er i en position, hvor der kan kræves 

sikkerhedsstillelse eller regulering af virksomhedens adfærd som betingelse for lån/kredit. 

Heller ikke tvangskreditor, som fx ansatte eller skattemyndighederne, ville have nævneværdig fordel af 

lovregulering. De ansatte er sikret gennem løngarantifond og myndighederne har i forvejen adgang til 

tvangsinddrivelse. Deres problem lå nærmere i ineffektive inddrivelsesmetoder168. 

Lovreguleret ansvarsgennembrud ville have en usikker virkning i forbindelse med betaling af erstatning 

over for en skadelidt. Effektiviteten af et ansvarsgennembrud ville her i høj grad afhænge af kapitalejerens 

betalingsdygtighed, og det blev vurderet, at lovregulering ikke ville forøge skadelidtes sikkerhed. 

 

                                                           
163 Moberg, 1998, s. 62ff 
164 Moberg, 1998, s. 76ff 
165 SOU 2001:1, s. 280 
166 SOU 2001:1, s. 281 
167 Argumentet har efter min overbevisning, lidt mindre betydning nu, da virksomhedsoplysninger er lettere 
tilgængelige end i 1982 under den første komitébehandling 
168 Se afs. 4.3.3.2 
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Inden for erhvervslivet var den generelle tendens, at man hellere så de allerede gældende 

kreditorbeskyttelsesregler effektiviseret, frem for at indføre alternative regler169. 

 

3.1.1.4 Udformning af lovregel 

Komitéen overvejede tre mulige lovregler: 

- En generalklausul170 

- Regel der opstiller et eller flere typetilfælde, hvor ansvarsgennembrud skal være muligt 

- En form for erstatningsregel 

Generalklausulen blev vurderet som den bedste og mest fleksible løsning. Der skulle ved vurderingen tages 

hensyn til underkapitalisering i selskabet mht. aktiviteternes art, omfang og risiko samt at kapitalejers 

kontrol skulle have forårsaget, at selskabet ikke kunne betale sine kreditorer. 

 

3.1.1.5 Kritik af kriterier 

De to nævnte kriterier, har dog været udsat for kritik171. Da selskabslovgivningen regulerer mange 

forskellige virksomheder, vil det være vanskeligt, at fastsætte et præcist niveau for den ”rette” kapital. Man 

er derfor nødt til at udforme reglen ved brug af ord som ”åbenbart utilstrækkelig”, hvilket giver rum for 

fortolkning, og derved uklarhed om reglens rækkevidde. 

Ydermere vil et krav om kapitalejers ”utilbørlige” kontrol være nødvendigt, da et generelt hæftelseskrav 

pga. kontrol, vil være for vidtgående, men ej heller dette skaber retssikkerhed, da utilbørlighed ikke er 

noget, der objektivt kan fastsættes. Hele vurderingen vil derfor bero på et skøn, hvilket efter komitéens 

vurdering ikke øger retssikkerheden. Behovet for lovregulering skønnes endnu mindre som følge af 

skærpelse af lovgivningen på en række andre områder, hvorfor komitéen i den seneste betænkning 

anbefaler at ansvarsgennembruddet forbliver ulovreguleret172.  

 

3.1.1.6 Lovreguleret ansvarsgennembrud på miljøområdet 

Komitéen valgte dog at foreslå et lovreguleret ansvarsgennembrud i Miljöbalken173(miljøloven(MB)). Dette 

skete på baggrund af en rapport fra Naturvårdsverket(Naturbeskyttelsesnævn), og der må derfor formodes 

at lægge særlige miljøbeskyttelseshensyn bag. 

Forudsætningen for kapitalejerhæftelsen skulle være, at det skadegørende selskab var insolvent eller ikke i 

stand til at dække skaden, at kapitalejerens betydelige indflydelse havde ført til selskabets dårlige økonomi 

samt en samlet rimelighedsvurdering, hvor kapitalejers gevinst ved den miljøskadelige virksomhed tages i 

betragtning. 

                                                           
169 SOU 2001:1, s. 281ff 
170 Regel udformet i generelle vendinger, der kan udvikle sig med tiden, jf. Andersen & Madsen, 2006, s. 184 
171 Afs. 2.4.4.1f 
172 SOU 2001:1, s. 285-289 
173 Miljöbalk (1998:808) jf. (Lag 2007:660) 
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Der skulle hermed være tale om en konkret vurdering, der ikke umiddelbart tager hensyn til evt. 

underkapitalisering – det påpeges dog, at dette kan indgå i vurderingen af kapitalejerens betydelige 

indflydelse på selskabets insolvens174. 

Lovregulering er på trods af komitéens anbefaling ikke gennemført i praksis175. 

3.2 Tyskland 

Udgangspunktet efter tysk ret er begrænset hæftelse for kapitalejerne i Aktiengesellschaft(AG), jf. 

Aktiengesetz(AktG)176, § 1, nr. 1, 2. pkt. og samt Gesellshaft mit beschränkter Haftung (GmbH), jf. Gesetz 

betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)177, § 13, nr. 2: 

 

”Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen”  

 

Tysk ret anerkender ligeledes adskillelsen mellem kapitalejer og selskabet (”Das Trennungsprinzip”), jf. AktG 

§ 1, nr.1, 1. pkt. og GmbHG, § 13, nr. 1178. Desuden gælder, ligesom i Danmark, lovfæstede alternativer til 

hæftelse, fx ved omstødelse og ulovligt udbetalte midler fra selskabet179. 

 

3.2.1 Haftungsdurchgriff/Durchgriffshaftung – tysk ansvarsgennembrud 

Efter tysk ret er ulovfæstet ansvarsgennembrud via retspraksis muligt om end heller ikke her fast defineret. 

Der oplistet eksempler i litteraturen på ulovfæstet tilsidesættelse af hæftelsesbegrænsningen, hvoraf kan 

nævnes sammenblanding og kapitalejers misbrug ved fx risikoforskydning. Underkapitalisering kan muligvis 

have indflydelse men vil ikke alene medføre hæftelse180. Dette virker ikke meget anderledes end den 

danske tilgang. Adgangen bæres således af kreditorhensyn. 

Som det vil fremgå, anlægger tyske domstole ofte en erstatningsretlig tilgang til forholdet i stedet for at 

benytte ansvarsgennembruddet181. 

 

3.2.2 Koncernret 

Modsat de fleste andre lande, har Tyskland valgt at kodificere den materielle koncernret(Konzernrecht), 

således denne har sit eget separate område i den tyske selskabslovgivning182. Tyskland bliver anset som 

                                                           
174 SOU 2001:1, s. 291f 
175 MB, 10 kap. § 2 
176 Aktiengesetz(AktG), Gesetz vom 06.09.1965 (BGBl. I S. 1089), in Kraft getreten am 01.01.1966, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.12.2012 (BGBl. I S. 2751) m.W.v. 28.12.2012. 
177 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. 
März 2013 (BGBl. I S. 556) geändert worden ist. 
178 Selskabsformerne kan sidestilles med A/S’er og ApS’er 
179 Wirth m.fl. 2010, s. 26 
180 Wirth m.fl. 2010, s. 27f 
181 Afs. 3.2.3.2 
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værende det land med den højst udviklede koncernret183. Det var allerede i 1930’erne konstateret, at 

lovgivningen ikke var i overensstemmelse med virkelighedens erhvervsliv, hvor koncernstrukturen var 

udbredt, og den reelle magt lå i moderselskabet frem for i det enkelte selskab. Dette førte til indførslen af 

AktG i 1965184. 

 

”Moder” kan i lovens forstand være et selskab lige såvel som en fysisk person185. Reglerne fokuserer på 

datterselskabet, og søger, at løse interessekonflikten mellem moder(koncernen) og datterselskabet, og 

derved beskytte datterselskabets kreditorer og evt. minoritetskapitalejere186. 

I det følgende behandles en evt. moderhæftelse for datterselskabets forpligtelser. Udgangspunktet er, at 

koncernreglerne ikke gælder GmbH’er, men alene AG’er. AG’er benyttes hovedsageligt ved børsselskaber, 

hvilket er uden for afhandlingens område, men da koncernreglerne benyttes i senere kapitler, er det 

nødvendigt, at de præsenteres. 

 

3.2.2.1 Koncerntyper 

AktG sondrer mellem to forskellige koncerntyper – aftalekoncerner og faktiske koncerner187. Reglerne 

tildeler moder en ret til at lede hele koncernen som en samlet enhed, selvom dette fjerner datterselskabets 

selvstændighed, mod et forøget ansvar. Udstrækningen af ledelsesretten, og kravene til, hvornår moder 

kan kræves at hæfte for datterselskabets forpligtelser, afhænger af koncerntypen. 

 

3.2.2.2 Aftalekoncerner 

Aftalekoncerner baseres på en kontrakt mellem parterne. Overordnet kan det udtrykkes som en aftale, 

hvorefter moder enten har ledelsesret i datterselskabet (aftale om kontrol) eller krav på at modtage hele 

dets overskud188. 

 

Moders beslutninger er endda tilladt at gå imod datterselskabets interesser, så længe det er i den samlede 

koncerns interesse og datterselskabets eksistens ikke sættes på spil189. Denne beslutningsret kommer dog 

med en pris. Ved at indgå kontrakten forpligter moder sig til nettotabsudligning. Når kontrakten er indgået, 

må der ikke fremgå tab af datterselskabets årsrapport, så det sikres, at datterselskabets egenkapital ikke 

mindskes som følge af koncernforholdet190. Der er endvidere ikke krav om, at der skal være et kausalt link 

                                                                                                                                                                                                 
182 AktG, tredje bog, §§ 291-339 
183 Moberg, s. 128 og 146 
184 Friis Hansen, KUF, 1997, s. 176 
185 Friis Hansen, 1996, s. 384 – fysisk person skal dog være moder for flere selskaber 
186 Wirth m.fl. 2010, s. 207 
187 Koncernreglerne regulerer også en tredje ”fusions-lignende” koncerntype, der ikke er relevant for afhandlingen. 
188 AktG, § 291, stk. 1 
189 Reich-Graefe, 2005, s. 789 
190 AktG, § 302, stk. 1 og Friis Hansen, 1996, s. 381 
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mellem beslutningerne truffet af moder og det konstaterede tab, og hæftelsen er desuden for alle tab – 

ikke alene de, der kan henføres til det konkrete tilfælde. 

 

3.2.2.3 Faktiske koncerner 

Disse koncerner er ikke baseret på en aftale, men er en følge af moders bestemmende indflydelse, fx som 

majoritetsejer191. 

 

Datterselskabet skal stadig som udgangspunkt drives ud fra egen interesse, men hvis moders kontrol fører 

til tab for datterselskabet, skal dette kompenseres, jf. AktG, § 311, stk. 1 – dvs. moder er forpligtet til at 

skadesudligne. Der er tale om en case-by-case tilgang, hvorfor der ikke er tale om hæftelse for alle 

datterselskabets forpligtelser som ved aftalekoncerner, men alene skadeskompensation svarende til det, 

der kan henføres til det konkrete tilfælde. Der er endvidere krav om et kausalt link mellem moders kontrol 

og datterselskabets tab, men ikke krav om at moder via koncernledelsen har handlet forsætligt eller 

uagtsomt192 - det må pointeres, at det anses for accepteret, at moders kontrol skader datterselskabet, så 

længe datterselskabet bliver kompenseret193. Den begrænsede hæftelse og adskillelsen mellem selskabet 

og kapitalejer(”Das Trennungsprinzip”) opretholdes således. 

Bliver skaden ikke udlignet, medfører det erstatningsansvar for modervirksomheden, jf. AktG § 317, stk. 1, 

for hvilken også ledelsen i moderselskabet hæfter solidarisk, jf. stk. 3, medmindre ledelsen i et uafhængigt 

selskab havde handlet på tilsvarende måde, jf. stk. 2194. 

 

3.2.3 Koncernrettens historiske udvikling 

3.2.3.1 Aktiengesellschaft(AG) 

Efter indførslen af Aktiengesetz har domstolene af flere omgange taget stilling til udstrækningen af 

koncernhæftelsen. I 1985 medførte Autokran-dommen195, at den brede koncernhæftelse, der gjaldt for 

aftalekoncerner, blev udvidet til også at gælde for faktiske koncerner inklusiv GmbH – såkaldte 

”kvalificerede faktiske koncerner”196. 

I de efterfølgende år var det således opfattelsen, at koncernhæftelsen for alle forpligtelser kunne gøres 

gældende, hvis der forelå kontrollerende ejerskab og tilstrækkelig fremskreden integration mellem moder- 

og datterselskabet, uden det var nødvendigt at påvise en kausal forbindelse mellem moders kontrol og 

datterselskabets tab197. 

                                                           
191 AktG, §§ 16-19 
192 Emmerich & Habersack, 2008, s. 415f 
193 Friis Hansen, 1996, s. 162 
194 Stk. 2 kan således anses som en form for Business judgment rule 
195 BGH WM 1985, 1263 – Autokran 
196 Emmerich & Habersack, 2008, s. 455f 
197 Reich-Graefe, 2005, s. 796ff 
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Ovenstående dom udvidede kraftigt koncernrettens bestemmelser om faktiske koncerner, og udstrakte 

dem endvidere til også at gælde for GmbH’er, hvilket kan være en overraskende udvikling, når man tager 

Tysklands status som civil-law-land198 i betragtning. Det har i litteraturen været fremhævet, at domstolen 

måske gik for langt, og derfor senere har været nødt til at trække udvidelsen tilbage199. Dette blev således 

resultatet i Bremer-Vulkan-dommen fra 2001200, hvorefter retten gik tilbage til den tidligere fortolkning i 

overensstemmelse med AktG af 1965. Det er således ovenstående omkring faktiske- og aftalekoncerner, 

der er gældende for datter-AG’er. 

 

3.2.3.2 Gesellschaft mit bechränkter Haftung (GmbH) 

Er der tale om en konstruktion, hvor datterselskabet er et GmbH, har retspraksis201 fastlagt, at 

koncernhæftelse alene finder anvendelse, hvis moders kontrol har medført, at datterselskabet mister sit 

eksistensgrundlag(Existenzvernichtender Eingriff(EE))202. Moders skadelige adfærd skal i det konkrete 

tilfælde have ført til datterselskabets øjeblikkelige kollaps, eller at det efterlades i en situation, hvor kollaps 

er uundgåeligt - dvs. et krav om kausalitet203. Der kan fx være tale om, at datterselskabet er 

underkapitaliseret ift. dets aktiviteter, og især om der er sket vedligeholdelse af selskabskapitalen efter 

lovens forskrifter204. EE kommer dog ikke på tale, hvis tilfældet omfattes af reglerne om ulovligt udbetalte 

midler fra selskabet, der tillige findes dansk ret, jf. GmbHG § 31, jf. § 30205. 

 

Dommene har ført til en lempelse af koncernhæftelsen, hvorved moders handlinger skal have været 

medvirkende til kollapset, før pligten indtræder. Denne lempelse leder tankerne hen på en erstatningsretlig 

tilgang, og minder på mange måder om en culpabetragtning, hvilket også efter dansk ret efter 

omstændighederne kan føre til kapitalejeransvar206. 

 

Durchgriffshaftung er stadig muligt ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde207, men senere praksis 

har tilkendegivet, at gennembruddet alene er sidste udvej, når alle andre løsninger er udelukket. Det er 

langt mere sandsynligt, at domstolen vil statuere erstatningsansvar efter de almindelige regler end at 

statuere ansvarsgennembrud. 

                                                           
198 Afs. 1.4.1 
199 Reich-Graefe, 2005, s. 803ff 
200 BGH NJW 2001, 3622 - Bremer Vulkan 
201 BGH NJW 2002, 1803 - Bremer Vulkan II 
202 Emmerich & Habersack, 2008, s. 480 og 484 
203 Emmerich & Habersack, 2008, s. 486 
204 Reich-Graefe, 2005, s. 807ff 
205 Emmerich & Habersack, 2008, s. 487 
206 Afs. 2.3.3 
207 Reich-Graefe, 2005, s. 805 
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Kreditor er endvidere, efter dommen om Trihotel208, ikke længere kompetent sagsøger over for kapitalejer. 

Det er alene det kollapsede selskab, der har denne mulighed, da kravet i princippet ligger i forholdet 

mellem kapitalejer og selskabet. Således skal en ufyldestgjort kreditor gøre krav gældende over for 

selskabet om transport af kravet mod kapitalejer209. 

 

3.2.4 Vurdering af den tyske model 

Det kan konstateres, at hæftelsen i faktiske koncerner er mere snæver end i aftalekoncerner, da der kræves 

et kausalt link mellem moders kontrol og datterselskabets tab. Der er alene krav om skadesudligning i det 

konkrete tilfælde i modsætning til aftalekoncerner, hvor alle tab skal dækkes, uanset om der kan påvises 

kausalitet. Der er derfor ikke mange grunde til at indgå i en aftalekoncern, og i praksis har antallet været få 

og typisk skattemæssigt begrundet210. 

 

Koncernreglerne gælder ifølge lovteksten og seneste retspraksis ikke for GmbH’er, hvilket har ført til en 

tendens til at benytte disse som datterselskaber, for derved at undgå koncernhæftelsen211. 

 

GmbH’erne var i en årrække omfattet af koncernreglerne, men dette har retspraksis ændret på. For GmbH 

gælder derfor i princippet den mere snævre gennembrudshæftelse, hvorefter moders adfærd skal sætte 

datterselskabets eksistens på spil, før der kan ske gennembrud. Dette minder meget om en 

culpabetragtning, og senere praksis har da også været mere tilbøjelig til at følge en erstatningsretlig tilgang. 

Den tyske tilgang, kan således i nogen grad siges at tilnærme sig koncernretten i resten af Europa212. 

 

3.2.4.1 Problemer ved gennembrudshæftelse(EE) 

I forbindelse med at statuere gennembrud inden for en koncern med GmbH’er, vil det være vanskeligt, at 

fastsætte, hvor grænsen for skadelig adfærd går. Hvis moderselskabets skadelige adfærd fører direkte til 

datterselskabets kollaps, vil der være tale om eksistenstruende indgreb. Problemerne opstår derimod, når 

det skal fastsættes, hvor minimumsgrænsen for skadelig adfærd går. Selskabets kollaps kan være et resultat 

af mange forskellige faktorer, så at henføre skylden på moder vil ikke altid være ligetil. Når man undtager 

GmbH’er fra koncernreglerne, bliver retningslinjerne mindre klare, og det kan være svært for koncernen, at 

vide, hvor meget kontrol den må udøve uden at risikere hæftelse eller ansvar213. Vurderingen vil således 

indeholde rum for fortolkning. 

                                                           
208 BGH NJW 2007, 1959 - Trihotel 
209 Wirth m.fl. 2010, s. 27 og Qu & Ahl, 2008  
210 Reich-Graefe, 2005, s. 793 
211 Reich-Graefe, 2005, s. 794 
212 Hansen & Krenchel, DS2, s. 663 
213 Reich-Graefe, 2005, s. 812 
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3.3 Gennembrudsproblematikken i andre lande 

I det følgende gennemgås tilgangen i tre andre lande. Dette sker hovedsageligt som inspiration, og berøres 

alene kort af hensyn til afhandlingens omfang. Ingen af landene har lovfæstede regler om 

ansvarsgennembrud, hvorfor adgang baseres på retspraksis. 

 

3.3.1 Frankrig 

3.3.1.1. Ansvarsgennembrud 

I Frankrig anerkendes også udgangspunktet med selskabers adskilte identitet og begrænsede hæftelse for 

kapitalejer. Der findes dog retspraksisudviklede adgange til fravigelse af hovedreglen. Fx hvis en 

kontrollerende kapitalejer foranlediger, at selskabets ledelse tilsidesætter forpligtelser ift. selskabet, kan 

det føre til hæftelse for selskabets tab eller endda for hele selskabets gæld214. 

 

3.3.1.2 Koncernret 

Der har i Frankrig været flere lovudkast, der lå tæt op ad den tyske koncernret, men de blev aldrig 

vedtaget215. Der finde derfor ikke lovreguleret materiel koncernret. Fra retspraksis kendes til tilfælde, hvor 

et moderselskab har hæftet for datterselskabets gæld, når moders ledelse har ført til datters insolvens. 

Dette er bl.a. sket, når datter har været oprettet uden egentligt forretningsmæssigt grundlag(proforma)216, 

hvilket minder om Frigor-dommen. 

 

Fransk retspraksis fokuserer på koncernen som helhed, og er blevet betegnet som mere funktionel end tysk 

ret. Det er tilladt, at drive koncernen ud fra samlet interesse såfremt koncernen er stabil, følger en business 

plan, og der sker ligelig fordeling af omkostninger og indtægter mellem selskaberne217. 

 

3.3.2 Storbritannien 

I Storbritannien anerkendes selskabers adskilte identitet og begrænset hæftelse for kapitalejer. Der gælder 

en række undtagelser. Fx princippet om shadow director i konkurslovgivningen (wrongful trading-

doktrinen), hvor et moderselskab, der i praksis leder et datterselskab, der bliver insolvent, pålægges at 

betale til datterselskabet, svarende til aktivernes reducerede værdi. 

 

Der antages også at gælde en egentlig ansvarsgennembrudsdoktrin (lifting/piercing the corporate veil) i 

tilfælde, hvor selskabet har været en ren ”facade”. Kriterierne for gennembrud er ikke endeligt afklaret, og 

adgangen benyttes ikke normalt ved misbrug218. 

                                                           
214 Kraakman m.fl., 2009, s. 138 
215 Friis Hansen, 1996, s. 297f 
216 Friis Hansen, 1996, s. 296f 
217 Kraakman m.fl., 2009, s. 141 
218 Davies m.fl., 2008, s. 204ff 
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At et selskab er ren ”facade”, må formodes at ligge tæt på proforma, der også kendes i dansk ret. 

Storbritannien vil som common law land tillægge retten kompetence til at skabe ny ret, så ”sund fornuft” 

kan tillægges værdi i den konkrete sag219. Netop på ansvarsgennembrudsområdet, der løbende diskuteres, 

kan domstolen have lettere ved at statuere ansvarsgennembrud, hvis det er rimeligt. Domstolene er dog 

generelt tilbageholdende med at tilsidesætte princippet adskillelse, og i hvert fald i koncernforhold antages 

benyttelse af wrongful trading-doktrinen mere sandsynlig220. 

Adgangen til ansvarsgennembrud er således snæver, men i kraft af common law tilgangen, antages et 

ansvarsgennembrud mere sandsynligt i britisk ret end i Danmark. 

  

3.3.3 USA 

Tilsvarende de andre lande, gælder der også i USA et princip om begrænset hæftelse og subjekternes 

adskillelse221. 

 

Amerikansk ret har også behandlet adgangen til ansvarsgennembrud (piercing/lifting the coporate veil). 

Overordnet kan det siges, at der i USA tillades gennembrud, hvis to krav opfyldes. Først skal en 

kontrollerende kapitalejer tilsidesætte selskabets integritet, fx ved ikke at overholde publicitets- eller 

formalitetsforskrifter, sammenblande formuer222 eller underkapitalisere selskabet. Dernæst skal der være 

et element af misbrug eller urimelighed223. 

 

Som nævnt oven for om common-law-doktrinen vil en amerikansk domstol sandsynligvis have lettere ved 

at statuere ulovhjemlet gennembrud end en dansk, og det er da også opfattelsen i litteraturen, at 

amerikansk ret er mere tilbøjelig hertil end fx den britiske224. 

3.4 Udenlandsk ret - Opsamling 

I flere af de lande som Danmark normalt sammenligner sig med, og som har beslægtede retstraditioner, har 

ansvarsgennembruddet været diskuteret. Det er dog vidt forskelligt, hvordan man har forholdt sig til 

begrebet i praksis. 

 

Sverige har været tæt på en egentlig lovregulering af begrebet, men har på baggrund af flere 

udvalgsarbejder undladt det. Da det var en relativt smal skare af subjekter, der ville drage fordel af 

                                                           
219 Lando, 2009, s. 101f 
220 Praksis er dog meget begrænset, jf. Davies m.fl., 2008, s. 217f 
221 Kraakman m.fl. 2009, s. 9f 
222 Identifikationstilfældene i dansk ret 
223 Kraakman m.fl., 2009, s. 139 
224 Kraakman m.fl., 2009, s. 140, der henviser til en amerikansk undersøgelse, hvorefter der sker veil piercing i 40 % af 
sager, hvor der er fysisk kapitalejer og 35 % af sagerne, hvor kapitalejer er et selskab. 
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gennembrudshæftelse, fandtes det ikke godtgjort, at hensynet til disse kunne overvinde usikkerheden 

forbundet med indførslen af en lovreguleret generalklausul, baseret på en vag formulering. Der benyttes 

således fortsat en pragmatisk case-by-case tilgang, der undertiden statuerer kapitalejerhæftelse i 

forbindelse med misbrug af selskabsformen eller uselvstændighed(sammenblanding), hvori 

underkapitalisering kan indgå som moment. 

Denne tilgang vurderes ikke at være væsentligt anderledes end den danske – om end den i hvert fald ikke 

er smallere.  

 

I Tyskland foreligger muligheden for durchgriffshaftung, men seneste retspraksis viser en tendens til at 

følge en erstatningsretlig tilgang. 

Der gælder desuden materielle koncernregler for koncerner bestående af AG’er. Reglernes rækkevidde har 

været omtvistet i praksis, men må for faktiske koncerners vedkommende betegnes som relativt smal, da 

skadesudligningspligten kræver kausal forbindelse mellem moders kontrol og det i datterselskabet 

indtrufne tab. Hæftelsen sker desuden alene i det konkrete tilfælde. I aftalekoncerner gælder en 

nettotabsudligningspligt uden krav om kausal forbindelse, så hæftelsen kraftigt udvides som resultat af en 

udvidet adgang til koncernstyring. 

 

Reglerne for koncernhæftelse har alene været benyttet i praksis i ganske få tilfælde, og finder desuden ikke 

anvendelse, når der indgår et GmbH. Det er således relativt nemt, at omgå reglerne ved at benytte 

GmbH’er som datterselskaber, hvilket også er en i praksis meget benyttet metode. 

 

For koncerner med GmbH’er benyttes alene den retspraksisudviklede EE ud fra en konkret vurdering. 

Denne adgang er meget snæver, og kræver at selskabets eksistens er sat på spil som følge af moders 

ledelse. Tilgangen kan sidestilles med en erstatningsretlig culpabedømmelse, og seneste tyske praksis 

omkring GmbH’er tyder også på, at ansvarsgennembrud er ret usandsynligt, og at domstolene i højere grad 

anlægger en erstatningsretlig tilgang. 

 

Frankrig og common law lande som Storbritannien og USA har også haft fokus på ansvarsgennembruddet. 

Alle landene menes at tillade adgang til at tilsidesætte den begrænsede hæftelse på ulovhjemlet grundlag, 

men det er en klar undtagelse. Det må konstateres, at landene sandsynligvis har en bredere adgang end 

efter dansk ret. Af disse lande vurderes adgangen til ansvarsgennembrud at være videst i USA. 

Frankrig har overvejet, men aldrig indført, egentlig koncernret med koncernhæftelse. 
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Kapitel 4 – Retsøkonomisk analyse af begrænset hæftelse og ansvarsgennembrud 

 

Adgangen til at drive virksomhed i selskabsform med begrænset hæftelse medfører både fordele og 

ulemper for samfundets forskellige interessenter. Dette kapitel benytter retsøkonomiens begreber til at 

analysere den begrænsede hæftelses indvirkning på disse interessenter. 

 

Selvom dansk ret ikke direkte tillader ansvarsgennembrud, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at 

adgangen ikke er ønskværdig for samfundet. Det er muligt at forestille sig en situation, hvor fordelene ved 

at lade kreditor gøre krav mod selskabet gældende direkte over for en kapitalejer, overskygger de hermed 

forbundne ulemper, hvilket også er anerkendt i retspraksis, når der fx er tale om sammenblanding. 

Problemområdet bevæger sig dog ind i en gråzone uden for disse specifikke typetilfælde, hvilket berøres i 

de følgende kapitler, hvor interessenternes umiddelbart modstridende interesser danner baggrund for en 

retøkonomisk vurdering af ansvarsgennembruddets berettigelse, så afhandlingens problemstilling kan 

besvares. 

4.1 Rationalet bag kapitalselskabsformen med begrænset hæftelse 

Det er vigtigt at kende til rationalet bag indførslen af begrænset hæftelse, for at kunne vurdere, hvornår 

ulemperne ved forholdet overgår fordelene, og der derfor bør ses bort fra hæftelsesbegrænsningen. 

 

En vigtig faktor har været samfundets udviklingsstadie på tidspunktet for indførslen. I det 19. århundrede 

var industrialiseringen i fuld gang, hvorfor der var brug for kapital til store projekters gennemførsel. Fx var 

et af lovgivers hovedargumenter i England, at muligheden for begrænset hæftelse ville give den almindelige 

borger incitament til at investere i projekter, selvom han ikke havde ekspertise på området. Det afgørende 

punkt var, at borgeren kun satte en lille del af sin formue på spil, mod at have del i evt. overskud225. 

 

Ved hjælp af begrænset hæftelse forrykkes fordelingen af risiko for tab ved insolvens mellem kapitalejer og 

kreditor, hvorved væksten fremmes. Netop disse motiver kan drages ud af bemærkningerne til en ældre 

udgave af aktieselskabsloven226, hvor ideen var at gøre det muligt at samle kapital til større projekter. 

Risikofordelingen skabte balance mellem risiko og gevinst for kapitalejer, samtidig med fastholdelse af 

sammenhæng mellem ledelsesret og ansvar227. 

 

Et andet rationale ligger i usikkerheden forbundet med andre selskabsdeltageres økonomi, når man indgår i 

et interessentskabslignende arrangement, hvorefter alle deltagere hæfter personligt, direkte og solidarisk 

                                                           
225 Davies m.fl., 2008, s. 194 
226 BET 540/1969 
227 Schwarz-Hansen, 2001, s. 435 
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for virksomhedens forpligtelser228. Værdien og overdrageligheden af ejerandele vil i høj grad afhænge af 

medinvestorernes personlige økonomiske situation. Er denne usikker, risikerer man at skulle dække 

virksomhedens tab alene. Kapitalselskabsformen afhjælper denne problematik. 

 

Begge argumenter er mest tungtvejende ved børsnoterede selskaber, da ikke-offentligt handlede 

værdipapirer sjældent er genstand for den alm. borgers investering, og værdiansættelse vanskelig, når der 

ikke foregår offentlig handel. Rationalerne er derfor mindre sigende for selskaber, som denne afhandling 

omhandler. På trods af dette, og ud fra en forudsætning om kapitalejers risikoaversion229, vil begrænset 

hæftelse dog alt andet lige skabe et bedre miljø for iværksætteri mv., da kapitalejer ikke sætter hele 

formuen på spil. 

4.2 Kapitalselskabsformens karakteristika 

Ændringer i det følgende henviser til virkninger ift. situationen under fuld hæftelse for forpligtelserne – fx i 

et interessentskab. 

 

4.2.1 Adskillelse af subjekter 

Kapitalselskabsformen adskiller selskabets aktiver fra kapitalejerens, så dennes personlige kreditorer ikke 

kan gøre deres krav gældende over for selskabet. Denne opdeling i flere subjekter har flere forskellige 

virkninger, og er sammen med den begrænsede hæftelse hovedpunkterne bag kapitalselskabsformen. 

 

4.2.1.1 Monitorering 

Opdelingen gør det alt andet lige lettere for kreditor at monitorere230 det enkelte forhold, da der ikke er 

konkurrence mellem henholdsvis selskabs- og kapitalejerkreditor. Det kan tænkes at sænke 

kreditomkostningerne for debitor samt forøge aktivernes værdi som sikkerhed for gæld231. Var der ikke 

opdeling, ville det ikke være tilstrækkeligt for kreditor, at kende til selskabets forretnings- og 

regnskabsmæssige forhold, men desuden også være nødvendigt, at vurdere ejers økonomiske forhold samt 

de andre virksomheder som denne måtte være involveret i, for at kunne fastsætte kreditrisikoen. Dette 

medfører mange transaktionsomkostninger, og vanskeliggør låntagning væsentligt. 

 

4.2.1.2 Adskillelse af koncernselskaber 

Lignende gør sig gældende, når et selskab opdeler sine aktiviteter i flere selskaber i en koncern. Ved at 

placere enkelte aktiviteter i forskellige selskaber, sætter man ikke hele virksomhedens eksistens på spil, når 

                                                           
228 Kreditor vælger selv, hvem der søges fyldestgørelse hos. Den betalende må derefter søge fyldestgørelse hos de 
andre deltagere. 
229 Dvs. ønsker at minimere risici 
230 Effektivt incitament til at indsamle og benytte information, jf. Kraakman & Hansmann, TEROL, 2000, s. 404 
231 Kraakman m.fl., 2009, s. 10 
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nye aktiviteter sættes i gang. Gevinsterne for selskabet medfører dog transaktionsomkostninger for 

kreditor. I nyere tid er det almindeligt, at en koncern deles op i mange adskilte selskaber, hvilket alt andet 

lige kan gøre det sværere for kreditor at vurdere risici ved kreditgivning. Der kan stilles spørgsmålstegn ved 

rimeligheden i at transaktionsomkostningerne forøges, når en mindre aftalepart skal bruge tid og kræfter 

på at finde ud af, præcis, hvilket selskab der handles med, hvis der udadtil handles med koncernen. 

 

Selve muligheden for at opdele koncernen i mange enheder, kan tænkes at fremme svindel, da det bliver 

lettere at gøre hele konstruktionen uigennemskuelig. På denne måde bliver det sværere at vurdere, 

hvordan pengestrømmene mellem selskaberne forløber, hvilket fx kan facilitere hvidvaskning. 

 

Opdeling medfører også risiko for forkert prissætning i handelen mellem de koncernforbundne selskaber – 

transfer pricing232 – hvilket kan gøre det vanskeligere for en usikret kreditor at monitorere sin investering, 

da selskabets investeringer flyder ud i mange andre selskaber. 

 

Kompleksiteten af konstruktionen kan have indflydelse på de potentielle omkostninger i forbindelse med et 

selskabs konkurs. Der kan tænkes at være krav fra både moderselskabet, forskellige datterselskaber samt 

udefrakommende kreditorer, hvilket samlet gør konkursprocessen vanskeligere og derved forøger 

transaktionsomkostningerne233. 

 

Når koncerner drives som en samlet enhed, hvilket i princippet er i strid med princippet om adskillelse 

mellem subjekterne, men accepteret i praksis, kan man stille sig undrende overfor, hvorfor koncerner 

behandles ud fra det samme regelsæt som enkeltstående selskaber234. 

 

4.2.2 Begrænset hæftelse 

I forlængelse af ovenstående afsnit omkring adskillelsen af aktiver, må det andet vigtige begreb ved 

kapitalselskabsformen også behandles - begrænset hæftelse. 

 

4.2.2.1 Forøgelse af transaktionsomkostninger 

Begrænset hæftelse har en række negative følger, som lovgiver tillægger mindre betydning end 

iværksætter/innovationshensynet. Da kreditor alene har mulighed for at søge sig fyldestgjort i selskabets 

formue, vil denne søge sig sikret på anden vis, hvilket fører til højere transaktionsomkostninger for 

aftaleparterne235. Der udarbejdes komplicerede aftaler, der tager stilling til en række forhold, der ikke 

                                                           
232 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1843725 
233 Hansmann og Kraakman, LRF, 2006, s. 62 
234 Afs. 5.2 
235 Milgrom & Roberts, 1992, s. 29f 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1843725
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havde relevans, hvis debitor var fuldt hæftende236. Der kan potentielt gå meget værdi tabt allerede i 

kontraktfasen. Det er heller ikke umuligt at forestille sig, at et nødlidende selskab vil forsøge at overdrage 

værdier til ejer inden konkurs, hvorfor der udarbejdes komplicerede kontrakter, for at undgå senere 

omstødelse, hvilket i så fald også forøger transaktionsomkostningerne. Hvorvidt dette lader sig gøre i 

praksis er dog usikkert. 

 

4.2.2.2 Forøget incitament til risikable beslutninger 

Den begrænsede hæftelse vil teoretisk forøge kapitalejers incitament til at tage risici og sænke 

incitamentet til at handle samfundsmæssigt optimalt – gøre sit ”yderste” – da det ikke er hele den 

personlige formue, der sættes på spil237. Dette kan være skadeligt for både kreditor og samfundet som 

helhed, da det kan medføre ineffektivitet og unødige risici. I hvilket omfang det fører til inoptimale 

incitamenter er dog meget usikkert, og hvis alternativet er personlig hæftelse, hvor erhvervslivet 

sandsynligvis slet ikke kan hænge sammen, er det forøgede incitament til risici klart at foretrække. 

Hvis et selskab drives på koncernbasis med ekstern ledelse, vil problematikken ikke være nær så udpræget, 

da kapitalejers indflydelse alene udøves på generalforsamlingen, og ejerengagementet er derfor mindre 

væsentligt ift. selskabets succes. 

 

4.2.2.3 Risikoallokering og asymmetrisk information 

Fra et kreditorsynspunkt vil det ved første øjekast se ud til, at være til kreditors skade, at denne ikke har 

hele kapitalejers formue at søge sig fyldestgjort i. Omvendt isolerer opdelingen af aktiver selskabets 

kreditor fra risiko, der ikke er forbundet med selskabets succes238, og når der skabes gunstige rammer for 

iværksættere, vil det i sidste ende også komme kreditor til gode, som følge af øget aktivitet, salg mv. 

 

Kreditor må som udgangspunkt forventes at tage sig betalt for den påtagne risiko239, således vil begrænset 

hæftelse medføre større rentebetaling. Så længe der ikke handles illoyalt, ved fx at formidle urigtige 

oplysninger om selskabet, vil kreditor på baggrund af regnskaber, selskabsoplysninger mv. kunne beregne 

en passende betaling for sin risiko. 

Et modargument kunne dog være, at selskabsdeltagernes risikovillighed forøges i takt med at selskabets 

økonomiske situation forværres. Det vil derfor være vanskeligere for kreditor at tage højde for denne 

yderligere risiko ved kreditorforholdets begyndelse240. 

                                                           
236 Forudsat den personlige økonomi er tilstrækkelig 
237 Forudsat sammenfald mellem ejerskab og ledelse 
238 Kraakman & Hansmann, TEROL, 2000, s. 404 
239 Modificeres afhængig af kreditortype, afs. 4.3.3.2 
240 Større kreditorer, fx banker, vil ofte gøre brug af klausuler – covenants - hvorved visse handlinger eller lign. fører til 
aftalens misligholdelse, Werlauff, U.2009B.143, s. 149. Mindre aftalekreditorer må formodes at have sværere ved at 
gennemtvinge sådanne vilkår 
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Der kan også argumenteres for, at den lette adgang til at trække kapital ud af selskaber, gør regnskabet 

mindre troværdigt, fordi det fx er muligt at udbetale ekstraordinært udbytte flere gange om året, mens der 

kun udarbejdes årsrapport én gang. Således vanskeliggøres risikovurderingen241. 

 

Selskabets ledelse vil alt andet lige have et bedre kendskab til de relevante selskabsforhold end kreditor, 

dvs. der er asymmetrisk information242, og kan have incitament til fremstille virksomheden som mere solid 

end den i realiteten er, hvilket skal indgå i kreditors risikoberegning. Det er vanskeligt i praksis, da selskabet 

kan få incitament til at handle anderledes efter kontraktindgåelse. Dette kendes som moral hazard243. 

 

4.2.2.4 Supplerende ordninger 

Større kreditorer, fx banker, benytter supplerende ordninger for at sikre fyldestgørelse. Herunder 

garantistillelse/kaution, hensigtserklæringer eller pant. Det er meget almindeligt, at kapitalejer i et mindre, 

nyt selskab afkræves personlig kaution til sikkerhed ved lånoptagelse. 

 

De supplerende ordninger vil ikke umiddelbart kunne benyttes af mindre aftalekreditorer 

(handelspartnere), da disse ikke har de samme midler til at indhente oplysninger og er i en dårligere 

forhandlingsposition. Tilsvarende gør sig gældende for eventuelle tvangskreditorer244 og de ansatte. 

Sidstnævnte er ikke i en forhandlingsposition, hvor de kan beskytte deres tilgodehavende såfremt selskabet 

trues af konkurs245. 

 

Alle nævnte kan således som udgangspunkt alene søge sig fyldestgjort i selskabsformuen, og stilles derfor 

alt andet lige ringere, end hvis der var tale om et kreditforhold til en fuldt hæftende debitor. 

 

4.2.3 Overdragelige ejerandele 

Ønsker man at sælge virksomheden – eller tiltrække ekstern investering - giver kapitalselskabsformen 

mulighed for at overdrage ejerandele uden at de underliggende aktiviteter nødvendigvis berøres. Da 

kontrakter mv. er indgået med og af selskabet, har overdragelse af ejerskabet ikke indflydelse på driften246. 

 

                                                           
241 Werlauff, U.2009B.143, s. 148 – I A/S kræves balance ved ekstraordinært udbytte. Dette gælder ikke ApS. 
242 Misforhold mellem informationsniveauet hos separate parter, jf. Milgrom & Roberts, 1992, s. 140f 
243 Milgrom & Roberts, 1992, s. 167 
244 Kreditor, der ikke har mulighed for at vurdere risikoen inden aftaleindgåelse. Fx ved erstatning uden for kontrakt. 
Statens myndigheder, som fx SKAT, bør ikke anses som tvangskreditor, da de i rollen som lovgiver selv bestemmer, 
hvilken risiko der skal gælde i det konkrete forhold, jf. Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 321. 
245 Posner, 2011, s. 539 – de ansattes løntilgodehavender dækkes dog oftest af Lønmodtagernes Garantifond 
246 Davies m.fl., 2008, s. 43 
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4.2.4 Ledelse 

4.2.4.1 Generelt 

Et vigtigt karakteristika ved kapitalselskabet er muligheden for adskillelse af ejerskab og kontrol. Kapitalejer 

vælger selskabets ledelse på generalforsamlingen, og kan udpege personer, der er eksperter på 

virksomhedsområdet, hvilket kapitalejer ikke nødvendigvis selv er. Løsningen benyttes mest i større 

virksomheder, hvor der er brug for mange investorer, hvorfor det er praktisk med en ekstern ledelse til den 

daglige styring af virksomheden. En professionel ledelse, kan endvidere tænkes, at gøre ekstern finansiering 

lettere, da de som eksperter måske bedre formår at drive selskabet forsvarligt.  

 

Visse af de ovenfor nævnte negative virkninger af den begrænsede hæftelse modvirkes i selskaber, der gør 

brug af en effektiv, professionel ledelse, hvor ejerindflydelsen alene udøves på generalforsamlingen, men 

må formodes i nogen grad at være til stede i selskaber, der drives ud fra samlet koncerninteresse eller 

mindre selskaber, hvor der er sammenfald mellem fysisk ejer og ledelse. 

 

4.2.4.2 Koncernledelse 

Drives selskabet via koncernledelse, ud fra et ønske om at maksimere koncernens samlede økonomi, kan 

der opstå situationer, hvor datterselskabet – og dermed dets kreditorer – lider tab, som følge af 

beslutninger truffet i koncernens samlede interesse. Der kan fx være tale om ændrede kreditforhold 

mellem koncernselskaberne, hvorved datterselskabets vilkår svækkes ift. andre koncernselskaber, eller en 

aggressiv udbyttepolitik, hvorved datterselskabet ikke økonomisk konsolideres, da alle reserver straks 

trækkes ud af selskabet. Sidstnævnte tilfælde kan dog stride imod KSL § 179, stk. 2, jf. §§ 115, nr. 5 og 116, 

nr. 5, hvorefter selskabet eller dets kreditorer ikke må lide skade ved udlodningen. Det kan føre til ansvar 

for det øverste ledelsesorgan – fx koncernledelsen – pga. uforsvarligt kapitalberedskab247. 

 

4.2.4.2.1 Koncernfremmede kreditorer 

Der kan således argumenteres for, at risikoen for misbrug af (datter)selskabet er større i koncerner end i 

enkeltstående selskaber, da det netop er en flerhed af interesser der varetages – ikke alene driftselskabets. 

Dette stiller kreditorer i datterselskaber væsentligt ringere end kreditorer i enkeltstående selskaber248. 

Der henvises til U.1997.179H, hvor retten ikke tillod en koncernfremmed kreditor, at gøre krav gældende 

mod den ultimative kapitalejer(K), da bevisbyrden for ansvar ikke var opfyldt.  

                                                           
247 Hvad der præcist ligger i ”forsvarligt” kommer an på en konkret vurdering ud fra selskabets situation, branche mv. 
248 Omtalt som koncernfremmede kreditorer, Friis Hansen, 1996, s. 64f og 390 
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Sagens omstændigheder 

Sagen omhandlede et erstatningskrav mod det af GS A/S (Som K var eneejer og direktør i) ejede selskab K 

ApS. K kendte til erstatningskravet på tidspunktet for K ApSs likvidation, og havde forinden flyttet alle dets 

aktiviteter til søsterselskabet KKT ApS, således der ikke var mulighed for kreditors fyldestgørelse. 

 

Friis Hansen(1997)249 kritiserer den strenge bevisbyrde, der i sagen lægges på en koncernfremmed kreditor, 

og konstaterer, at resultatet havde været et andet, hvis tvisten var opstået i Tyskland, og således var 

omfattet af de tyske regler for faktiske koncerner, hvorefter der gælder en skadesudligningspligt for tab 

forvoldt af moder250. Det må tiltrædes, at de tyske koncernregler, såfremt de antages også at omfatte 

ApS’er, i dette tilfælde, ville have sikret kreditor mod et tab, der sker på baggrund af kapitalejers noget 

tvivlsomme handlinger. 

 

4.2.5 Formaliteter og publicitetskrav 

Når der drives virksomhed i selskabsform, gælder en række formaliteter og krav, som virksomheder drevet i 

personligt regi ikke er underlagt. Disse modvirker kreditors risiko, og skal sikre transparens. 

 

Kapitalselskabet er underlagt krav om bl.a. aflæggelse af årsrapport, revision251, mindstekapital, afholdelse 

af generalforsamling samt regler omkring ledelsesorganer. Disse krav er en direkte konsekvens af 

begrænset hæftelse og kreditors begrænsede information252, og forbedrer dennes mulighed for at vurdere 

selskabets risikoprofil. Årsrapporten må fx antages at være en vigtig informationskilde, når kreditor skal 

vurdere, hvilken risiko den tager i forbindelse med lån til selskabet253. Kravene gradueres afhængig af 

selskabsform og størrelse254. 

 

4.2.5.1 Kapitalkrav i selskaber 

Hvorvidt man som erhvervsdrivende i Danmark vælger at benytte kapitalselskabsformen afhænger af flere 

faktorer. En af disse er kravet om ansvarlig kapital i selskaber, jf. SL § 4, stk. 2, hvorefter der i et ApS som 

minimum skal være kr. 80.000 i ansvarlig kapital, mens beløbsminimummet for A/S er kr. 500.000255.  

 

                                                           
249 Friis Hansen, JUL, 1997, s. 132ff 
250 Kan også være en fysisk person, afs. 3.2 
251 Revision af selskabets årsrapport kan i mindre selskaber fravælges, hvis det ikke overskrider to ud tre grænser i ÅRL 
§ 135, stk. 1 i to på hinanden følgende regnskabsår. 
252 Kravene søger således at skabe en situation, der nærmer sig ”fuld information” – dvs. hvor alle forhold er kendte. 
253 Afs. 4.2.2.3 - årsrapportens værdi som informationskilde. 
254 Fx kun krav om et ledelsesorgan i ApS’er, jf. KSL § 111, stk. 1, nr. 2 
255 Det er dog ikke hele kapitalen, der nødvendigvis behøver at være indbetalt. Således er det muligt kun at indbetale 
25 % af den ansvarlige kapital, dog mindst kr. 80.000, jf. KSL § 33, stk. 1. 
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4.2.5.2 Kapitalens virkning 

Kapitalkravet søger at balancere kreditorhensynet ift. den begrænsede hæftelse. Kravet om 

minimumskapital giver kreditor en vis sikkerhed mod at lide tab, og skal beskytte mod insolvens. Dertil 

kommer krav om vedligeholdelse af kapitalen256, samt at der ved udlodning tages hensyn til kreditorerne257, 

hvorved det under nærmere betingelser bliver ansvarspådragende at lade insolvensen opstå. 

 

4.2.5.2.1 Specielt om ApS 

Især kapitalkravet for ApS er løbende til diskussion258, og er ændret flere gange over en årrække – senest i 

2010259. Selskabsformen er tiltænkt mindre virksomheder, så på den ene side, ønskes det, at denne 

selskabsform er simpel og ikke ligeså regeltung som et A/S. Der er derfor en række af KSLs krav, der er 

enklere for anpartsselskabet, ligeså vel som kapitalkravet er lavere. På den anden side medfører den 

begrænsede hæftelse, at der stadig skal tages hensyn til kreditorer260. 

 

Det må konstateres, at kr. 80.000 i praksis ikke rækker langt, hvorfor beskyttelsen er begrænset. Dertil 

kommer, at det med kravet ønskes at sikre, at kapitalejer har en vis tro på projektet, da der trods alt sættes 

noget på spil. Hvorvidt kr. 80.000 er tilstrækkeligt, til at afskrække useriøse aktører er usikkert. 

Moderniseringsudvalget så hellere problemerne løst gennem ansvarsregler om forsvarlig kapital ift. driften, 

hvorfor kapitalkravet blev foreslået helt afskaffet for ApS261. 

 

4.2.5.3 Kommende revision af selskabsloven 

Tendensen til at sænke kapitalkravene skal ses i relation til det fald, der over den seneste årrække er set i 

antallet af nystiftede selskaber i Danmark262. Det må tolkes som et politisk ønske, at gøre det attraktivt, at 

benytte kapitalselskabsformen, hvilket den kommende lovrevision ligeledes indikerer, hvor kapitalkravet 

for ApS sænkes263. 

 

Lovændringen stemmer overens med en generel tendens i Europa til at mindske kapitalkravene til ApS-

lignende selskaber, hvilket må formodes at være ud fra en forståelse, om at erhvervsmæssig aktivitet flyder 

                                                           
256 Fx pligt til at sikre forsvarligt kapitalberedskab, jf. KSL §§ 115-118 og reaktionspligt ved kapitaltab, jf. KSL § 119 
257 KSL § 179, stk. 2. 
258 Kapitalkravene er harmoniseret for A/S via Kapitaldirektivet, 77/91/EØF – mindst € 25.000, jf. art. 6. Der findes ikke 
tilsvarende fælleskabsretlige bestemmelser for ApS. 
259 Kapitalkravet for ApS blev nedsat fra kr. 125.000 til kr. 80.000. Ved forrige revidering nedsattes kravet fra kr. 
200.000 til kr. 125.000, der dog hovedsageligt blev båret af et hensyn til små selskaber der ville have svært ved at 
opfylde kravet om at forhøje kapitalen fra kr. 80.000(det tidligere kapitalkrav) til kr. 200.000, jf. Gomard, 1997, s. 116. 
260 Hansen & Krenchel, DS1, 2010, s. 31ff og 128 - Hensynet til kreditorerne er et af de tungest vejende hensyn bag 
hele selskabsreguleringen, der dog ligeledes tager hensyn til investorer, fx via minoritetsbeskyttelsesreglerne. 
261 BET 1498/2008, s. 146f 
262 Bilag 1 
263 Lovforslaget sænker kapitalkravet i ApS til kr. 50.000, jf. § 1, stk. 3. 
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hen, hvor kravene nemmest opfyldes. Det kan betegnes som et race to the bottom, hvormed menes, at 

lande konkurrerer indbyrdes med hinanden for at tiltrække virksomheder, ved at gøre forholdene mere og 

mere gunstige – fx ved løbende at sænke kapitalkravene.  

 

4.2.5.3.1 Ny kapitalselskabsform 

I England kan man stifte et private limited company med en kapital på 1 pund264, mens man tilsvarende i 

Tyskland kan stifte et Unternehmergesellshaft(UG) - et ”ApS-light”. Dvs. et selskab, der fungerer som et 

GmbH, men ikke må kalde sig dette ved navn, så længe kapitalkravet ikke er opfyldt. Således er kreditor 

klar over, at der handles med en juridisk person, uden samme ansvarlige kapital, som et fuldgyldigt GmbH. 

 

Et lignende fænomen ventes indført i dansk ret ved næste revidering af KSL. Ifølge lovforslaget indføres 

med tysk forbillede et såkaldt ”iværksætterselskab”(IVS), der har mange karakteristika til fælles med ApS265. 

Selskabet har et kapitalkrav på 1 krone, og et krav om at afstå 25 % af det årlige overskud til en bunden 

reserve, så det på et senere tidspunkt kan opfylde ApS-kapitalkravet på kr. 50.000 og omdannes266. 

 

4.2.5.3.2 Fri etableringsret 

De divergerende kapitalkrav rundt omkring i Europa gør det attraktivt, at lægge selskabet i de lande, hvor 

kravet er lettest at opfylde. Da der i EU gælder et princip om fri etableringsret, jf. TEUF Art. 49, er det 

muligt at lægge selve selskabet i et land, mens handelen i princippet foregår i et andet land. Dette gælder 

også selvom det er alene er kravet om ansvarlig kapital, der har foranlediget, at selskabet er stiftet i et 

andet land, og der ikke samtidig udøves nogen aktivitet i registreringslandet267. 

 

4.2.6 Opsamling – Kapitalselskabsformens effekter 

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at indførslen af kapitalselskabsformen har haft både 

positive og negative konsekvenser for samfundets interessenter. 

 

Den begrænsede hæftelse skaber et gunstigt miljø for investering og iværksætteri, da der gives incitament 

til at udvikle nye produkter og løsninger uden fuld hæftelse, hvis investeringen slår fejl. Tilsvarende gør sig 

gældende inden for en koncern, hvor en ny aktivitet kan drives gennem et datterselskab, hvorfra de andre 

                                                           
264 Davies, m.fl. 2008, s. 261 
265 Modsat et tysk UG, må et dansk IVS ikke udbetale udbytte før reserven og selskabskapitalen udgør mindst kr. 
50.000, jf. den kommende § 357 b, stk. 2. 
266 Jf. § 1, nr. 187. Loven afskærer muligheden for at stifte SMBA-selskaber, jf. § 2, nr. 1. IVS er således en form for 
erstatning for et SMBA, underlagt KSL. 
267 Jf. Centros ltd. mod Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – Sag C-212/97, hvor det ikke var svigagtig adfærd, at to 
danskere havde stiftet et engelsk selskab, uden at have til hensigt at udøve virksomhed andre steder end i Danmark, 
herunder heller ikke i registreringslandet England. 



 

60 

koncernselskabers aktiver er afskærmet. Sammenholdt med kapitalandeles overdragelighed gives således 

også et gunstigt miljø for ekstern investering i virksomheden, joint ventures mv. 

 

Som følge af den begrænsede hæftelse lægges mange risici på kreditor. Det faktum at koncerner drives ud 

fra en samlet økonomisk interesse stiller kreditorer i datterselskaber særligt svagt, da disse i større grad 

end kreditorer i enkeltstående selskaber, kan udsættes for misbrug. 

 

Som modsvar til kreditors risiko gælder en række formalitets- og publicitetskrav, der skal gøre låntagning 

lettere, ved at give kreditorer bedre information om debitorselskaber, bl.a. kravet om absolut 

minimumskapital. Den ansvarlige kapital i ApS’er sænkes i forbindelse med den kommende revidering af 

selskabsloven, og der indføres en ny selskabstype, IVS, uden krav om selskabskapital, hvilket yderligere 

flytter risiko fra selskabet til kreditor. Af denne grund må ansvarsgennembruddet siges at være højaktuelt. 

 

Store kreditorer har en række værktøjer til at modvirke den forøgede risiko, der er forbundet med at låne 

til et selskab med begrænset hæftelse frem for fuldt hæftende erhvervsdrivende. Disse værktøjer omfatter 

bl.a. krav om kaution eller hensigtserklæring fra ejeren eller pant i selskabets aktiver. Effektiviteten af disse 

værktøjer er dog til diskussion, da der kan opstå vanskeligheder ved at fastsætte den rette risikobetaling 

som følge af illoyal adfærd fra selskabets side, asymmetrisk information eller konkursomkostninger. Disse 

virkninger må formodes at intensiveres, når der i en koncern udøves aktiv koncernledelse. Mindre 

aftalekreditorer, ansatte eller tvangskreditorer har desuden ikke disse muligheder, og vil alene kunne søge 

sig fyldestgjort i selskabets ansvarlige kapital. 

4.3 Ansvarsgennembrud – økonomiske konsekvenser 

4.3.1 Problemområdet i dansk ret 

Som berørt i kapitel 2, findes flere alternative løsninger, når kreditor ønsker at gøre krav gældende direkte 

over for en kapitalejer. Herunder findes både lovregulerede og ulovregulerede adgange, der samlet 

indkredser ansvarsgennembruddets problemområde. Visse forfattere har tilkendegivet, at 

erstatningstilgangen vil være tilstrækkelig til at løse de problemer, der kunne relatere sig til 

ansvarsgennembrud, hvorved den retsusikkerhed, der er forbundet med ulovhjemlet adgang til at 

tilsidesætte den begrænsede hæftelse, undgås268. Som nævnt ovenfor, kan der argumenteres imod 

dette269. 

 

                                                           
268 Gomard & Schaumburg-Müller, 2011, s. 132 og Schans, 2009, s. 185 
269 Afs. 4.2.4.2.1 
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Retssikkerhedssynspunktet har også været frembragt af fortalere for et lovreguleret ansvarsgennembrud, 

da en undtagelsesregel vil overflødiggøre den usikkerhed, der uomtvisteligt følger af retspraksis270. Selvom 

argumentet er fremsat i Sverige, må tilsvarende, jf. kap. 2, kunne siges at gælde i Danmark. 

  

4.3.2 Model til analyse 

I det følgende analyseres konsekvenserne af et ansvarsgennembrud. Det ønskes belyst, hvordan 

ansvarsgennembrud gennem retspraksis ændrer på forudsætningerne gennemgået tidligere i kapitlet. 

Modellen beskrives på følgende måde: 

- Udvidelse af den danske model, hvorefter der kan ske ansvarsgennembrud på ulovhjemlet 

grundlag, ud fra en konkret rimelighedsbetragtning. 

 

I det følgende undtages selskaber med minoritetsejere og dermed behandles alene situation 1 og 2, jf. afs. 

2.2.1.4. Der tages udgangspunkt i koncernkonstruktionen, da det alt andet lige er mere sandsynligt, at et 

ansvarsgennembrud kan retfærdiggøres over for et selskab frem for en fysisk person. 

 

4.3.3 Ulovhjemlet ansvarsgennembrud 

Tillades adgang til at statuere ansvarsgennembrud på ulovhjemlet grundlag som resultat af en 

rimelighedsbetragtning – fx med hovedvægten på underkapitalisering – har det en række konsekvenser ift. 

ovenstående analyse af kapitalselskabsformen, hvilke gennemgås i det følgende. 

 

4.3.3.1 Virkninger for kapitalejer 

Retssikkerheden mindskes 

Ansvarsgennembrud på ulovhjemlet grundlag vil mindske retssikkerheden for kapitalejerne. Kan man 

undtage fra den klare, lovfæstede hovedregel om begrænset hæftelse for kapitalejere, vil det føre til 

usikkerhed for disse subjekter, der ikke længere kan have samme tiltro til hæftelsesbegrænsningen, hvilket 

kan medføre, at incitamentet til innovation og udvikling mindskes. Dette bør tillægges betydning271. 

Effekten forstærkes som følge af at bedømmelsen vil bero på subjektive kriterier. 

 

Det må erindres, at der allerede findes en i retspraksis udviklet grundsætning om identifikation ved 

sammenblanding eller misbrug/proforma selskabskonstruktion, hvorfor undtagelser ikke er helt fremmede 

i praksis272. 

 

                                                           
270 SOU 2001:1, s. 282f 
271 Eide & Stavang, 2008, s. 116 
272 Ikke formelt tilsidesættelse af hæftelsesbegrænsningen 
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Objektive kapitalkriterier 

Underkapitalisering er et svært håndgribeligt begreb, som ikke følger af lovgivningen, der alene fastsætter 

absolutte minimumskapitalkrav afhængig af selskabsformen273. I tilfælde af at underkapitalisering tillægges 

en større betydning, vil det mindske retssikkerheden, da man kan blive omfattet af begrebet, selvom lovens 

forskrifter i princippet er opfyldt. 

 

Det er desuden forbundet med vanskeligheder, at fastsætte det ”tilstrækkelige” kapitalniveau. Da 

virksomheder er heterogene enheder med vidt forskellige aktiviteter og kapitalbehov, vil det ikke være 

muligt at fastsætte objektive kriterier til kapitalens størrelse, gældende for alle virksomheder. Vurderingen 

vil ske ud fra en konkret rimelighedsbetragtning, hvor det afgørende bliver, om selskabets kapital kan 

betegnes som ”tilstrækkelig” - især ud fra selskabets risiko. Netop tilstrækkelighedskriteriet er kritiseret 

som et vagt, subjektivt udtryk, der øger retsusikkerheden yderligere274, hvilket kan føre til flere retssager 

pga. muligheden for fortolkning. 

 

Omvendt bliver underkapitalisering tillagt vægt i praksis, fx i ovennævnte Midtfyn-dom275, og der kan 

argumenteres for, at begrebet også med omtanke bør tillægges en vis betydning276. 

 

Det kunne måske overvejes at gøre kapitalkravet branchespecifikt – fx højere på særligt 

beskyttelsesværdige områder. Det må dog stadig formodes at være vanskeligt at fastsætte i praksis. 

 

Kredit- og transaktionsomkostninger 

Når selskabskreditors muligheder for at søge sig fyldestgjort udvides, må det formodes, at selskabets 

kreditomkostninger alt andet lige sænkes, og at kreditor i mindre grad behøver at sikre sig gennem 

kapitalejergarantier, hensigtserklæringer mv., hvilket sænker transaktionsomkostningerne ved 

aftaleindgåelse. I kraft af ansvarsgennembruddets usikre natur, er den sidstnævnte positive virkning 

sandsynligvis lille. Kreditor kan ikke være sikker på, at ansvarsgennembrud statueres, og vil derfor alligevel 

forsøge at sikre sig yderligere. 

 

Incitamenter og overvågning 

Når risikoen for kapitalejerhæftelse øges, gives endvidere incitament til kapitalejer til at drive 

virksomheden efter bedste evne. Dette argument er naturligvis mest validt, såfremt der er sammenfald 

                                                           
273 Efter omstændighederne kan bestemmelserne om forsvarligt kapitalberedskab, jf. KSL §§ 115, nr. 5 og 116, nr. 5, 
også finde anvendelse over for det centrale ledelsesorgan, hvilket i tilfælde af personsammenfald også kan inkludere 
moderselskabet via koncernledelse eller enekapitalejeren. 
274 SOU 2001:1, s. 285-289 
275 Afs. 2.4.3.3 
276 Afs. 2.4.4.1 
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mellem ejerskab og ledelse, da det er ledelsen, der i praksis driver selskabets daglige virksomhed. Er der 

derimod ikke sammenfald mellem kapitalejer og ledelsen, medfører risikoen for ansvarsgennembrud, at 

kapitalejer vil øge overvågningen af selskabets performance (dvs. ledelsen). Da kapitalejer risikerer 

hæftelse, vil denne overtage en del af de overvågningsomkostninger, der ellers afholdes af kreditor277. 

 

Ved koncernforhold, hvor selskaberne drives i den samlede koncerns interesse via koncernledelse, vil 

risikoen for ansvarsgennembrud have visse andre konsekvenser. Da bedømmelsen beror på rimelighed, 

gives moderselskabet incitament til at sikre, at datterselskabet beholder sin retlige identitet udadtil, og at 

moderselskabet ikke udadtil begunstiges til datterselskabets skade, da sådanne forhold må formodes at 

medvirke til at der statueres gennembrud. Moder vil således bruge kræfter på at adskille selskaberne fra 

hinanden, så de ikke fremstår som en samlet enhed. Dette må antages at medføre omkostninger, der ikke 

nødvendigvis skaber nogen tilsvarende gevinst andetsteds278. 

Der kan argumenteres for, at ansvarsgennembrud via retspraksis frem for lovgivning, særligt skader 

koncerner. Disse opstår ofte for at opnå synergifordele, stordriftsfordele, risikostyring mv., og hvis 

selskabet som følge af ovenstående usikkerhed gives incitament til at afholde omkostninger for at undgå 

gennembrud, vil en af hovedårsagerne bag koncernstrukturen som minimum få formindsket virkning. 

 

Samlet vurdering for kapitalejer 

Ansvarsgennembrud gennem retspraksis på ulovhjemlet grundlag, vil således skade kapitalejeren, da 

retssikkerheden mindskes, da bedømmelsen sker ud fra subjektive kriterier, og der sker en forrykkelse af 

risikoen ved selskabsdrift fra kreditor til kapitalejer. Derved mindskes incitamentet til iværksætteri og 

ekstern investering. 

I koncerner, kan der argumenteres for en skadelig virkning, da moderselskabets forsøg på at sikre sig mod 

gennembrud, medfører omkostninger, der ikke skaber tilsvarende vækst. Dette vil specielt være tilfældet så 

længe fravigelsen fra den begrænsede hæftelse beror på en vurdering ud fra subjektive kriterier, da der 

således er rum for fortolkning. 

 

Modsat må muligheden for gennembrud facilitere billigere långivning og et mindre fald i 

transaktionsomkostninger i forbindelse med kautioner, hensigtserklæringer mv. Faldet er dog forbundet 

med megen usikkerhed, og kreditor vil formentlig stadig sikre sig via disse værktøjer. 

 

Kapitalejer antages desuden at drage større omsorg for virksomheden, og derved i højere grad maksimere 

dens performance. 

                                                           
277 Afs. 4.2.1.1 
278 Der kan argumenteres for, at datterselskabets kreditorer får en bedre stilling, da datterselskabets interesser i 
højere grad varetages. 



 

64 

4.3.3.2 Virkninger for kreditor 

Kreditors risiko 

Som udgangspunkt vil adgangen til at statuere ansvarsgennembrud mindske kreditors risiko, da denne alt 

andet lige vil have en større masse at søge sig fyldestgjort i, hvis debitor går konkurs. Adgangen vil dog altid 

bero på en konkret vurdering, og dermed være forbundet med usikkerhed. Det er derfor tvivlsomt, hvor 

meget risikoen reelt mindskes, og hvor stor indvirkning det i så fald har på kreditomkostningerne. 

 

Tvangskreditorer eller specielle aftalekreditorer 

Ansvarsgennembrud fører til et fald i risiko for mindre aftalekreditorer og ansatte, der ikke er i stand til at 

tage højde for risiko på forhånd pga. dårlig forhandlingsposition eller ringe adgang til information, samt 

tvangskreditor, der som ufrivillig kreditor slet ikke har mulighed for at vurdere risikoen på forhånd. Disse 

drager i højere grad fordel af ansvarsgennembruddet frem for større aftalekreditorer, fx banker, der kan 

tage en passende risikopræmie, så længe der ikke handles illoyalt fra selskabets side. 

 

Komiteen i Sverige var kritisk over for dette, og argumenterede for, at de svenske skattemyndigheder, der 

af komiteen behandles som tvangskreditor279, allerede besidder retten til at søge fyldestgørelse hos ejeren, 

men ikke er i stand til at drage fordel af det pga. ineffektive inddrivelsesmetoder. Lønmodtagere er sikret 

gennem garantifond. Udvalget mener derfor ikke at ansvarsgennembrud vil gøre nogen væsentlig forskel 

over for disse280. 

 

Det er uvist, hvor alvorlige disse begrænsninger er i praksis. Som ansat i et konkursramt selskab, kan man 

også i Danmark få dækket sit tilgodehavende(i de fleste tilfælde) hos garantifonden, som arbejdsgiverne 

indbetaler til281. På denne måde kommer alle arbejdsgivere i princippet til at betale for alle 

løntilgodehavender mod et konkursramte selskaber, når der ikke kan ske ansvarsgennembrud. 

Ansvarsgennembruddet har som udgangspunkt kun indflydelse på, hvem der betaler. Det må dog erindres, 

at det ikke altid er alle krav, der dækkes af garantifonden, hvorfor ansvarsgennembrud i visse tilfælde kan 

medvirke til at ansatte undgår tab, jf. Frigor282, hvor dette hensyn blev tillagt betydning. 

 

Skattemyndighederne har ifølge den nyeste lovændring af SEL mulighed for at søge fyldestgørelse for 

selskabsskat mv. hos sambeskattede selskaber283 - Dvs. der dermed gælder lovreguleret koncernhæftelse 

specifikt for skatterestancer. Dette er netop eksempel på, at lovgiver har reguleret, hvor der ønskes en 

                                                           
279 Modsat hvad der i afhandlingen tidligere er argumenteret for. 
280 SOU 2001:1, s. 282 
281 http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/privat/sik/lg/om-lg/om_lg.htm 
282 U.1980.806V, afs. 2.4.2.2 
283 Afs. 2.3.4 

http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/privat/sik/lg/om-lg/om_lg.htm
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speciel hæftelsesform, hvilket indikerer, at denne ikke bør behandles som en tvangskreditor, der kræver 

specielt hensyn. 

 

Erstatningskreditorer i (drift)selskabet 

En gruppe tvangskreditorer, som det kan være særligt vigtigt at tage hensyn til, er (drift)selskabets 

erstatningskreditorer uden for kontrakt. Hermed menes i denne forbindelse den type kreditorer, der på 

erstatningsretligt grundlag får et krav mod selskabet uden kapitalejeransvarsgrundlag. 

 

Situationen kan fx omhandle et selskabs ansvar i forbindelse med skadevoldende forurening eller 

produktansvar. Miljøskader kan potentielt føre til meget store tab, fx for tredjemand – såkaldte 

eksternaliteter284 – hvorfor der kan argumenteres for, at kapitalejer bør kunne stilles til ansvar, hvis 

(drift)selskabets kapital ikke er tilstrækkelig i forhold til risikoen285. Der skal således være tale om en vis 

grad af kapitalejerindblanden. Dette har bl.a. været diskuteret i forbindelse med udvalgsarbejderne i 

Sverige, der netop på miljøområdet anbefalede ansvarsgennembrud286. Bl.a. Kraakman og Hansmann(1991) 

har også argumenteret for, at der netop i sådanne tilfælde ikke findes objektive grunde for at lade den 

begrænsede hæftelse gælde, og ønsker derfor ubegrænset hæftelse ved skadeserstatning, da der ellers 

oprettes selskaber alene for at afskære erstatningskrav287. 

 

Gives der adgang til at gøre disse krav gældende mod kapitalejer, mindskes eksterne virkninger af 

miljøskadelig adfærd, da kapitalejer tvinges til at overvåge forholdene. Det forudsætter dog, at kapitalejer 

er i stand til effektivt at overvåge og påvirke selskabets adfærd. Dette antages at være tilfældet i koncerner 

med aktiv koncernledelse, og vil åbenlyst være gældende i enekapitalejer/direktør-situationen. 

 

Til gengæld vil en for bred adgang til fyldestgørelse gøre disse typer erhvervsdrift meget risikofyldte og 

derved mindske eller helt fjerne incitamentet til virksomhedsdriften, hvilket fører til tab for samfundet, 

såfremt virksomheden under normale omstændigheder skaber værdi. Ydermere fungerer incitamentet til 

agtpågivenhed bedst, hvis kapitalejer har ressourcerne til at dække eventuelle krav, hvilket er usikkert, da 

kravene potentielt kan være store288. 

En del af de nævnte forhold, vil i nogle tilfælde være dækket af ansvarsforsikringer, hvorfor adgangen til 

ansvarsgennembrud ikke bliver helt så afgørende289 - i hvert fald ikke for selskabskreditor. 

                                                           
284 Eide & Stavang, 2008, s. 101 
285 Såkaldt relativ underkapitalisering. Især Werlauff er fortaler for at tillægge dette betydning, U.2012B.203, s. 210 
286 SOU 2001:1, s. 291f – men ikke over for erstatningskreditor generelt 
287 Kraakman & Hansmann, TULCT, 1991, s. 2f 
288 Erstatningsniveauet er generelt lavere i Danmark end fx i USA, jf. Ibid., hvorfor chancen for dækning må formodes 
bedre, således agtpågivenhedsargumentet virker stærkere. 
289 Nielsen & Andersen, 1998, s. 482 
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Samlet vurdering for kreditor 

Adgang til ansvarsgennembrud vil samlet set stille kreditor bedre, end hvis der alene hjemles mulighed for 

fyldestgørelse i den ansvarlige selskabskapital. Fordelene vil i største grad tilfalde tvangskreditorer, mindre 

aftalekreditorer og ansatte, da disse ikke har mulighed for at vurdere/tage sig betalt for risikoen inden 

fordringens opståen. Som følge af deres svage position, kan der argumenteres for at disse har behov for 

udvidet beskyttelse. 

Myndigheder bør ikke blive anset som tvangskreditorer, da de som lovgiver selv regulerer, hvornår 

hæftelsesbegrænsningen kan tilsidesættes – hvilket for nylig er gjort på området for sambeskatning. 

 

4.3.3.3 Virkninger for samfundet 

Som udgangspunkt har ansvarsgennembruddet alene indflydelse på, hvem der bærer risikoen – og dermed 

de med selskabets konkurs forbundne omkostninger. Ved ansvarsgennembruddet sker en omfordeling af 

værdier, så omkostninger/tab der ellers strandede hos kreditor i stedet pålægges kapitalejer. 

 

Udgangspunktet modificeres som følge af interessenternes ændrede adfærd. Selvom ansvarsgennembrud 

først sker efter konkurs, må muligheden i sig selv have en vis præventiv virkning, og derved mindske 

omkostninger, der forbindes med truende konkurs, fx forøget incitament til risikable investeringer eller 

omkostninger forbundet med at afværge konkursen290. Øget incitament til agtpågivenhed i forbindelse 

virksomhedsdrift inden for farlige brancher, kan være til samfundets fordel i det omfang skadelig 

påvirkningen af offentlige goder(eksternaliteter) mindskes. 

 

Omvendt vil ansvarsgennembrud ud fra subjektive kriterier gennem retspraksis, give rum for fortolkning, 

hvorfor der kan opstå flere tvister, flere transaktionsomkostninger, og derved tab for samfundet, end under 

den nuværende retsstilling. 

4.4 Opsamling - ansvarsgennembruddets virkninger 

Ansvarsgennembrud medfører hovedsageligt en omfordeling af risiko. Denne er til debitors skade, og skal 

derfor bæres af særlige beskyttelsesværdige interesser, herunder hensynet til tvangskreditorer, ansatte og 

evt. også mindre aftalekreditorer. 

 

Der kan særligt argumenteres for ansvarsgennembrud, under forudsætning af underkapitalisering og 

risikoforskydning, på miljøområdet291, over for driftselskabets erstatningskreditorer uden for kontrakt, 

                                                           
290 Ud fra en antagelse om forøget kapitalejerincitament til effektiv virksomhedsdrift, når der er risiko for hæftelse. 
291 Medmindre området dækkes af obligatoriske ansvarsforsikringer – dette kan ofte være tilfældet. 
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hvorved ekstra agtpågivenhed fremmes292, hvilket også er en gevinst for samfundet. Argumentet modvirkes 

dog af ansvarsgennembruddets usikre natur og om kapitalejer er i stand til at honorere kravene. 

Tilsvarende kan der også argumenteres for en udvidet beskyttelse for koncernfremmede kreditorer 

generelt, da disse er særlig udsat for moderselskabets ’misbrug’. 

 

Større kreditorer, som fx banker, må antages at have tilstrækkelig mulighed for at kræve sikkerhed i kraft af 

deres forhandlingsposition, og har derfor ikke behov for yderligere beskyttelse, end den der følger af de 

alm. erstatningsregler. 

 

Det afgørende er således, hvorvidt hensynet til de beskyttelsesværdige interessenter er mere tungtvejende 

end hensynet til selskabsdeltagerne/iværksætterne. Ansvarsgennembrud gør op med et grundlæggende 

princip om ansvarsbegrænsning for kapitalejer, der som konsekvens medfører mindre innovation, færre 

investeringer samt retsusikkerhed, hvilket kan medføre flere retssager og dermed omkostninger. 

 

Det må konkluderes, at den begrænsede hæftelse er et indgroet begreb i erhvervslivet. Tilsidesættelse 

heraf på ulovhjemlet grundlag ud fra en rimelighedsbetragtning, vil derfor have en skadelig virkning, der på 

baggrund af ovenstående gennemgang må antages at være mere tungtvejende end hensynet til kredsen af 

særligt beskyttelsesværdige kreditorer – måske med undtagelse af selskabserstatningskreditorer uden for 

kontrakt på særligt ’farlige’ områder, hvilke dog antages ofte at være dækket af ansvarsforsikringer. 

Såfremt gennembrud kan ske på et mere objektivt grundlag, kan det have indflydelse på vurderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
292 Forudsat eneejerskab med aktiv koncernledelse eller med ejer som direktør. 
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Kapitel 5 – Hvordan bør reguleringen være? 

 

Det må konstateres, at ansvarsgennembrud forrykker risikoen mellem kapitalejer og selskabskreditor til 

førstnævntes skade. Der er flere forhold, der taler for muligheden, men samtidig vil adgangen være direkte 

modstridende med kapitalselskabsformens grundprincip. Retspraksis på baggrund af subjektive kriterier 

medfører en række usikkerhedsmomenter for parterne. I det omfang disse kan mindskes, vil der i større 

grad kunne argumenteres for at acceptere ansvarsgennembrud. 

5.1 Lovreguleret ansvarsgennembrud – undtagelse til hovedreglen i KSL § 1, stk. 2 

I princippet vil en lovregel om ansvarsgennembrud højne retssikkerheden, da det fastsættes med 

sikkerhed, at hovedreglen om begrænset hæftelse kan fraviges. Dette var en af grundene til at man i 

Sverige overvejede at regulere293. Modsat kan retssikkerheden falde som følge af at hovedreglen 

overhovedet kan fraviges. Denne ulempe mindskes dog såfremt reglen udformes på objektivt grundlag, 

med lille rum for fortolkning – spørgsmålet er dog om dette overhovedet er muligt? 

 

5.1.1 Regeludformning 

Ved den svenske behandling blev flere løsningsmuligheder overvejet294, hvoraf en generalklausul blev 

vurderet som bedste og mest fleksible løsning. Selskabets kapitalisering mht. omfang, art og risiko skulle 

indgå i vurderingen. Der kunne ikke fastsættes et generelt gældende kapitalkriterie pga. virksomheders 

heterogene natur, så vurderingen måtte bero på subjektive kriterier i den konkrete situation. Endvidere 

skulle kapitalejers handlinger ud fra en rimelighedsbetragtning have haft indflydelse. 

 

En sådan løsning betyder, at reglen må affattes på en generel måde, så det er op til domstolen at fortolke 

reglens udstrækning. Ansvarsgennembrud via generalklausul vil derfor ikke højne retssikkerheden 

væsentligt, da det vil være svært for den erhvervsdrivende, at vide, hvad der præcis skal til, før det sker. 

Det må antages alene at ændre retstilstanden minimalt i forhold til ulovhjemlet adgang. Som berørt 

tidligere er der også grund til at forholde sig kritisk til underkapitaliseringskriteriet, da det for selskabet er 

et usikkert, svært definerbart moment. 

 

5.1.2 ’Negativ’ regel 

For at komme den usikkerhed retspraksis har skabt til livs, kunne et alternativ være en negativ lovregel, 

hvorefter den begrænsede hæftelse alene tilsidesættes, hvis der i lovgivningen hjemles adgang. Således 

øges retssikkerheden for de berørte parter, og man sikrer fortsættende beskyttelse af incitamentet til 

investering og innovation. Til gengæld, er det i så fald nødvendigt, at lovregulere specifikt, hver gang der 

                                                           
293 Kap. 3 
294 Afs. 3.1.1.4 
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findes et tilfælde, hvor der skal gælde en undtagelse, hvilket kan blive en meget besværlig og 

omkostningskrævende proces for lovgiver. Dertil kommer, at det ikke vil være muligt, at beskytte 

kreditorer, der falder uden for de i lovgivningen omtalte undtagelser. 

Det må dog konstateres, at specifikke undtagelser til den begrænsede hæftelse allerede er taget i brug fx 

ved sambeskattede selskaber i skatteretten295, og evt. også kunne indføres på miljøområdet til beskyttelse 

af selskabserstatningskreditor uden for kontrakt296. 

 

Svenskerne overvejede at opstille typetilfælde i forbindelse med udvalgsarbejderne, men vurderede, at 

generalklausulen var et bedre alternativ. Dette begrundes ikke direkte, men må formodes at være et 

resultat af ovennævnte omkostningsbetragtning samt at generalklausuler generelt faciliterer en fleksibel 

løsning, der kan ændre sig med tiden iht. domstolens fortolkning. 

 

5.1.3 Idryma-dommen297 

Såfremt staten beslutter at lovregulere ansvarsgennembruddet, skal EU-retten tages i betragtning, da 

Danmark som medlem af EU er underlagt EU-rettens forrang. I forbindelse med Idryma-dommen er det 

fastsat, at der kan opstå problemer i forhold til EU-retten, hvis der hjemles adgang til ansvarsgennembrud.  

 

Sagens omstændigheder 

Sagen omhandlede en TV-station, der var blevet pålagt bøde for brud på fagetiske regler. Reglerne 

pålagde endvidere aktionærer med ejerandel over 2,5 % solidarisk hæftelse for bøden – dvs. et lovfæstet, 

objektivt ansvarsgennembrud. 

 

5.1.3.1 Dommen 

Domstolen sondrede mellem bestemmende/ikke-bestemmende indflydelse, og fandt at de græske regler 

virkede som en restriktion stridende mod reglerne om fri etableringsret og frie kapitalbevægelser, jf. TEUF, 

Art. 49 og 63, da de havde en mere afskrækkende virkning på udenlandske investorer – både 

storaktionærer, der ønskede bestemmende indflydelse(Art. 49) og porteføljeinvestorer(Art. 63). Reglerne 

var uegnede og uproportionale ift. målet, da de bl.a. var indført for at få aktionærer til at sikre, at selskabet 

overholdt loven. Dette var umuligt for små aktionærer uden indflydelse, hvorfor reglerne ikke kunne 

retfærdiggøres. 

 

Det kan udledes, at det i hvert fald ikke vil være i overensstemmelse med EU-retten, at indføre regler om 

kapitalejerhæftelse, når de omfattede kapitalejere er uden indflydelse i selskabet. Graden af indflydelse må 

                                                           
295 Afs. 2.3.4 – muligvis stridende mod EU-retten, jf. 5.1.3 
296 Afs. 4.3.3.2 
297 C-81/09 - Idryma Typou AE mod Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis 
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vurderes ud fra de konkrete ejerforhold, da det har indflydelse, hvor spredt ejerkredsen er. Af denne grund, 

er det ikke umuligt, at de oven for nævnte regler om solidarisk hæftelse ved sambeskatning, der også 

rammer minoritetskapitalejere, kan være i strid med EU-retten298. 

5.2 Materiel koncernret 

Som alternativ til ansvarsgennembrud, kunne lovgiver overveje at indføre regler omkring materiel 

koncernret299 for faktiske koncerner efter tysk forbillede300. Der er ikke tale om solidarisk hæftelse mellem 

selskaberne, men pligt til skadesudligning for moderselskabet. Som tidligere berørt kan der argumenteres 

for, at koncernfremmede kreditorer har behov for bedre beskyttelse end kreditorer i uafhængige selskaber, 

hvorfor bør overvejes, hvorvidt koncernregler er et bedre alternativ end adgang til ansvarsgennembrud. 

 

Såfremt det vælges at kodificere den materielle koncernret, vil det have en række konsekvenser ift. 

resultaterne fra forrige kapitel, hvilke analyseres i det følgende. Reglerne antages også at gælde for 

anpartsselskaber, hvilket ellers ikke er tilfældet i Tyskland. Det er set i Tyskland, at en meget stor del af 

kapitalselskaberne er GmbH’er301, hvilket kan være en reaktion for at undgå koncernreglerne. 

Koncernregulering må derfor antages at være mest effektiv, hvis den gælder for alle 

kapitalselskabsformer302. Moder kan efter de tyske regler også være en fysisk person303, der har 

bestemmende indflydelse over flere selskaber – dette kan også medtages i danske regler, men i det 

følgende antages moder at være et selskab af hensyn til overskueligheden. Der bør desuden udvises 

varsomhed med at udstrække reglerne til fysiske personer304. Endvidere antages datterselskabet helejet. 

 

Virkninger for samfundet 

Selskabslovens regler lever ikke op til erhvervslivets faktuelle forhold. Det er således reglerne for 

uafhængige, enkeltstående selskaber, der også i teorien finder anvendelse over for koncerner, til trods for 

deres indbyrdes sammenhørighed og accepten af dette i praksis. Når man tager i betragtning, at der i 

mange tilfælde ligger økonomiske hensyn bag koncernkonstruktionen, og den samlede drift således 

bidrager til at skabe synergifordele, effektivitet mv., vil kodificering sørge for, at loven følger med tiden305. 

 

                                                           
298 Afs. 2.3.4 
299 Afs. 3.2 
300 Det er ikke unormalt, at Danmark finder inspiration i tysk ret. På det selskabsretlige område kan bl.a. nævnes 
reglerne om tilsynsråd og iværksætterselskab, der er mere eller mindre direkte overførte tyske regler. 
301 Reich-Graefe, 2005, s. 794 
302 Friis Hansen, 1996, s. 379f 
303 Kap. 3. De tyske koncernregler angår datterselskabet. ”Moder” kan i princippet godt være en fysisk person, der ejer 
flere selskaber. Det afgørende er at ”moder” er i stand til at udøve bestemmende indflydelse. 
304 Friis Hansen, 1996, s. 385 
305 Friis Hansen, 1996, s. 379ff 



 

71 

Der kan argumenteres for at retssikkerheden øges, da selskaberne med sikkerhed ved, hvilke regler de 

bedømmes ud fra. Der må dog gøres opmærksom på, at også de tyske regler har rum for fortolkning af den 

enkelte situation, da det ved faktiske koncerner alene er konkrete tab, der kan henføres til 

moderselskabets kontrol, der hæftes for306. Det kan være vanskeligt beregne, hvilke tab der skal udlignes og 

deres størrelse, hvilket vil mindske reglernes virkning samt potentielt medføre omkostninger i forbindelse 

med parternes bevisførelse, skulle det komme til en retssag. Denne praktiske problemstilling kendes dog 

også fra skatteretten, hvor reglerne kræver, at der koncerninternt handles på ”arms-længde-vilkår”307. Der 

kan derfor argumenteres for, at et sådant krav også bør kunne fungere i selskabsretten. 

 

Da reglerne forpligter moder til løbende skadesudligning, forbedres datterselskabets chancer for 

overlevelse. Materielle koncernregler beskytter datterselskabet mens det stadig er solvent, hvorimod 

ansvarsgennembrud først kommer i anvendelse ved konkurs. Koncernreglerne må derfor – alt andet lige – 

føre til færre konkurser og derved færre ’tabte’ omkostninger for såvel kreditorer som for samfundet. 

 

Virkninger for kreditor 

Koncernreglerne sikrer en øget beskyttelse af datterselskabskreditor, da moderselskabet er forpligtet til 

løbende skadesudligning, så datterselskabet beskyttes mod konkurs. Som følge af at datterselskaber i 

praksis drives ud fra den samlede koncerninteresse, vil det ikke være urimeligt, at konstatere, at en 

koncernfremmed kreditor udsættes for en større risiko for koncernledelsens misbrug end kreditor i et 

uafhængigt selskab308. 

 

Kodificering af de materielle koncernregler, vil overflødiggøre brugen af hensigtserklæringer, hvilket 

mindsker usikkerheden ved disses bindende virkning, hvilket alt andet lige kan tænkes at sænke kreditors 

risiko samt transaktionsomkostningerne309. 

 

Ansvarsgennembrud kan i yderste konsekvens medføre moderselskabets kollaps, og derved også skade 

dettes kreditorer. Fastlæggelse af regler om koncernhæftelse vil gøre forholdene mere gennemskuelige – 

også for moderselskabet. 

 

Virkninger for kapitalejer/selskabet 

Som følge af at der i højere grad tillades samlet koncerndrift, er det sandsynligt, at koncernen bedre kan 

opnå synergifordele, da moder ikke gives samme incitament til at få selskaberne til at fremstå adskilte. 

                                                           
306 Afs. 3.2.2.3 
307 Såkaldt transfer pricing-problematik, Ligningslovens § 2, stk. 1 
308 Friis Hansen, 1996, s. 390 
309 Friis Hansen, 1996, s. 381 
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Som nævnt overflødiggøres hensigtserklæringer, da moder forpligtes til skadesudligning. Dette må alt 

andet lige spare omkostninger, både ved såvel koncipering som ved kreditoptagelse. 

 

Modsat vil udvidelse af hæftelsen medføre et mindre gunstigt miljø for innovation og iværksætteri, da 

moder ikke er helt afskærmet fra den risiko, man ellers kunne placere i datterselskabet ved nye 

investeringer. Der må dog argumenteres for, at reglen netop kræver kausal forbindelse mellem moders 

kontrol og tabet, hvorfor der stadig levnes et vist rum for at placere nye tiltag i separate datterselskaber, 

hvilket må anses som afgørende for erhvervslivet. 

 

5.2.1 Kvalificerede koncerner 

Efter reglerne for aftalekoncerner gælder koncernhæftelse uden krav om kausal forbindelse mellem 

moders kontrol og datterselskabets tab. Til gengæld må kontrollen gå direkte imod datterselskabets 

interesse, men ikke føre til kollaps. Reglerne finder anvendelse, når der foreligger speciel aftale, men kunne 

tidligere statueres, når der var tilstrækkelig integration i en faktisk koncern310. Selvom reglernes 

udstrækning ikke længere er så vid, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de er økonomisk 

ineffektive. 

 

Som berørt, kan der være visse vanskeligheder med at påvise skader forvoldt gennem koncerndriften. Hvis 

en koncern drives tilstrækkeligt integreret, må disse vanskeligheder antages at vokse, så det kan rimeligvis 

antages, at der forekommer tilfælde, hvor tab og fordele ikke kan udskilles, fordi integrationen er 

gennemgribende. Under disse forudsætninger vil koncernfremmede kreditorer være endnu værre stillet, og 

der kan således argumenteres for at udvide beskyttelsen. 

 

Reglerne for aftalekoncerner er meget indgribende, og skal derfor alene anvendes i tilfælde, hvor alt peger 

på, at der reelt er tale om én samlet enhed, fx hvor datterselskabets interesser er helt tilsidesat.  Det er ikke 

utænkeligt, at domspraksis om sammenblanding311 også vil kunne finde anvendelse på visse af disse 

tilfælde, men koncernreglerne vil have til fordel, at virke løbende, mens selskabet stadig er i drift, mens 

sammenblanding først statueres ved retssag – typisk fordi selskabet er gået konkurs. Gennem 

koncernreglerne undgås derved nogle af de hermed forbundne omkostninger. 

 

 

                                                           
310 Reglerne fandt tidligere også anvendelse analogt ved GmbH’er. Dette er heller ikke længere tilfældet, afs. 3.2.3 
311 Afs. 2.4.3 
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5.3 Muligheder 

På baggrund af det hidtil gennemgåede, kan følgende muligheder opstilles: 

- Bevar den nuværende retsstilling, hvorefter ansvarsgennembrud sandsynligvis ikke vil kunne finde 

sted, men som resultat af usikker retspraksis til stadighed være til diskussion.  

- Tillad ansvarsgennembrud positivt via generalklausul/retspraksis eller negativt, hvorefter der alene 

kan ske tilsidesættelse af den begrænsede hæftelse såfremt, der findes specifik lovhjemmel. 

- Indfør en kodificering af koncernretten efter tysk forbillede, hvorefter et moderselskab pålægges at 

hæfte for datterselskabets tab i det omfang moderselskabets kontrol har været afgørende for 

tabets indtræden. Dette kan desuden udvides til at omfatte alle tab, hvis der reelt er tale om en 

samlet enhed. 

 

Alle ovenfor nævnte muligheder medfører både fordele og ulemper, når man ser det fra samfundets 

synsvinkel. Gennembrud eller koncernhæftelse vil forrykke risikofordelingen mellem kapitalejer og kreditor 

til kapitalejers skade, men især koncernfremmede kreditorer kan være beskyttelsesværdige, da disse 

udsættes for særlig risiko for misbrug. Det er således nødvendigt at afveje behovet for yderligere 

kreditorbeskyttelse ift. retssikkerhedshensynet og incitamentet til innovation mv. 

 

Inden der konkluderes på afhandlingens problemformulering, findes det dog nødvendigt kort at berøre 

visse faktorer, der relaterer sig til problemområdet. 

5.4 Perspektivering 

5.4.1 EU-koncernret 

Det er forsøgt at fastsætte materielle koncernregler på EU-niveau. Seneste udkast til 9. direktiv om materiel 

koncernret fra 1984312, er dog aldrig blevet vedtaget. Direktivet er udformet efter tysk forbillede, men pga. 

store skel mellem medlemsstaternes lovgivning, tyder det ikke på, at direktivet nogensinde vedtages313. 

 

Ideen om EU-harmoniseret koncernret er dog ikke endeligt opgivet. I Kommissionens udtalelse fra 2012314, 

tilkendegives, på baggrund af en rundspørge i erhvervslivet, en positiv indstilling over for en EU-retlig 

anerkendelse af ”koncernens samlede interesse”. Erhvervslivet var dog forbeholden over for et større 

koncernretligt regelsæt på EU-niveau315. Kommissionen forventer initiativer på området i 2014. 

 

                                                           
312 DOK nr. III/1639/84 
313 I EU har alene Tyskland og Ungarn kodificeret materielle koncernregler, Hansen & Krenchel, DS1, s. 278f. 
314 COM(2012) 740 final - Action Plan, s. 14 
315 Feedback statement - The Future of European Company Law, 2012, s. 12 
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5.4.2 Gennembrudsproblematik ved grænseoverskridende koncerner 

Der kan identificeres en speciel problemstilling i forbindelse med grænseoverskridende koncerner, hvor 

moder- og datterselskab ligger i forskellige EU-lande. Hvis der over for datterselskabet opstår tvist om 

erstatning uden for kontrakt i dettes hjemstedsland, kan dette lands ansvarsgennembrudsdoktrin efter 

omstændighederne statuere, at moderselskabet hæfter. Hvis dette bliver resultatet, er det muligt, at 

moderselskabet vil kunne sagsøges i pågældende land, jf. Bruxelles I-forordningens316 art. 5, nr. 3, hvor 

skadeslandets lovgivning lægges til grund, jf. Rom II-forordningens art. 4, nr. 1317. Således vil 

grænseoverskridende koncerner potentielt være udsatte for en større retsusikkerhed end rent nationale 

konstruktioner, da et land med et mere positivt syn på ansvarsgennembrud potentielt kan ramme et dansk 

moderselskab. 

I tysk ret hersker desuden en opfattelse af, at de materielle koncernregler også vil gælde over for et 

udenlandsk moderselskab318. 

Disse forhold taler for, at koncernlovgivning bør ske på EU-niveau, så sådanne usikre situationer undgås. 

 

5.4.3 Konkurskarantæne 

I de senere år har der været øget fokus på at komme konkursryttere til livs. Hermed menes personer, der 

benytter kapitalselskabsformen til svindel, fx når et nyoprettet selskab køber ejendom af sælger til overpris 

via fremmedfinansiering, for derefter at undlade indlevering af årsrapport, hvorefter selskabet 

tvangsopløses. Dette medfører gevinst til sælger som følge af kreditortab. Det kan tænkes, at der vil kunne 

statueres misbrug eller ansvar, hvorefter ledelsen eller i yderste konsekvens kapitalejer bliver ansvarlig, 

men er disse uden aktiver, er det en ringe trøst for kreditor. 

 

Ved den kommende lovrevision nedsættes kapitalkravene til selskaber, og der indføres IVS uden krav om 

ansvarlig kapital. Det aktualiserer problematikken yderligere, da fænomenet, alt andet lige, bliver billigere 

at praktisere. 

 

Det overvejes, at indføre konkurskarantæne319 i KL, hvorefter en erhvervsdrivende, der er gået konkurs 

med en virksomhed, får forbud mod i en 3-årig periode at drive virksomhed, hvori der ikke hæftes 

personligt, jf. lovforslagets §§ 157, stk. 1 og 158, stk. 1. Der er tale om en skønsmæssig vurdering, hvori bl.a. 

kapitalgrundlag indgår, og hvis der er tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, skal karantæne statueres. 

Der ønskes bibeholdt gunstige rammer for iværksættere320. 

 

                                                           
316 Indført i Danmark via parallelaftale, jf. Lov nr. 1563 af 20/12/2006 om Bruxelles I-forordningen m.v. 
317 Rfo 864/2007. Alternativt lex-loci-delicti-reglen, da Rom II-forordningen ikke gælder i Danmark, Arnt, 2000, s. 1098f  
318 Hansen & Krenchel, DS2, 2011, s. 661 
319 BET 2011/1525 
320 BET 2011/ 1525, s. 14f 
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Lovforslagets § 168, stk. 1, pålægger hæftelse for den del af skylden, der ikke dækkes af konkursmassen, 

hvis en karantæneramt har deltaget i ledelsen i konkursramt selskab. Der er således tale om et lovfæstet 

ansvarsgennembrud, såfremt den karantæneramte samtidig er kapitalejer. 

 

Der kan argumenteres for, at karantæne ikke kommer til at have nogen reel virkning i praksis, da det alene 

vil medføre at brugen af stråmænd som selskabsdeltagere forøges, hvorved person med karantæne fortsat 

reelt kan drive virksomheden. Hvorvidt dette sker i praksis, må tiden vise. 

 

5.4.4 Beskyttelse af kreditor via ansvarsmodel 

Det kan overvejes, hvorvidt det vil være mere hensigtsmæssigt at søge det optimale niveau for 

kreditorbeskyttelse ved brug af en ansvarsmodel frem for en gennembrudsdoktrin, hvilket er fremført i 

litteraturen321, fx via reglerne om sikringen af et til enhver tid forsvarligt kapitalberedskab, jf. SL §§ 115-118. 

De tyske regler for GmbH-koncerner er gået i denne retning. Det er dog muligvis udtryk for domstolens 

erkendelse af, at loven, der egentlig kun gjaldt AG’er, var strakt for vidt322. 

 

En beskyttelse gennem ansvarsregler har til fordel, at hæftelsesbegrænsningen ikke tilsidesættes, så den 

oven for nævnte retsusikkerhed undgås. Hvorvidt en ansvarsmodel er et bedre værktøj til at komme 

problematikken til livs, skal der ikke konkluderes på i denne forbindelse. Den ovenfor gennemgåede 

U.1997.179H323, kan tages som en indikation på at erstatningsansvarstilgangen i hvert fald må tilpasses, da 

bevisbyrden er svær at opfylde. Dertil kommer, at der kan opstå problemer, hvor der ikke er udvist culpøs 

adfærd, hvorfor erstatningsreglerne ikke finder anvendelse. Her vil ansvarsgennembrud eller 

koncernhæftelse bedre kunne sikre kreditors beskyttelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

 

Det må alene konstateres, at ansvarsreglernes anvendelse skal tilpasses, for at være rette løsning, og evt. 

kombineres med andre tiltag som fx kodificering af de materielle koncernregler, så der gribes ind fra flere 

sider. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
321 Fx Krüger Andersen, 2010, s. 538f 
322 Afs. 3.2.3 
323 Afs. 4.2.4.2.1 
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Kapitel 6 – Konklusion 

 

Det må konkluderes, at der som udgangspunkt efter gældende dansk ret ikke er adgang til 

ansvarsgennembrud. Påstanden er omtvistet i litteraturen, men især på baggrund af retspraksis findes den 

begrænsede hæftelse alene at kunne fraviges på ulovhjemlet grundlag, såfremt forholdet omfattes af de i 

retspraksis allerede accepterede grundsætninger om identifikation pga. sammenblanding mellem 

subjekterne eller proforma/misbrug af selskabskonstruktion. 

Retspraksis har desuden tillagt risikoforskydning og underkapitalisering betydning, men det konstateres, at 

disse alene får betydning i sammenhæng med mere tungtvejende forhold – fx sammenblanding. 

Dertil kommer en række lovfæstede muligheder, hvor det specifikt fra lovgivers side, er ønsket at sætte ind 

– fx koncernhæftelse for skatter ved sambeskattede selskaber324. 

 

Lande som Sverige, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og USA benytter alle en ulovhjemlet 

gennembrudsdoktrin, og det tyder på at ansvarsgennembrud praktiseres i større grad i disse lande end i 

Danmark. Der er dog stadig tale om en klar undtagelsesløsning – om end den blev forsøgt lovfæstet i 

Sverige. 

Tyskland har desuden kodificeret den materielle koncernret. Såfremt moders325 kontrol over 

datterselskabet, har tilført denne skade, gælder der en tilsvarende kompensationspligt. Dette udvides til 

nettotabsudligning uden krav om kausalitet, såfremt der er tale om en aftalekoncern, hvorved 

ledelsesretten også udvides. 

Reglerne finder ikke anvendelse over for GmbH’er, der i stedet behandles efter en mere erstatningsretligt 

orienteret tilgang. 

 

Adgangen til at drive selskab med begrænset hæftelse fremmer iværksætteri, innovation og investering, 

ved alene at lade kapitalejer hæfte for sit indskud. Dette er umiddelbart på bekostning af kreditor, der 

således i tilfælde af selskabets konkurs, har en mindre formue at søge sig fyldestgjort i, end hvis der gjaldt 

fuld hæftelse. Det må dog antages generelt også at være til kreditors fordel, når erhvervslivet stimuleres. 

 

Særligt koncernfremmede kreditorer stilles svagt, da koncerner typisk drives ud fra samlet interesse, hvilket 

efter omstændighederne kan skade datterselskabet, og derved også dettes kreditorer. 

 

Som modsvar til den begrænsede hæftelse gælder en række publicitets- og formalitetskrav, der søger at 

højne informationsniveauet, således aftalepartnere kan vurdere selskabets situation før aftaleindgåelse. 

                                                           
324 Der dog muligvis er i strid med EU-retten 
325 Der kan være både et selskab eller en fysisk person, der ejer flere selskaber 
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Dette er ikke muligt for tvangskreditorer, herunder fx selskabets erstatningskreditorer uden for kontrakt, 

ansatte og mindre handelspartnere. Der gælder derfor et særligt beskyttelsesbehov for disse. 

 

Den nuværende retsstilling er ikke tilfredsstillende, da retspraksis er usikker, og der fortsat er uenighed om 

ansvarsgennembruddets udstrækning og forudsætninger. Det må forventes, at erhvervslivet alene tager 

udgangspunkt i loven, hvorefter gælder begrænset hæftelse. Tilsidesættelse heraf på ulovreguleret 

grundlag ud fra en subjektiv rimelighedsbetragtning, vil således være en indgribende fravigelse fra dette 

princip, der skaber retsusikkerhed – muligvis med flere retssager og fald i investering mv. til følge. 

 

En løsning, der visse steder i litteraturen anses som et bedre alternativ end en ulovreguleret 

ansvarsgennembrudsdoktrin, er brug af ansvarsreglerne, således fx ledelsens pligt til opretholdelse af et 

forsvarligt kapitalberedskab i højere grad bringes i anvendelse. Der kan dog opstille eksempler fra 

retspraksis, hvor der er stillet endda meget høje krav til bevisbyrden, hvilket vidner om, at påstanden ikke 

er uden mangler, hvorfor reglerne i hvert fald skal tilpasses, hvis dette skal være den rette løsningsmodel. 

 

Positiv lovregulering af ansvarsgennembrud via generalklausul i meget generelle termer vil ikke bidrage 

væsentligt til retssikkerheden. Selvom danske domstole er vant til at fortolke generalklausuler, må det 

antages, at en generalklausul ikke er den mest effektive løsning, når der er tale om fravigelse af et så 

grundlæggende princip, som begrænset hæftelse326. Et alternativ kunne være en negativ lovregel, hvorefter 

der kræves positiv lovhjemmel, før der kan ske gennembrud. Derved opstilles tilfælde inden for 

speciallovgivningen, hvilket fx er sket i skatteretten, om end dette vil være vanskeligt, 

omkostningskrævende, usmidigt og efter omstændighederne også i strid med EU-retten, hvorfor 

effektiviteten er usikker. Som fremført i Sverige, kan der argumenteres for regler på særligt udsatte 

områder – fx inden for miljøretten, således eksternaliteter ved forurening mindskes. Disse problemstillinger 

antages dog ofte at blive afhjulpet via ansvarsforsikringer. 

 

Netop fordi der er forskel i de forskellige landes gennembrudsdoktrin, kan der opstå problemer ved 

grænseoverskridende koncerner. Det er indtil videre ikke lykkedes, at fastsætte materielle koncernregler på 

EU-niveau. Dette kunne være en måde at afhjælpe problematikken, og desuden være en mere effektiv 

løsningsmodel ift. den nationale ansvarsgennembrudsproblematik. Ved at kodificere de materielle 

koncernregler sker der en udvidelse af beskyttelsen af koncernfremmede kreditorer, der jf. analysen, er 

specielt udsatte – i hvert fald, når datterselskabet er eneejet, og derfor drives ud fra den samlede koncerns 

interesse. 

 

                                                           
326 Dette blev også vurderingen i Sverige, afs. 3.1.1.5 
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Det må på denne baggrund konkluderes, at ansvarsgennembrud – hverken ulovhjemlet eller lovreguleret – 

er en specielt effektiv, men dog fleksibel, løsning på problematikken, da kreditors gevinst udviskes af 

generel usikkerhed, hvilket må formodes at medføre transaktionsomkostninger. På særligt 

beskyttelsesværdige områder, som fx miljøområdet, kunne det dog overvejes, såfremt disse ikke dækkes af 

ansvarsforsikringer. Ansvarsgennembrud er desuden skadende for væksten, der er et af de grundlæggende 

hensyn bag lovgivningen. En alternativ, og antageligvis mindre skadelig løsning, kunne være kodificering af 

materielle koncernregler, hvorved der fastsættes sikker hjemmel til koncerndrift i samlet interesse, mod 

skadesudligning eller efter omstændighederne nettotabsudligning, hvis integrationen er tilstrækkelig. Dette 

sikrer en særligt beskyttelsesværdig kreditorgruppe yderligere beskyttelse, og menes ikke i samme grad at 

skade væksten. 
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Anvendte forkortelser 

 

ABL – Aktiebolagslagen 

Afs. – Afsnit 

AG – Aktiengesellschaft 

AktG – Aktiengesetz 

A.M.B.A – Andelsselskab med begrænset ansvar 

ApS – Anpartsselskab 

A/S – Aktieselskab 

EE – Existenzvernichtender Eingriff 

FIL – Lov om finansiel virksomhed 

GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbHG - Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

I/S - Interessentskab 

IVS – Iværksætterselskab 

Kap. - Kapitel 

KL – Konkursloven 

K/S - Kommanditaktieselskab 

KSL – Kapitalselskabsloven 

LEV – Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

MB – Miljöbalken 

P/S - Partnerselskab 

SEL – Selskabsskatteloven 

S.M.B.A – Selskab med begrænset ansvar 

TFEU – Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde 

UG - Unternehmergesellschaft 
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- Betænkning 2011 nr. 1525 om konkurskarantæne – Konkursrådet 

- Betænkning 2008 nr. 1498 - Modernisering af selskabsretten – Moderniseringsudvalget 

- Betænkning 540/1969 – Fællesnordisk aktieselskabslovgivning 

- Bemærkningerne til Lov om aktieselskaber(L 171), Folketingstidende, 1972-1973, tillæg A, s. 4353ff 

 

Svensk betænkning 

- Statens offentliga utredningar (SOU) 2001:1 – Justitiedepartementet Betänkande från 

Aktiebolagskomittén - Svensk betænkning om indførslen af lovreguleret ansvarsgennembrud 

 

EU-relaterede kilder (ikke bindende retsakter) 

- DOK nr. III/1639/84 – Seneste udkast til 9. direktiv om materiel koncernret (ikke vedtaget) 

- Kommissionens udtalelse – COM(2012) 740 final - Action Plan: European company law and 

corporate governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable 

companies 

 

Diverse 

Undersøgelser 

Feedback statement – The Future of European Company Law, July 2012 – kan findes på: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/companylaw/feedback_statement_en.pdf 

 

Hjemmesider 

www.atp.dk 

www.cvr.dk 

www.ec.europa.eu 

www.erhvervsstyrelsen.dk 

www.politiken.dk 

www.skat.dk 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/companylaw/feedback_statement_en.pdf
http://www.atp.dk/
http://www.cvr.dk/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
http://www.politiken.dk/
http://www.skat.dk/
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Bilag 

1. Oversigt over selskabsstiftelser på baggrund af udtræk fra www.cvr.dk 

2. Kort beskrivelse af ansvarsgennembrud i Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvr.dk/
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Bilag 1 - Selskabsstiftelser i Danmark 

 

Antal stiftede selskab i DK - kun ApS                   

  
              ÅR Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug  Sep Okt Nov Dec Totalt 

2009 1485 1375 1346 1237 1140 1675 1350 1012 1308 1134 1074 1234 15370 

2010 1194 1026 1622 1294 1354 1907 1442 1152 1465 1282 1316 1538 16592 

2011 1581 1267 1699 1110 1357 1665 1317 1164 1345 1306 1271 1620 16702 

2012 1434 1272 1479 1076 1262 1601 1277 1080 1279 1278 1345 1478 15861 

             
  

  
            

  

2008 2554 2008 1667 2200 1894 2586 2174 1716 1916 1716 1424 1826 23681 

  
                                         

 
 
Procentvis 
ændring: 

             

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug  Sep Okt Nov Dec 

 
2009 -42% -32% -19% 

-
44% -40% -35% -38% -41% 

-
32% 

-
34% -25% -32% 

 2010 -20% -25% 21% 5% 19% 14% 7% 14% 12% 13% 23% 25% 
 

2011 32% 23% 5% 
-

14% 0% -13% -9% 1% -8% 2% -3% 5% 
 2012 -9% 0% -13% -3% -7% -4% -3% -7% -5% -2% 6% -9% 
 

              Antal stiftelser i DK - ApS + A/S 
          Baseret på udtræk fra cvr.dk på baggrund af registreringsdato 

      År Antal 
    

%-del ApS ift. A/S 
     2005 21437 

            2006 26309 
            2007 28950 
            2008 26106 
            2009 16952 
    

90,67 
       2010 18052 

    
91,91 

       2011 18019 
    

92,69 
       2012 17009 

    
93,25 
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Bilag 2 - Ansvarsgennembrud i Norge 

 
I Norge stiller man sig også skeptisk over for adgangen til at statuere ansvarsgennembrud. Hvis der gives 

adgang til at tilsidesætte den begrænsede hæftelse vil det have indflydelse på, hvilken form man vælger at 

drive virksomhed i, hvorfor der skal ligge tvingende hensyn bag. 

Der også været nedsat udvalg, der dog ligesom i Sverige er kommet frem til, at det ikke er muligt, at 

fastsætte klare kriterier til udformningen af lovtekst. Ulovfæstet ansvarsgennembrud kan ikke afvises, men 

kræver ”særligt” grundlag, hvor man sætter interessenternes interesser op imod hinanden. Hvis alt andet 

vil være urimeligt, er gennembrud muligt efter en konkret vurdering. Vurderingen vil bl.a. bero på graden af 

adskillelse mellem ejerskab og ledelse, underkapitalisering mht. aktivitet og risiko samt om der er sket 

illoyal tapning af selskabets kapital til fordel for kapitalejer, fx via transfer pricing. Underkapitalisering alene 

vurderes ikke at kunne udgøre grundlaget for gennembrud327. 

Det bliver endvidere fremsat, at erstatningsreglerne i Norge er mere fleksible end fx i Sverige, hvorfor 

behovet for ansvarsgennembrud mindskes yderligere328. 

 

 

                                                           
327 Hagstrøm, 1993, s. 254ff 
328 Hagstrøm, 1993, s. 278ff 


