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Executive summary 

The purpose of this thesis is to describe the tax consequences of the current regulation concerning 

the reconstruction of insolvent companies. The new legislation on reconstruction in the Danish 

Bankruptcy Act is focused on how to help companies, which are viable, but temporarily insolvent, 

stay in business. It is also possible to combine a reconstruction within the frame of this act with 

other financial measures, such as a debt conversion. 

The thesis focuses on a few special problems concerning reconstruction from a fiscal point of view.  

The new legislation on reconstruction has been implemented without a corresponding 

amendment of the tax laws. This has resulted in an uncertain legal position regarding the tax 

consequences of entering insolvency proceedings. If the company is under joint taxation with 

several other allied companies, there may be a problem, if the reconstructor takes over the 

management of the company. In the new legislation this is a possibility, if a creditor applies for the 

insolvency proceedings and not the company.  

Also the judicial decisions concerning the tax exemption of cancellation of debt if more than half 

of the creditors participate have led to more stringent requirements, if the cancellation of the debt 

is to be tax free. 

If the company and the creditors plan a debt conversion it may be possible to deduct the loss 

concerning the entire debt, even though only a part of the debt is converted. A new decision by 

the Eastern Division of the High Court makes this possible. This way the creditor can have the full 

tax allowance, even if the rest of the debt is now at par value. 

When companies are part of a joint taxation, there are many aspects, which an advisor needs to 

be aware of. The community of interest between the allied companies can result in dispositions 

with the purpose of tax avoidance. Therefore it is necessary to make sure, that all the special rules 

concerning allied companies are respected. 

Planning the reconstruction can be difficult with all these considerations. The advisor needs to 

tailor the reconstruction to the individual company in order to make sure that the best result is 

achieved from both a financial and fiscal point of view. 

But there is a clear need for the regulation to be clarified, especially concerning allied companies. 

At the moment some of the legislation and judicial decisions make it hard to find the optimal 

solution, when the long-term consequences are not yet clear. 
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1. Introduktion 

1.1. Indledning 

I en tid hvor ord som gældskrise og økonomisk nedgang indgår i nyhederne næsten hver dag, er 

der i høj grad brug for fokus på at vende denne negative udvikling. Et af tiltagene i denne kamp er 

reformen af konkursloven og indførelsen af et enstrenget regelsæt om rekonstruktion. 

Hvis et selskab har tabt mere end halvdelen af egenkapitalen eller egenkapitalen udgør mindre 

end 62.500 kr. skal ledelsen sikre, at der holdes generalforsamling inden for 6 måneder, jf. 

selskabslovens § 119. På denne generalforsamling skal ledelsen redegøre for selskabets 

økonomiske stilling, samt stille forslag til foranstaltninger, der bør træffes, jf. 2. pkt. 

I mange tilfælde bliver disse tidlige krisetegn desværre ofte overset og er derfor ikke nok til, at 

ledelsen overvejer drastiske metoder til at skabe positiv udvikling. Når egenkapitalen er helt væk 

og lånemulighederne svinder ind, kommer overvejelserne om rekonstruktion ind i billedet. I dette 

forløb er der mange både selskabsretlige og skatteretlige overvejelser, som ledelse, kreditorer og 

aktionærer skal tage stilling til. 

Denne opgave har til formål at belyse nogle udvalgte skattemæssige problemstillinger, som bør 

indgå i overvejelserne imellem forskellige rekonstruktionsmodeller. I dette indgår også en 

vurdering af rekonstruktionen kan tilrettelægges under hensyntagen til skatteplanlægningen. 

Selvom ordet kan lyde negativt, indgår skatteplanlægning i alle virksomheders strategiske 

overvejelser. 

Nye udviklinger medfører nye krav til både selskaberne og til rådgiverne, og derfor er det vigtigt at 

være opmærksom på de særlige problemstillinger, som kan påvirke de skattemæssige 

konsekvenser af en rekonstruktion væsentligt, og endda påvirke sandsynligheden for en succes. 

1.2. Problemformulering 

Formålet med opgaven er at undersøge og analysere udvalgte skattemæssige problemstillinger 

forbundet med rekonstruktion af selskaber som følge af ny lovgivning og praksis. 

Med udgangspunkt i ovenstående gives en begrundet redegørelse for udvalgte og ret specielle 

skattemæssige problemstillinger forbundet med udviklingen i lovgivningen og praksis omkring 

rekonstruktion. Formålet med at fremhæve disse spørgsmål er, at sætte fokus på, at denne 

udvikling nødvendiggør yderligere forberedelse af en rekonstruktion.  

På nogle punkter er de skattemæssige konsekvenser blevet lempet, mens de i andre tilfælde er 

blevet skærpet. På et område kan lovgivningen om rekonstruktion endda have utilsigtede og vidt-

rækkende konsekvenser. Behovet for strategiske overvejelser er derfor større end nogensinde før. 
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Ved besvarelsen af problemformuleringen indgår følgende underspørgsmål: 

• Hvordan behandles en rekonstruktion skattemæssigt og hvilke delelementer indgår i 

bedømmelsen af beskatningen? 

• Vil det selskab, der rekonstrueres, slippe fri af noget af sin gæld, og medfører dette beskatning? 

Hvis ja, hvordan og hvornår? Vil der være skattemæssige konsekvenser for fordringshaverne 

eller aktionærerne? 

• Hvilken betydning har den nye lovgivning om rekonstruktion for de skattemæssige 

konsekvenser af at indlede rekonstruktionsbehandlingen, og hvilke konsekvenser kan 

rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden have for beskatningen af selskabet? 

• Hvordan har praksis på udvalgte områder indenfor rekonstruktionsbeskatning udviklet sig og 

hvilke konsekvenser kan dette have for mulighederne for at gennemføre en succesfuld 

rekonstruktion? 

• Er der særlige skattemæssige problemstillinger vedrørende rekonstruktion af 

koncernforbundne selskaber?  

• Hvilke overvejelser bør selskaber/rådgivere gøre sig ved valget af de elementer, der skal indgå i 

rekonstruktionen, for at løsningen har fokus på at opnå et optimalt skattemæssigt resultat? 

1.3. Afgrænsning 

Selvom rekonstruktionsreglerne kan benyttes af både fysiske og juridiske personer, så vedrører 

denne opgave kun rekonstruktion af selskaber. Reglerne vedrørende rekonstruktion af fysiske 

personer gennemgås derfor ikke. 

De nye regler i konkursloven bliver kun gennemgået ganske kort for at klarlægge baggrunden for 

de skattemæssige konsekvenser. Derfor behandler opgaven kun udvalgte dele af det nye regelsæt, 

da resten af reglerne er irrelevante for opgavens problemformulering. Af samme årsag vil opgaven 

heller ikke gennemgå rekonstruktionsprocessen, fx erkendelse af problemet og lignende. 

Opgaven vil heller ikke gennemgå alle de forskellige muligheder for rekonstruktion, da dette er et 

meget bredt område. Opgaven vil udelukkende fokusere på de rekonstruktionsmuligheder, der er 

interessante i forhold til den nye konkurslov samt enkelte alternative muligheder, hvor der er 

interessante og relaterede skatteretlige problemstillinger. 

Da det er en opgave inden for emnet skatteret, vil de afgiftsmæssige konsekvenser som fx moms 

ved en rekonstruktion ikke blive gennemgået. 

Derudover er opgaven begrænset til at omfatte de nationale skatteregler. De problemstillinger, 

der er vedrørende fx international sambeskatning, vil ikke blive berørt. 
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1.4. Metode og kildekritik 

Afhandlingen benytter sig af den juridiske metode som beskrevet i Nielsen (2011). Denne metode 

forholder sig både til retskildelære og retsdogmatisk analyse for at besvare, hvad der er gældende 

ret i en given problemstilling.1 Afhandlingen er hovedsagelig en teoretisk afhandling inden for 

skatteret, og derfor er det nødvendigt at forholde sig til, hvordan de enkelte retskilder benyttes i 

analysen af, hvad der er gældende ret inden for problemstillingen i afsnit 1.2. 

Til brug for opgaven benyttes både primære kilder i form af retskilder som lovgivning, praksis, mv., 

samt sekundære kilder i form af juridisk litteratur.  

Indsamlingen af oplysninger til afhandlingen er afsluttet den 1. februar 2012. 

I dette afsnit gennemgås først de relevante retskilder, som benyttes i afhandlingen. Derefter 

gennemgås den retsdogmatiske metode, herunder hvordan de forskellige retskilder benyttes. Til 

slut redegøres for, hvordan man kombinerer disse to dele for at gennemføre en juridisk analyse 

med formålet at afdække gældende ret. Til slut følger et kort afsnit med kildekritik. 

Retskilder: 

Der er ingen rangorden mellem retskilderne, når man snakker retskildelære.2 Dog kan der være 

forskel på hvor meget vægt, der bliver lagt på delene inden for de enkelte retskilder. Generelt 

deler man retskilder i fire grupper: Regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. 

Regulering: Grundloven, almindelige love, cirkulærer mv. I skatteret er det Grundloven, der 

bestemmer, at der skal være hjemmel til beskatning. Denne hjemmel findes i statsskatteloven 

samt den specielle lovgivning på de enkelte områder. 

Retspraksis: Domme fra Højesteret og Landsretten, afgørelser fra Landsskatteretten og bindende 

svar fra Skatterådet. For at praksis kan bruges, skal dommen eller afgørelsen have en vis retskilde-

værdi. Domme fra de øverste domstole, fx Højesteret, vil have større retskildeværdi end afgørelser 

fra fx Landsskatteretten. Derudover vil praksis have højere retskildeværdi, hvis den har været fulgt 

længe og konsekvent. 

Retssædvaner: En regel eller metode, der har været brugt længe og konsekvent i alle sager, selvom 

reglen ikke står i nogen lov. 

Forholdets natur: Hvis ikke de andre retskilder kan give et endeligt svar, kigger man på den enkelte 

sag med sund fornuft og afgør sagen efter almindelige principper. 

 

                                                      
1
 Nielsen, 2011, side 38. 

2
 Nielsen, 2011, side 32. 
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Retsdogmatisk fortolkning: 

Selvom der ikke er rangorden inden for retskilderne, skal der benyttes en specifik rækkefølge ved 

den retsdogmatiske fortolkning for, at denne anses for at være gyldig. Ved den juridiske analyse 

kigges først på regulering, retspraksis, retssædvaner og til sidst på forholdets natur. 

Derudover findes der nogle retsprincipper og fortolkningsregler, samt spørgsmålet om der er tale 

om subjektiv eller objektiv fortolkning. Når man bruger den subjektive fortolkning, så tager man 

også højde for forarbejderne og motiverne til lovgivningen. Den objektive fortolkning tager 

derimod ikke hensyn til forarbejder, men udelukkende lovens tekst. I begge fortolkningsmetoder 

kan benyttes formålsfortolkning, men grundlaget for at finde formålet er bare forskelligt.3 

Hvis retsreglerne i samme gruppe er indbyrdes modstridende, tager man udgangspunkt i 

principperne lex superior, lex specialis og lex posterior. Efter princippet om lex superior har en 

regel på et højere trin forrang for en regel på et lavere trin, fx har Grundloven forrang for 

almindelige love. Princippet om lex specialis siger at en speciel regel har forrang for en generel 

regel og princippet om lex posterior siger, at en nyere regel har forrang for en ældre regel. 

I skatteretten bruges især lex specialis. Hvis en skattelov hjemler skattefrihed af en indtægt, så er 

denne regel gældende ret, selvom statsskatteloven siger, at alle indtægter som udgangspunkt er 

skattepligtige. 

Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt til at afdække, hvad der er gældende ret, så kan man 

benytte en række fortolkningsregler. Som udgangspunkt kan man fortolke retskilder præciserede, 

indskrænkende, udvidende og modsætningsvis. 

Ved præciserede fortolkning går man ind og kigger på en regel, hvor ordlyden kan give anledning 

til forskellige resultater, og ser på lovteksten og forarbejder for at få præciseret, hvordan reglen 

skal forstås. Når man derimod fortolker indskrænkende, så vælger man at undlade at bruge en 

regel, selvom sagen naturligt ville høre under denne regel. 

Hvis der ikke umiddelbart er nogen regler, der direkte regulerer den foreliggende sag, så kan man 

også fortolke udvidende. I denne situation bruger man en regel, selvom den ikke ville have været 

naturlig at bruge ud fra ordlyden. Der er to krav for at man kan foretage en udvidende fortolkning: 

Der skal være årsagernes sammenhæng, dvs. ydre lighed og fællestræk, og der skal være et hul i 

lovgivningen, dvs. der må ikke være en anden regel, der regulerer situationen. 

Alternativet til en udvidende fortolkning er, at der fortolkes modsætningsvis. I dette tilfælde kan 

en regel kun bruges i en specifik situation, og hvis dette ikke er tilfældet, så skal det modsatte ske. 

Hvilken fortolkningsregel man bruger, afhænger af en konkret vurdering af situationen. 

                                                      
3
 Nielsen, 2011, side 233. 
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Kildekritik: 

Ved brugen af retskilderne i opgaven er troværdigheden blevet vurderet løbende. De enkelte 

retskilder er kun blevet benyttet, hvor de var relevante.  

Da alle retskilderne i kategorien regulering kommer fra offentlige myndigheder, må det vurderes, 

at disse kilder er meget pålidelige. Det samme er tilfældet, hvad angår praksis, da det er 

domstolene eller andre offentlige instanser, der har afgjort og udgivet afgørelserne.  

Den faglige litteratur kommer fra eksperter på området og vurderes derfor også at være meget 

pålidelig, selvom værdien af disse kilder er sekundær i forhold til regulering og retspraksis. Der er 

ikke anvendt artikler fra aviser og dagblade, da det vurderes, at pålideligheden af disse kilder vil 

være for lav til, at disse kan benyttes videnskabeligt. 

1.5. Struktur og målgruppe 

Opgaven indledes med en kort gennemgang af de relevante regler om rekonstruktion i konkurs-

loven, samt af enkelte udenretlige rekonstruktionsmuligheder. 

Efter dette er der en introduktion til rekonstruktionsbeskatning, hvori de grundlæggende begreber 

defineres. I dette afsnit gennemgås også de særlige regler for koncernforbundne selskaber. 

Derefter behandles de skattemæssige konsekvenser af gældseftergivelse, gældskonvertering og 

kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gæld. Strukturen i afsnittet er sat op, så man hele 

tiden først for beskrevet de generelle skatteregler, der er gældende for selskaber, der ikke er 

koncernforbundne, og dernæst særreglerne for koncernforbundne selskaber. 

Analysen vil fokusere på udvalgte skattemæssige problemstillinger forbundet med udviklingen i de 

sidste par år. Analysen er delt op i tre underafsnit, hvori der kigges på henholdsvis ny lovgivning, 

ny praksis og forsøg på omgåelse af eksisterende regler. 

Til slut diskuteres hvilke overvejelser en rådgiver bør gøre sig vedrørende planlægningen af en 

rekonstruktion under hensyntagen til det enkelte selskabs skattemæssige stilling for at optimere 

den skattemæssige løsning og undgå uhensigtsmæssige konsekvenser. 

I konklusionen og perspektiveringen afrundes opgaven med en opsamling af delkonklusionerne og 

en gennemgang af behovet for afklaring af, hvad der er gældende ret. 

Strukturen er illustreret i figuren nedenfor: 
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Figur 1 – Afhandlingens struktur (kilde: egen tilvirkning) 

Målgruppen for denne afhandling er revisorer og andre rådgivere, som behandler skattemæssige 

problemstillinger vedrørende rekonstruktion. Desuden henvender opgaven sig også til andre 

studerende, som er interesserede i at vide mere om disse skattemæssige problemstillinger. 
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2. Rekonstruktion – nye regler 

For at undgå unødvendige konkurser er der inden for de sidste par år sket en gennemgående 

revision af reglerne om rekonstruktion. I forbindelse med reformen af konkursloven er det 

tidligere todelte regelsæt erstattet med en enstrenget rekonstruktionsproces. 

De nye regler åbner også op for en række muligheder for at tilpasse rekonstruktionsforløbet til 

den enkelte virksomhed for på den måde at øge sandsynligheden for succes. En rekonstruktion 

kan indeholde både elementer fra konkursloven, men der er også mulighed for at kombinere 

indenretlige og udenretlige rekonstruktionsmetoder. 

Uanset om man vælger at gennemføre rekonstruktionen indenfor konkurslovens rammer eller ej, 

så er det vigtigt, at hele forløbet bliver planlagt omhyggeligt af hensyn til den enkelte virksomhed. 

I dette afsnit gennemgås først de nye regler i konkursloven og de rekonstruktionsmuligheder, som 

er indeholdt i dette regelsæt. Derefter gennemgås nogle enkelte andre muligheder, som ligger 

uden for konkurslovens regelsæt. Disse er kun nogle få muligheder og der er mange alternative 

rekonstruktionsmuligheder, men det er disse, som er mest interessante i relation til den 

skattemæssige behandling i de efterfølgende afsnit. 

2.1. Den nye konkurslov 

Ved reformen af konkursloven i 2010 blev de tidligere regler om betalingsstandsning og 

tvangsakkord ophævet. I stedet blev reglerne om rekonstruktion indført. Med disse nye regler blev 

fokus flyttet fra skyldneren og over på virksomheden4 og fra at afvikle virksomheden over til at 

videreføre den. Formålet med ændringen af reglerne var at forbedre muligheden for 

rekonstruktion af virksomheder, der er insolvente, men levedygtige.5 

Både skyldner og fordringshaver kan anmode om indledning af rekonstruktionsbehandling, jf. KL § 

11. Når rekonstruktionsbehandlingen først er indledt, så er der ingen vej tilbage, jf. KL § 11, stk. 6. 

På grund af at rekonstruktionen er bindende, er det ikke længere muligt i samme grad at bruge 

tiden på ”stille løsninger”, som man kunne før under anmeldt betalingsstandsning. 6  

Så længe rekonstruktionsbehandlingen er i gang, vil virksomhedens rådighedsret være 

indskrænket. Rekonstruktøren spiller en langt mere aktiv rolle i forløbet end det har været muligt 

for tilsynet under det gamle regelsæt. Dette vil især være tilfældet, hvis rekonstruktøren overtager 

ledelsen af virksomheden, hvilket gennemgås nærmere i afsnit 2.1.1. 

                                                      
4
 Heiberg, 2010, side 18. 

5
 Barfoed, 2010. 

6
 Beck, 2011, side 12. 
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Rekonstruktionsbehandlingen kan først afsluttes, 1) når et rekonstruktionsforslag indeholdende en 

tvangsakkord er stadfæstet, 2) hvis skifteretten træffer beslutning herom eller 3) hvis skyldneren 

bliver solvent. Som udgangspunkt kan skifteretten ikke stadfæste et rekonstruktionsforslag, der 

kun indeholder en virksomhedsoverdragelse. Forarbejderne nævner dog den mulighed, at 

skifteretten stadfæster et rekonstruktionsforslag, der kun indeholder en virksomheds-

overdragelse, hvis det kan godtgøres, at skyldneren herved eller i kombination med en frivillig 

akkord bliver solvent.7  

Hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, uden at skyldneren er blevet solvent, overgår 

skyldneren straks til konkursbehandling, jf. KL § 15, stk. 3. 

En rekonstruktion skal indeholde enten en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse, jf. 

KL § 10. Dog siger forarbejderne til den nye konkurslov, at der ikke skal være hindringer for at en 

rekonstruktion kan indeholde elementer udover virksomhedsoverdragelse eller tvangsakkord. På 

denne måde kan der være en større interesse i at gennemføre rekonstruktionen indenretsligt i 

stedet for udenretsligt, da dette ikke medfører væsentlige begrænsninger i mulighederne.8  

KL § 10 a – Tvangsakkord: 

En tvangsakkord kan bestå af en procentvis nedsættelse af gælden eller en betalingsudsættelse. 

Fordringerne opdeles i tre grupper: 1) De fordringer, der skal bære akkorden, 2) de fordringer, der 

ikke berøres af akkorden og 3) de fordringer, der bortfalder ved akkorden. Det er groft sagt kun de 

usikrede fordringer over et vist mindstebeløb, der omfattes af tvangsakkorden. 

KL § 10 b – Virksomhedsoverdragelse: 

En virksomhedsoverdragelse kan gå ud på overdragelse til eje af skyldnerens igangværende 

virksomhed eller en del heraf, der bevarer sin identitet, og som udgør en økonomisk enhed, der er 

organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet. Disse krav er opstillet for at sikre 

at den overdragne virksomhed fortsat er levedygtig og kan videreføres efter overdragelsen. 

Kontrolleret afvikling: 

Et element, der ikke fremgår af de nye rekonstruktionsregler, er kontrolleret afvikling.9 Dette er 

sandsynligvis begrundet med det nye fokus på at videreføre virksomhederne, samt at det er blevet 

vurderet at en kontrolleret afvikling bedre kan ske i form af afvikling under konkurs. 
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8
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2.1.1. Rekonstruktørens rolle 

Ved indledningen af rekonstruktionsbehandling udpeges en rekonstruktør. I modsætning til 

tilsynet under anmeldt betalingsstandsning er det meningen, at rekonstruktøren skal have en 

mere offensiv rolle.10 Rekonstruktøren skal sammen med den regnskabsmæssige tillidsmand 

udarbejde en rekonstruktionsplan. Rekonstruktøren vil som regel være advokat og den 

regnskabskyndige tillidsmand vil oftest være revisor.11  

Det er rekonstruktørens opgave at vurdere, om virksomheden er levedygtig. Denne vurdering sker 

ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, hvor der ses bort fra virksomhedens nuværende 

problemer og i stedet kigges på investeringer og lignende, der kan gøre virksomheden mere 

succesfuld. Hvis udgifter til sådanne investeringer kan medvirke til, at virksomheden kommer op 

og køre igen, så skal rekonstruktøren være nytænkende og åben overfor disse tiltag.12 

Hvis rekonstruktøren vurderer, at det er muligt at rekonstruere virksomheden enten gennem 

tvangsakkord (samme ejer), virksomhedsoverdragelse (ny ejer) eller en kombination heraf, skal 

rekonstruktøren selvstændigt planlægge, hvordan forløbet kan tilrettelægges med henblik på 

succesfuld rekonstruktion.13 

Rekonstruktøren skal ikke blot føre opsyn med virksomheden, som tilsynet under den gamle 

konkurslov, men skal være i stand til at rådgive og om nødvendigt overtage ledelsen af 

virksomheden. 

Rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden: 

Efter KL § 11 a, stk. 3, bestemmer skifteretten at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af 

virksomheden, hvis rekonstruktionsbehandlingen indledes uden samtykke fra skyldneren. 

Derudover kan rekonstruktøren eller fordringshaverne fremsætte begæring om, at 

rekonstruktøren skal overtage virksomheden, selvom det er skyldneren, der har begæret 

rekonstruktionens indledning, jf. KL § 12 a, stk. 1. Rekonstruktøren kan ikke overtage ledelsen af 

en personlig virksomhed. Det er kun, hvis der er tale om et selskab. 

Ledelsesovertagelse vil især være en aktuel løsning i de tilfælde, hvor der er personsammenfald 

mellem den eksisterende ledelse og aktionærerne, dvs. familieejede virksomheder, hvor familien 

også sidder i ledelsen. I en krisesituation vil ledelsen have tendens til at reagere mere 

følelsesmæssigt på situationen end en professionel ledelse.14 
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 Kjærgaard, 2010. 
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 Beck, 2011. 
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 FT 2009-10 L199, side 22. 
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Når rekonstruktøren har overtaget ledelsen af selskabet, kan vedkommende disponere på 

skyldnerens vegne og har således tegningsret, jf. KL § 12, stk. 5. En rekonstruktør kan dog ikke 

træffe beslutninger, som normalt bliver truffet på generalforsamlingen, jf. KL § 12, stk. 6, fx 

vedtægtsændringer eller lignende.15 Denne kompetence ligger fortsat hos generalforsamlingen. 

Dog er rekonstruktørens samtykke nødvendig for at generalforsamlingens beslutninger er gyldige, 

jf. KL § 12, stk. 6, 2. pkt., hvilket giver generalforsamlingen og rekonstruktøren en ”gensidig 

vetoret”.16  

Denne gensidige vetoret er dog ikke uden begrænsninger. Hvis generalforsamlingen træffer en 

begrundet beslutning om kapitalforhøjelse, kan rekonstruktøren risikere at ifalde erstatnings-

ansvar, hvis vetoretten udnyttes, når dispositionen ville have medført at skyldneren blev solvent. 

Rekonstruktørens kompetence efter KL § 12, stk. 6, 2. pkt., er dermed ikke ubegrænset.17 

Hvis generalforsamlingen har bemyndiget den tidligere ledelse til at kunne træffe visse 

beslutninger efter reglerne i selskabsloven, bortfalder denne bemyndigelse ved ledelses-

overtagelsen.18 

Hvis rekonstruktionen ophører på grundlag af et stadfæstet rekonstruktionsforslag eller fordi 

skyldneren er solvent, genindsættes den gamle ledelse eller der kan vælges ny ledelse.  Ophører 

rekonstruktionen af andre grunde, erklæres skyldneren konkurs. 

Der kan også træffes beslutning om at rekonstruktøren kun skal overtage ledelsen af 

virksomheden foreløbigt, hvis der er mistanke om at skyldneren påtænker dispositioner, der kan 

skade fordringshaverne, jf. KL § 12 b. Der kan så efterfølgende træffes beslutning om, hvorvidt 

overtagelsen af ledelsen skal være varig efter KL § 12 a. 

2.1.2. Tvangsakkord 

Grundideen bag tvangsakkorden er, at det hermed er muligt at lave en akkordaftale, der, hvis den 

vedtages, gælder alle de simple kreditorer, også dem, der ikke har stemt, og dem, der har stemt 

imod forslaget.  Efter den nye konkurslovs § 10 a, stk. 1, er der mulighed for to slags 

tvangsakkorder – 1) en procentvis nedsættelse eller bortfald af gælden eller 2) en 

betalingsudsættelse. Disse to muligheder er næsten altid kombineret i praksis.19 Derudover kan 

tvangsakkorden være betinget af, at skyldnerens hele eller delvise formue fordeles mellem 

fordringshaverne, jf. KL § 10 a, 3. pkt. 
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 Heiberg, 2010, side 89. 
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 FT 2009-10 L199, side 97. 
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 Bang-Pedersen, 2011, side 191. 
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 Bang-Pedersen, 2011, side 191. 
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Ved kombination af en gældsnedsættelse og en betalingsudsættelse vil aftalen oftest være, at der 

vedtages en høj akkorddividende, men at denne skal betales over en periode. Dette gør det muligt 

at gennemføre akkorden, selvom selskabet ikke har den nødvendige likviditet ved vedtagelsen.20 

En tvangsakkord omfatter ikke: 1) fordringer stiftet efter skifterettens modtagelse af 

rekonstruktionsforslag, 2) pantefordringer, i den grad de er dækket af pantet, 3) fordringer, der 

har fortrinsret ved konkurs, eller 4) fordringer under et vist beløb reguleret efter skyldnerens 

forhold, jf. KL § 10 a, stk. 2, litra 1-4. 

Der er ikke længere krav om mindstedividende i den nye konkurslov, og der vil derfor kunne 

gennemføres akkorder helt uden dividende til kreditorerne. 

Da fokus i denne opgave er på de skattemæssige aspekter af rekonstruktion, vil det kun være 

tvangsakkord i form af en procentvis nedsættelse eller bortfald af gælden, der bliver behandlet. 

2.1.3. Virksomhedsoverdragelse 

Efter KL § 10 b skal en virksomhedsoverdragelse gå ud på overdragelse til eje af skyldnerens 

igangværende virksomhed eller en del heraf, når den pågældende del bevarer sin identitet og 

udgør en økonomisk enhed, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet. 

Overdragelsen skal være til eje, det vil sige, at aftaler, hvor der sker overdragelse i form af leje- 

eller leasingaftaler, er ikke omfattet. Derimod betyder det ikke noget, om der modtages vederlag 

eller ej.21 Overdragelsen kan derfor også ske som gave.22 

Overdragelsen skal også opfylde betingelsen om, at det skal være overdragelse af en økonomisk 

enhed. Det er ikke nok, at der frasælges aktiver, da formålet jo er at sikre overlevelsen af 

virksomheden. 

Da definitionen på en virksomhedsoverdragelse er overensstemmende med EU-direktivet om 

arbejdstageres rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder (implementeret i 

Danmark ved lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse), vil EU-praksis som 

oftest blive brugt ved bedømmelsen af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse eller ej. 

Dog skal kravet om, at der skal overføres mindst en arbejdstager i henhold til 

virksomhedsoverdragelsesloven, ikke bruges ved vurdering efter konkursloven.23 
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2. Rekonstruktion - nye regler 

 

 

Side 16 af 82 

I selskabsretlig forstand svarer en virksomhedsoverdragelse med kapitalandele som vederlag til et 

apportindskud, jf. selskabsloven §§ 35 og 160.24 En virksomhedsoverdragelse med kontant 

vederlag er et almindeligt salg af aktiver og passiver. 

Virksomhedsoverdragelse kontra salg af aktiver: 

Man skal være opmærksom på, at rekonstruktøren ikke kan give tilladelse til en 

virksomhedsoverdragelse, idet sådan en kun kan gennemføres som et rekonstruktionsforslag, jf. 

KL § 12, stk. 2.25 Et salg af aktiver kan derimod gennemføres af skyldneren med rekonstruktørens 

tilladelse. 

Virksomhedsoverdragelse kombineret med en frivillig akkord: 

Som forarbejderne nævner, er der også mulighed for at en rekonstruktion kan afsluttes med en 

virksomhedsoverdragelse kombineret med en frivillig akkord, hvis dette medfører at skyldneren 

bliver solvent. Det er som nævnt ovenfor ikke muligt at stadfæste et rekonstruktionsforslag kun 

indeholdende en virksomhedsoverdragelse, medmindre skyldneren herefter er solvent, da 

skifteretten kun kan stadfæste et rekonstruktionsforslag, der indeholder en tvangsakkord. 

2.2. Rekonstruktion uden for konkursloven 

Det kan være interessant for skyldnerselskabet at overveje alternativer uden for konkurslovens 

regler. Et rekonstruktionsforslag vil ofte indeholde flere elementer end de i KL nævnte, da en 

tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse med fordel også kan kombineres med fx en frivillig 

akkord, en gældskonvertering eller et kapitalindskud. Dette fremgår også af forarbejderne til den 

nye konkurslov, der for eksempel nævner tilfælde med behov for hemmelige forhandlinger.26 

Hvis det besluttes at gennemføre rekonstruktionen helt eller delvist uden for konkurslovens regler, 

er der en række principper, som der ikke behøver at blive overholdt.  

For eksempel gælder lighedsprincippet kun ved tvangsakkord. Ved en frivillig akkord vil 

kreditorerne kunne aftale individuelle dividender, selvom det i praksis nok er sjældent, at nogle 

kreditorer ville acceptere at få mindre end andre.27 

En akkord eller gældskonvertering vil ofte kunne gennemføres hurtigere end en tvangsakkord, da 

de mange regler i konkursloven ikke gælder her. Dog skal man være opmærksom på, at hvor en 

tvangsakkord er bindende for alle kreditorer, så er en frivillig ordning kun gældende for de 

kreditorer, der har indvilget. 
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2.2.1. Frivillig akkord 

En aftale mellem virksomheden og dens kreditorer, hvorigennem gælden nedsættes, eftergives 

eller udsættes, er den mest almindelige form for frivillig akkord. I dette tilfælde er en aftale om 

betalingsudsættelse ikke interessant, da den ikke har skattemæssige konsekvenser. 

Der kan være ønske om at gennemføre en frivillig akkord, hvis det er for besværligt at gennemføre 

en tvangsakkord eller hvis succesen af en sådan ordning er tvivlsom, og man ikke ønsker, at 

virksomheden går konkurs.  

En frivillig akkord er kun reguleret af den indgåede aftale og er derfor kun bindende for parterne. 

Ved tvivl er det således de almindelige aftaleretlige principper, der skal bruges til at fortolke 

aftalen og ikke reglerne i konkursloven. 

Hvis gennemførelsen af en frivillig akkord medfører, at skyldneren bliver solvent, vil skifteretten 

skulle bestemme at rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, jf. KL § 15, stk. 1, nr. 1. Dette skal 

dog kunne dokumenteres overfor skifteretten, og derved vil en sådan løsning være sværere at 

opnå, end det var efter de gamle regler om betalingsstandsning.28 

2.2.2. Gældskonvertering 

En gældskonvertering går ud på, at en del af selskabets fremmedkapital konverteres til 

selskabskapital.29 Formålet med en gældskonvertering er at give debitorselskabet et 

likviditetsmæssigt pusterum, hvor debitor ikke skal betale afdrag og renter, samtidig med at 

kreditorselskabet får realiseret tabet på fordringen med samme og udover dette muligvis får en 

værdi i form af aktierne. Derudover kan konverteringen gøre det nemmere for debitorselskabet at 

arbejde på at reetablere selskabskapitalen, hvis selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne i 

selskabsloven § 119. 

Efter selskabsloven kan forhøjelse af selskabskapitalen ske ved tegning af nye kapitalandele, jf. 

selskabsloven § 153, stk. 1, nr. 1. Disse kapitalandele kan indbetales ved konvertering af gæld, hvis 

forhøjelsesbeslutningen har en bestemmende herom, jf. selskabsloven § 162, stk. 1. 

Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om kapitalforhøjelser, jf. selskabsloven § 154, 

med det flertal, der kræves til vedtægtsændring. Dog kan der træffes beslutning i vedtægterne 

om, at ledelsen kan få bemyndigelse til kapitalforhøjelser, jf. selskabsloven § 155. 
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2.2.3. Kapitalindskud 

Som nævnt ovenfor er det muligt at forhøje selskabskapitalen ved tegning af nye kapitalandele 

efter selskabslovens § 153, stk. 1, nr. 1. Kapitalandele kan også tegnes til overkurs, da det kun er 

forbudt at tegne kapitalandele under forbehold eller til overkurs, jf. stk. 2. 

Kapitalindskuddet kan også ske uden samtidig tegning af nye kapitalandele, med andre ord kan 

det også være et rent tilskud uden kapitalforhøjelse. Dette har ingen betydning i forhold til 

selskabsloven, da denne transaktion ikke kræver nogen vedtægtsændringer eller lignende. 

2.3. Delkonklusion 

Dette afsnit har lagt det selskabs- og insolvensretlige grundlag for at forstå konsekvenserne af en 

rekonstruktion. De nye regler i konkursloven har åbnet for nye muligheder, som både skal sikre 

levedygtige selskabers overlevelse samt øget kreditorbeskyttelse under rekonstruktionsforløbet. 

I næste afsnit gennemgås de skattemæssige aspekter af rekonstruktion, da det er nødvendigt at 

definere visse grundlæggende begreber for at forstå de skattemæssige konsekvenser. 
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3. Introduktion til rekonstruktionsbeskatning 

Efter SL § 4 skal alle indtægter, hvad end de hidrører fra Danmark eller ej og hvad end de er i 

penge eller formuegoder, medregnes til den skattepligtige indkomst. På samme måde er der ret til 

at fradrage alle udgifter til driften, dvs. udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomsten, samt afskrivninger, i den skattepligtige indkomst efter SL § 6, litra a. 

Disse regler gælder i princippet også for gevinst og tab i forbindelse med virksomheds-

overdragelse, gældseftergivelse eller andre dispositioner forbundet med rekonstruktion. Dog er 

beskatningen af disse dispositioner i tidens løb blevet flyttet til afskrivningsloven, 

kursgevinstloven, selskabsskatteloven m.fl.  

I dette afsnit gennemgås de generelle skattemæssige principper vedrørende gældseftergivelse 

(afsnit 3.1.) og virksomhedsoverdragelse (afsnit 3.2.). 

Da der er særlige regler for selskaber, der er koncernforbundne, er det vigtigt at være opmærksom 

dette, når man skal vurdere de skattemæssige konsekvenser. Koncerndefinitionen findes i KGL § 4, 

stk. 2, SEL § 31 C samt SEL § 31 D om skattefrit tilskud (se nærmere i afsnit 3.3.). 

3.1. Skattemæssige konsekvenser af en gældseftergivelse 

En gældseftergivelse er den situation, hvor en skyldner fritages for sin betalingsforpligtelse over 

kreditor og det er denne fordel, der skal beskattes.30  

Kursgevinstloven omfatter gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder 

obligationer, pantebreve og gældsbreve (KGL § 1, stk. 1, nr. 1), gevinst og tab ved frigørelse for 

gæld (KGL § 1, stk. 1, nr. 2) samt gevinst og tab på terminskontrakter og lignende (KGL § 1, stk.1, 

nr. 3). I denne sammenhæng er det specielt KGL § 1, litra 2 om gevinst og tab ved frigørelse for 

gæld, der er afgørende. 

Selskabers subjektive skattepligt vedrørende gevinst og tab på gæld er bestemt i KGL § 2. Efter 

denne regel er alle selskaber, fonde og foreninger, som er skattepligtige efter selskabsskatteloven 

eller fondsbeskatningsloven, omfattet af reglerne i KGL § 1. Det medfører, at alle aktie- og 

anpartsselskaber registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen per definition er omfattet af 

reglerne i kursgevinstloven, da de er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1. 

I dette afsnit gennemgås først selskabers skattepligt af gevinst og tab på gæld og fordringer. Her 

defineres også begrebet ’samlet ordning’, da dette er afgørende for, hvordan en gældseftergivelse 

beskattes, samt de grundlæggende regler om underskudsbegrænsning og rentefradrags-

begrænsning.  
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3.1.1. Selskabers skattepligt af gevinst og tab på gæld 

Som udgangspunkt er selskaber skattepligtige af alle gevinster på gæld, jf. KGL § 6.  

Dog er der undtagelserne i KGL § 24 vedrørende generelle gældseftergivelser (samlet ordning) og i 

KGL § 8 om koncernforbundne selskaber. Er gældseftergivelsen omfattet af reglerne i KGL § 24 

eller § 8, vil gevinsten ikke skulle medregnes i den skattepligtige indkomst. Dog vil der ske 

underskudsbegrænsning, hvis gevinsten ikke skal medregnes efter KGL § 24. 

KGL § 24 vedrører generelle gældseftergivelser, hvor der er tale om en samlet ordning. Begrebet 

samlet ordning defineres nærmere nedenfor, men hovedreglen er, at der er tale om en samlet 

ordning, hvis mere end 50 % af den usikrede gæld er omfattet og kun småkrav er holdt udenfor. 

KGL § 8 vedrører gældseftergivelser, hvor selskaberne er koncernforbundne i henhold til KGL § 4, 

st. 2. Såfremt selskaberne er koncernforbundne efter denne definition, er debitorselskabet ikke 

skattepligtig, hvis kreditorselskabet ikke kan fradrage tabet efter KGL § 4, stk. 1. Dette gælder 

også, hvis kreditorselskabet ikke er hjemmehørende i Danmark. Skattefriheden gælder kun, hvis 

fordringen ikke nedsættes til et beløb, der er lavere end fordringens værdi for kreditor på 

gældseftergivelsestidspunktet. Hvis gælden sættes til et lavere beløb, så bliver differencen 

beskattet efter de almindelige regler i KGL § 6. 

Der skal være tale om en aftale mellem debitor og kreditor. Det er ikke nok, at kreditor afskriver 

fordringen og meddeler dette til debitor.  Grunden til dette krav er, at gældseftergivelsen kan have 

skattemæssige konsekvenser for debitor, og disse skal debitor selv acceptere.31 

3.1.2. Definition af en samlet ordning 

Der findes ikke nogen officiel definition på, hvad der betragtes som en samlet ordning i 

skattemæssig henseende. I motiverne til KGL § 24 er det anført at der er tale om en samlet 

ordning, hvis der sker en ligelig reduktion af kreditorernes fordringer i overensstemmelse med 

konkurslovens regler. Dog kan der godt være tale om en samlet ordning, selvom småkrav holdes 

udenfor.32 

Om der er tale om en samlet ordning eller ej afhænger derfor af, hvor stor en andel af den 

usikrede kreditormasse, der indgår, og af, om der er større kreditorer, der er holdt udenfor.  

Generelt kræver det at mindst 50 % af den usikrede gæld er omfattet, jf. TfS 1997, 653 LSR, og TfS 

2003, 514 LSR.33 I den første sag blev en gældseftergivelse, der omfattede 53 % af den usikrede 

gæld, anset for at være en samlet ordning. I den anden sag fra 2003 blev en gældseftergivelse, der 
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kun omfattede 48,5 % af den usikrede gæld, ikke anset for en samlet ordning. Dette er også 

udgangspunkt i den juridiske vejledning afsnit C.B.1.5.34 

Dog må større kreditorer som sagt ikke stå udenfor aftalen, jf. TfS 2001, 423 H. I praksis siger man, 

at deltagelsen skal være højere, hvis den resterende gæld udgøres af en enkelt eller nogle enkelte 

kreditorer.35 I denne sag blev en gældseftergivelse, der omfattede 2/3 af den usikrede gæld, ikke 

anset for at være en samlet ordning, fordi at den sidste del bestod af en enkelt kreditor og derfor 

var der ikke tale om småkrav. 

I de seneste år er kravene til deltagelse i en samlet ordning dog blevet skærpet. Dette analyseres 

nærmere i afsnit 5.2.1. 

3.1.3. Underskudsbegrænsning 

Det er de færreste selskaber, som kan opretholde den samme omsætning og et positivt resultat år 

efter år. Derfor er det en stor fordel for selskaberne at kunne fremføre underskud fra dårlige år til 

modregning i senere års overskud. Hvis der er flere års underskud, så skal det ældste bruges først. 

Selskabers ret til underskudsfremførsel er reguleret af LL § 15.  

På grund af reglerne om underskudsbegrænsning skal man dog være opmærksom på, at hvis der 

foretages maksimale skattemæssige afskrivninger i underskudsår, og der senere sker underskuds-

begrænsning, så vil det ubenyttede underskud være tabt.36 Derfor er det altid vigtigt, at være 

opmærksom på, hvordan man disponerer i underskudsår. 

For selskaber, der er sambeskattede, er det muligt at udnytte underskuddet med det samme i 

stedet for at fremføre det, hvis det underskudsgivende selskab er sambeskattet med et overskuds-

givende selskab, jf. SEL § 31, stk. 2, 1. pkt. Hvis sambeskatningsindkomsten ender med at være 

negativ på grund af flere underskudsselskaber, så skal sambeskatningsunderskuddet fordeles 

forholdsmæssigt mellem disse selskaber, jf. SEL § 31, stk. 2, 5. pkt. Ved sambeskatning kan man 

kun bruge underskud, der har eksisteret, mens selskaberne har været sambeskattede. Underskud 

opstået før eller efter kan kun modregnes i det enkelte selskabs positive indkomst for senere år, jf. 

SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. 

Hvis begrænsningen af underskuddet ikke kan indeholdes i det fremførte underskud, vil resten i 

stedet blive modregnet i selskabets uudnyttede fradragsberettigede tab på ejendomme og visse 

aktier og finansielle kontrakter, jf. LL § 15, stk. 2, 1. pkt. Er der hverken fremført underskud eller 

uudnyttede tab, så har underskudsbegrænsningen ingen konsekvenser for selskabet. 
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De situationer, der udløser underskudsbegrænsning, er: tvangsakkord (LL § 15, stk. 2), frivillig 

akkord (LL § 15, stk. 3), gældskonvertering (LL § 15, stk. 2, 5. pkt.), kapitalindskud (LL § 15, stk. 4) 

og udskiftning af mere end 50 % af ejerkredsen (LL § 15, stk. 7). Derudover kan der også ske 

underskudsbegrænsning ved fusion, spaltning og tilførsel af aktiver, men disse situationer vil ikke 

blive behandlet i afhandlingen. 

KGL § 24 om generelle gældseftergivelser og LL § 15 henviser ikke til hinanden, men supplerer 

alligevel hinanden, idet at en gældseftergivelse, der er skattepligtig, ikke samtidig vil medføre 

underskudsbegrænsning.37 Efter LL § 15, stk. 2, 2. pkt., skal underskudsbegrænsningen nedsættes 

med den del af gældseftergivelsen, som er skattepligtig for debitor. 

Det er vigtigt at skelne mellem, om der er tale om gældseftergivelse, gældskonvertering eller 

tilskud med efterfølgende indfrielse af gæld, da der gælder forskellige regler for, hvornår der sker 

underskudsbegrænsning. Ganske kort er hovedreglen: 1) ved en gældseftergivelse sker under-

skudsbegrænsningen i det år, hvor aftalen er indgået, 2) ved gældskonvertering i det år, hvor 

generalforsamlingen beslutter at gennemføre konverteringen og 3) ved tilskud i det år, hvor 

gælden indfries, og ikke i det år, hvor tilskuddet gennemføres. Hvornår der skal ske 

underskudsbegrænsning gennemgås nærmere i afsnit 4. 

Derudover skal man være opmærksom på, om selskabet har overskud i det indkomstår, hvori 

rekonstruktionen sker. For hvis dette er tilfældet kan det, så vidt det er muligt, godt betale sig 

udskyde skæringsdagen til næste indkomstår.38 Dette vil nemlig medføre, at det fremførte 

underskud kan modregnes fuldt ud i årets overskud, da underskudsbegrænsningen først vil være 

gældende fra næste indkomstår. Dog skal man være opmærksom på, at der kan opstå såvel 

ledelsesansvar som rådgiveransvar, hvis der fortsat stiftes gæld uden etablering af fristdag.39 

3.1.4. Rentefradragsbegrænsning 

Som udgangspunkt har selskaber fuld fradragsret for renteudgifter på forfaldstidspunktet, jf. LL § 

5, stk. 1. Denne fradragsret er dog begrænset, hvis selskabet enten ikke har betalt tidligere års 

renter på samme lån, eller hvis selskabet opnår en gældseftergivelse. 

Såfremt et selskab ikke har betalt renterne fra tidligere indkomstår vedrørende samme gælds-

forhold inden udgangen af indkomståret, kan der først opnås rentefradrag for indeværende års 

renter ved betalingen af disse, jf. LL § 5, stk. 8. Hvis selskabet kan godtgøre, at det var i stand til at 

betale gælden eller til at stille sikkerhed herfor, kan der dog opnås fradrag, jf. LL § 5, stk. 8, 2. pkt. 
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Hvis et selskab opnår en gældseftergivelse, der også omfatter de påløbne renter, vil fradragsretten 

for renterne blive reduceret forholdsmæssigt.40 Der kan fradrages en andel af renterne svarende 

til forholdet mellem den del af gælden, der skal betales efter nedsættelsen, og den samlede gæld 

før nedsættelsen, jf. LL § 5, stk. 9, stk. 1, 1. pkt. 

Partnerne kan godt aftale en anden fordeling, men den skattemæssige behandling følger reglerne i 

ligningsloven, og ikke den civilretlige aftale.41 Reglen gælder desuden kun de renter, der er påløbet 

før gældseftergivelsen. 

Hvis selskabet allerede har fratrukket de påløbne renteudgifter ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst efter LL § 5, stk. 1, så kan dette fradrag opretholdes i det omfang, det kan 

rummes i gælden efter den opnåede nedsættelse, jf. LL § 5, stk. 9, 2. pkt. Dette gælder uanset om 

fradraget overstiger den andel, der er ret til efter 1. pkt. 

Rentefradragsbegrænsningen gælder både for singulære og generelle gældseftergivelser. 

3.2. Skattemæssige konsekvenser af en virksomhedsoverdragelse 

I modsætning til en aktieoverdragelse har en virksomhedsoverdragelse ingen skattemæssig 

betydning for aktionærerne. I stedet er der nærmere tale om en almindelig handel af ydelser 

mellem to selskaber.42 

Som udgangspunkt vil virksomhedsoverdragelsen indebære at det sælgende selskab skal beskattes 

af avancen ved afståelsen, mens det købende selskab har anskaffet aktiverne og passiverne til 

handelsværdien. Som selskab skal der betales 25 % skat af avancen ved salget.  

Det er dog også muligt at gennemføre virksomhedsoverdragelse som en skattepligtig eller en 

skattefri tilførsel af aktiver efter reglerne i fusionsskatteloven. En skattefri virksomheds-

overdragelse kan gøres både med og uden tilladelse fra SKAT. Ved en skattefri 

virksomhedsoverdragelse indtræder køber i sælgers skattemæssige stilling. Det betyder at køber 

succederer skattemæssigt i sælgers anskaffelsessummer og saldoværdier vedrørende de 

overdragne aktiver og passiver. 

Ligesom ved andre former for omstrukturering efter FUL, så er det vigtigt at regne på, hvorvidt det 

bedst kan betale sig at gennemføre en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsoverdragelse.43 

Hvis man vælger en skattepligtig virksomhedsoverdragelse, er det muligt at gennemføre 

overdragelsen med tilbagevirkende kraft, jf. SEL § 4, stk. 5. 
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Ved en virksomhedsoverdragelse (tilførsel af aktiver) efter reglerne i FUL, skal hele vederlaget 

være i form af kapitalandele i det modtagende selskab. Hvorvidt disse kapitalandele udgør en 

minoritet eller hele kapitalen i det modtagende selskab er underordnet.44 Dette betyder at man 

kan gennemføre transaktionen uden at være tvunget til at etablere en koncernforbindelse, selvom 

dette selvfølgelig er en mulighed, hvis man stifter et datterselskab. 

En virksomhedsoverdragelse defineres i FUL § 15 c, stk. 2, som den transaktion, hvor et selskab 

tilfører en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt kapitalandele i 

det modtagende selskab. Ved en gren forstås alle aktiver og passiver i en afdeling, som udgør en 

selvstændig bedrift, der kan fungere ved hjælp af egne midler, jf. FUL § 15 c, stk. 2, 2. pkt. 

En skattepligtig virksomhedsoverdragelse kan også gennemføres som et almindeligt salg mod 

kontant vederlag. Det skattemæssige resultat for det sælgende selskab vil være det samme. Det er 

kun vederlaget, der er forskelligt, da afståelsessummerne ikke bliver påvirkede. 

I forbindelse med en rekonstruktion vil det ofte være en skattepligtig virksomhedsoverdragelse 

mod kontant vederlag. Det insolvente skyldnerselskab vil have behov for likviditet, og det vil 

derfor være usandsynligt, at vederlaget ville være i form af kapitalandele. 

Periodiseringen kan have betydning for det sælgende selskab, hvis der realiseres en skattepligtig 

gevinst, og der samtidig gennemføres en akkord. Den skattepligtige gevinst kan medføre, at 

selskabet måske kommer ud med et overskud i akkordåret, og som nævnt i afsnit 3.1.3. skal 

underskudsbegrænsningen gennemføres før modregningen af årets overskud. 

3.2.1. Opgørelse af overdragelsessummen 

Da vederlaget for overdragelsen både kan erlægges kontant eller ved udstedelse af gældsbreve og 

lignende, kan det ofte være nødvendigt at kigge på værdiansættelsen af de enkelte aktiver og 

passiver. Derudover skal anskaffelse og afståelse af ejendomme samt aktiver omfattet af 

afskrivningsloven kontantomregnes efter EBL § 4, stk. 2 og 4 samt AL § 45, stk. 1.45 

Det er især vigtigt at kigge på værdiansættelsen af de enkelte dele, hvis der er tale om koblede 

overdragelser. Hvis overdragelsen gennemføres således, at værdien af de enkelte dele ikke svarer 

til markedsværdien, selvom den samlede værdi svarer til den samlede markedsværdi, så er der 

tale om koblede overdragelser. Dette er især vigtigt ved aktiver, hvor der kan være en interesse i 

at få en højere eller lavere skattemæssig værdi end den markedsbestemte.46 

Ofte vil købers og sælgers modsatrettede interesser dog medføre, at dette ikke bliver et problem, 

så længe der ikke er interessefællesskab mellem de to. 
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3.2.2. Skattemæssige korrektioner af overdragelsen 

Hvis fordelingen af overdragelsessummen er baseret på skattehensyn og ikke på markedsværdien, 

så har SKAT mulighed for at korrigere både fordelingen og selve overdragelsessummen. Efter 

reglen i AL § 45, stk. 2, skal køber og sælger aftale en fordeling af salgssummen på de aktiver, der 

er omfattet af overdragelsen. Denne fordeling samt salgssummen er underlagt SKAT’s prøvelse, jf. 

AL § 45, stk. 3. Disse regler hører under de almindelige bestemmelser i afskrivningsloven og 

gælder derfor både for overdragelser mellem uafhængige og interesseforbundne parter. 

Som oftest opstår problemerne dog ved overdragelser mellem interesseforbundne parter. I denne 

situation kan SKAT både kigge på, om selve overdragelsen kan anerkendes skattemæssigt, og på 

om vilkårene i overdragelsen kan anerkendes skattemæssigt. Hvis SKAT vælger at se bort fra 

overdragelsen, selvom den civilretligt er gyldig, er der tale om en dispositionskorrektion. Hvis det 

handler om vilkårene i aftalen, som for eksempel salgssummen, så er det en vilkårskorrektion.47 

Dispositionskorrektion i selskabsskatteretten ses oftest ved aktieoverdragelse i koncernforhold. 

Dette fremgår af TfS 1986, 125 H, hvor Højesteret udtalte, at man ikke kan få fradrag for tab på 

aktier, der handles mellem selskaber i en koncern. Begrundelsen er, at ejerskiftet af aktierne anses 

for kun at være formelt, hvis aktierne stadig ejes af samme koncern. I skatteretten bliver 

skattepligten altid bedømt ud fra realiteter og ikke formaliteter.48 

En vilkårskorrektion mellem interesseforbundne selskaber foretages efter LL § 2. Efter disse regler 

skal dispositioner foretages på armlængdevilkår, jf. LL § 2, stk. 1. Hvis ikke dette er tilfældet, vil der 

ske beskatning, som om dispositionen var blevet foretaget på armslængdevilkår. Dette kaldes den 

primære korrektion. Den sekundære korrektion er en eventuel tilskudsbeskatning af overførslen af 

værdier fra det ene selskab til det andet, men efter det er blevet muligt at give skattefrit tilskud, vil 

dette sjældent være brugbart i koncernforhold.49 

3.3. Koncernforbundne selskaber 

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at selskaberne bare skal have været koncernforbundne i 

henhold til nedenstående definition på et eller andet tidspunkt i fordringens løbetid for at være 

omfattet af de specielle regler i kursgevinstloven. Dette kan medføre, at selskaber, der ikke har 

været koncernforbundne i mange år, stadigvæk skal behandles som koncernforbundne selskaber i 

skattemæssig forstand, såfremt den eftergivne fordring er stiftet, dengang koncernforholdet 

stadig bestod. 
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3.3.1. Definition i kursgevinstloven 

Selskaber, hvor samme aktionærkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af aktiekapitalen i 

hvert selskab (KGL § 4, stk. 2, nr. 1) eller, hvor samme aktionærkreds direkte eller indirekte råder 

over mere end 50 % af stemmerne i hvert selskab (KGL § 4, stk. 2, nr. 2), anses for 

koncernforbundne efter KGL’s regler. 

 
Figur 2 – Koncernforbundne selskaber (kilde: Rønfeldt, 2010, s. 6-7) 

Ved direkte ejerskab ejer aktionærerne 100 % af selskabskapitalen i selskab A, som igen ejer 51 % 

af selskabskapitalen i selskab B. Herved ejer aktionærerne mere end halvdelen af kapitalen i hvert 

selskab, hvilket medfører at selskaberne er koncernforbundne. 

Ved indirekte ejerskab skal man medregne det fulde ejerskab i de underliggende selskaber. Det 

betyder, at ved opgørelsen om selskab B er koncernforbunden med selskaberne A og C, så skal der 

ikke kun medregnes 75 % af 20 %. Det er de fulde 20 %, der er afgørende for koncernforbindelsen. 

Dette medfører, at selskab A i alt ejer 31 % + 20 % = 51 % af selskabskapitalen i B, hvorved der så 

er koncernforbindelse mellem alle selskaberne. 

Ved samme aktionærkreds kigger man både på A og B samtidig. Til sammen ejer A og B hele 

kapitalen i både C og D, hvorved C og D så er koncernforbundne, da det er samme aktionærkreds, 

der ejer mere end halvdelen af selskabskapitalen i begge selskaberne. Forskellen i forhold til de to 

første eksempler er, at ved opgørelsen af, om der er koncernforbindelse, så kigger man på de to 

selskaber A og B, som én enhed under betegnelsen samme aktionærkreds. 

Eksemplerne ovenfor vurderer om der er koncernforbindelse ud fra ejerskab eller rådighed over 

selskabskapitalen. Hvis der er lavet aktionæroverenskomster, vedtægtsændringer eller andre 

aftaler, der medfører at stemmerettighederne adskiller sig fra kapitalandelene, så kan 

koncernforbindelsen også opstå som følge af rådighed over mere end halvdelen af stemmerne. 

Selskaber, som er sambeskattede efter SEL § 31, eller der vil kunne sambeskattes efter SEL § 31 A, 

anses også for koncernforbundne, jf. KGL § 4, stk. 2, 2. pkt. (se definition nedenfor). 

Direkte ejerskab Indirekte ejerskab Samme aktionærkreds 

A 

B 

A C 

B 

A B 

C D 

51 % 31 % 

75 % 

20 % 

50 % 

50 % 

50 % 50 % 
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3.3.2. Definition i selskabsskatteloven 

Efter SEL § 31, stk. 1, 2. pkt. forstås koncernforbundne selskaber som selskaber og foreninger mv., 

som på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern efter SEL § 31 C. 

Et selskab, en fond m.fl. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere datterselskaber en 

koncern, jf. SEL § 31 C, stk. 1, 1. pkt. Kriterierne for dette findes i SEL § 31 C, stk. 2-6. Det er alene 

det selskab, som udøver bestemmende indflydelse over datterselskabets økonomiske og drifts-

mæssige, der anses for at være moderselskab, jf. SEL § 31 C, stk. 1, 3. pkt. 

Ved bestemmende indflydelse forstås beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger, jf. SEL § 31 C, stk. 2. 

Hovedreglen er, at der foreligger bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet: 

• Direkte ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab. 

• Indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne. 

Dog gælder dette ikke, hvis der i særlige tilfælde klart kan påvises at ejerforholdet ikke udgør 

bestemmende indflydelse, jf. SEL § 31 C, stk. 3. 

Hvis et moderselskab ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, vil der 

være bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har (jf. SEL § 31 C, stk. 4): 

1. Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre 

investorer. 

2. Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en 

vedtægt eller en aftale. 

3. Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og 

dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet. 

4. Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende 

organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 

Efter SEL § 31 C, stk. 5, skal man også tage hensyn til potentielle stemmerettigheder, herunder 

tegningsretter og købsoptioner, når man fastlægger, hvem der har bestemmende indflydelse. 

Dog skal man ikke tage hensyn til stemmerettigheder, der knytter sig til kapitalandele ejet af 

selskabet selv eller dets datterselskaber, jf. SEL § 31 C, stk. 6. 
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Skattefrit tilskud efter SEL § 31 D: 

Som led i en rekonstruktion mellem koncernforbundne selskaber vil et tilskud ofte være på tale 

som følge af interessefællesskabet. Et tilskud er som udgangspunkt skattepligtigt efter SL § 4, 

medmindre selskaberne opfylder kravene i SEL § 31 D. 

Udover at selskaberne skal være koncernforbundne i henhold til SEL § 31 C, er der yderligere krav 

afhængigt af, om der er tale om tilskud mellem moderselskab og datterselskab, eller om der er 

tale om tilskud mellem to søsterselskaber. 

Hvis det er et tilskud mellem et moderselskab og et datterselskab, så skal tilskudsyderen være 

direkte eller indirekte moderselskab for tilskudsmodtageren, for at det er skattefrit. 

Hvis der derimod er tale om et tilskud mellem to søsterselskaber, så skal tilskudsyderen og 

tilskudsmodtageren have fælles direkte eller indirekte moderselskab. Dette gælder dog kun hvis 

det fælles moderselskab kan modtage skattefrit udbytte fra tilskudsyderen. Hvis moderselskabet 

ejer tilskudsyderen indirekte, så skal betingelserne for at modtage skattefrit udbytte være opfyldt i 

hvert led. Efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2, så skal udbytte ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, 

hvis der er tale om datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier efter ABL §§ 4 A og 4 B.  

Datterselskabsaktier er defineret som aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af 

selskabskapitalen, jf. ABL § 4 A, og koncernselskabsaktier er defineret som aktier i et selskab, som 

er sambeskattet med eller som kan sambeskattes med det selskab, der ejer aktierne, jf. ABL § 4 B. 

 
Figur 3 – Betingelser for skattefrit tilskud (kilde: egen tilvirkning) 

Som eksemplet ovenfor viser, så opfylder den første tegning klart kravene efter SEL § 31 D, 

hvorimod man i de to sidste tegninger er nødt til at vurdere, hvorvidt søsterselskaberne opfylder 

kravene. I den anden tegning vil moderselskabet M henholdsvis eje datterselskabsaktier i D1 og 

koncernselskabsaktier i D2. Dermed er betingelserne for, at D1 kan yde et skattefrit tilskud til D2 

opfyldt. Det sidste eksempel derimod opfylder ikke betingelserne, da D1 kun ejer 9 % af 

selskabskapitalen og dermed ikke kan modtage skattefrit udbytte fra D3.  
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National sambeskatning af koncernforbundne selskaber: 

Selskaber, der er koncernforbundne efter SEL § 31 C, er underlagt obligatorisk national sambeskat-

ning, jf. SEL § 31, stk. 1. Det betyder, at selskaberne skal opgøre en sambeskatningsindkomst, der 

udgør summen af den skattepligtige indkomst for alle de omfattede selskaber, jf. SEL § 31, stk. 2. 

De enkelte selskaber skal først modregne deres eget fremførte særunderskud for et eventuelt 

overskud skal indgå i sambeskatningsindkomsten, jf. SEL § 31, stk. 2, 3. pkt. Er sambeskatnings-

indkomsten positiv, skal overskuddet fordeles forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende 

selskaber, jf. SEL § 31, stk. 2, 4. pkt. Hvis sambeskatningsindkomsten derimod ender med at være 

negativ, så skal underskuddet fordeles hos de underskudsgivende selskaber og fremføres der, jf. 

SEL § 31, stk. 2, 5. pkt. Der kan kun modregnes underskud i sambeskatningsindkomsten, hvis 

underskuddet er opstået under sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. 

Hvis der kun har været koncernforbindelse mellem selskaberne en del af året, så er det kun 

indkomsten fra den del af året, hvor koncernforbindelsen har eksisteret, som skal medregnes ved 

opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, jf. SEL § 31, stk. 3. 

Det ultimative moderselskab i sambeskatningen udpeges til administrationsselskab, jf. SEL § 31, 

stk. 4. Dette selskab har ansvaret for at betale skatten af sambeskatningsindkomsten for alle 

selskaberne, jf. SEL § 31, stk. 4, 7. pkt.  

3.3.3. Specielle regler om gældseftergivelse mellem koncernforbundne selskaber 

Både KGL §§ 8 og 24 kan bruges vedrørende koncernforbundne selskaber, men da konsekvenserne 

vedrørende underskudsbegrænsning er forskellige for de to regler, er det vigtigt at vurdere hvilken 

af de to regler, der skal benyttes. Efter princippet om lex specialis har en speciel regel forrang for 

en generel regel. Det betyder, at da reglen i KGL § 8 vedrører både singulære og generelle 

gældseftergivelser og reglen i KGL § 24 kun vedrører generelle gældseftergivelser, må KGL § 24 i 

teorien antages at have forrang for KGL § 8, selvom der er tale om koncernforbundne selskaber.50  

I praksis er dette dog ikke den måde, at Landsskatteretten har tolket reglerne på. I TfS 2005, 728 

LSR blev en gældskonvertering anset for at være en frivillig akkord, der var en del af en samlet 

ordning og derfor omfattet af KGL § 24. Da kreditor ikke havde fradrag for sit tab, blev 

konverteringen også anset for at være omfattet af KGL § 8, og derfor skulle der ikke ske 

underskudsbegrænsning af debitorselskabet. I en anden Landsskatteretsafgørelse51 blev en 

gældseftergivelse fra et moderselskab til et datterselskab også anset for at være en samlet ordning 

og omfattet af KGL § 24. Igen blev bedømmelsen af, hvorvidt der skulle ske 

underskudsbegrænsning af debitorselskabet eller ej, vurderet ud fra at moderselskabet ikke havde 

fradrag for tabet. Det medfører at eftergivelsen også er skattefri efter KGL § 8, og derfor skulle der 

ikke ske underskudsbegrænsning. 
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Ud fra dette skal debitorselskabets skattepligt af gældseftergivelsen vurderes efter reglerne i KGL 

§ 8, hvis der er tale om en singulær gældseftergivelse, og efter reglerne i KGL § 24, hvis der er tale 

om en generel gældseftergivelse. Dog skal spørgsmålet om underskudsbegrænsning vurderes efter 

KGL § 8, hvis eftergivelsen er omfattet af både KGL §§ 8 og 24. 

KGL §§ 8 og 24 vedrører dog kun gevinsten for debitorselskabet og påvirker derved ikke 

fradragsretten for kreditorselskabet, som skal vurderes efter reglerne i KGL § 4, uanset om der er 

tale om en singulær eller en generel gældseftergivelse. 

Gevinst på gæld: 

Hvis der er tale om en generel gældseftergivelse, så er gevinsten på gælden omfattet af KGL § 24 

og skal dermed ikke medregnes i den skattepligtige indkomst i det omfang gælden ikke nedskrives 

til en lavere værdi end den havde for kreditor på eftergivelsestidspunktet. 

Ved en singulær gældseftergivelse er debitors skattepligt efter KGL § 8 knyttet til kreditors 

fradragsret efter KGL § 4, stk. 1. Såfremt kreditorselskabet ikke har fradrag for tabet på gælden 

efter KGL § 4, stk. 1, så skal debitorselskabet ikke medregne gevinsten på gælden, jf. KGL § 8, stk. 

1, 1. pkt. Skattefriheden gælder dog kun i det omfang, at gælden ikke nedskrives til en lavere 

værdi end den havde for kreditor på eftergivelsestidspunktet, jf. KGL § 8, stk. 1, 2. pkt. Dette 

gælder også, hvis kreditorselskabet er udenlandsk, hvis det kan godtgøres at kreditor ikke ville 

have haft fradrag for tabet, hvis det havde været et dansk selskab, og hvis det kan godtgøres at 

denne type tab ikke er fradragsberettiget, jf. KGL § 8, stk. 1, 3. pkt. 

Den del, hvormed gælden nedskrives til en lavere værdi end dens værdi for kreditor på tidspunktet 

for eftergivelsen, anses for at være udtryk for en gave, et tilskud eller lignende.52 Hvis debitor kan 

modtage skattefrit tilskud fra kreditorselskabet efter SEL § 31 D, vil den del af eftergivelsen, som 

overstiger værdien for kreditor på eftergivelsestidspunktet, også være skattefri. Opfylder debitor 

derimod ikke betingelserne i SEL § 31 D, vil tilskuddet være skattepligtigt. 

Tab på gæld: 

Som udgangspunkt kan kreditorselskabet ikke fradrage tab på fordringer på koncernforbundne 

selskaber, jf. KGL § 4, stk. 1. Dette er uafhængigt af, om der er tale om en singulær eller en generel 

gældseftergivelse. Dog er der nogle undtagelser til denne regel i KGL § 4, stk. 3-5. 

Efter KGL § 4, stk. 3, har kreditorselskabet fradrag for tab på fordringer, hvis fordringen er 

erhvervet som skattepligtigt vederlag for varer eller ydelser, jf. 1. pkt. Dette gælder dog kun, hvis 

debitor og kreditor ikke har været sambeskattede, eller hvis fordringen er stiftet efter 

sambeskatningens ophør. Fradragsretten er yderligere betinget af, at debitorselskabet er 

skattepligtigt af gevinsten på gælden eller får underskudsbegrænsning, jf. KGL § 4, stk. 3, 2. pkt. 
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fordring kan skifte karakter, og at dette kan have 

betydelige skattemæssige konsekvenser. Dette er især relevant, hvis man har en vederlags-

fordring, der skifter karakter til et simpelt udlån.53 For koncernforbundne selskaber kan dette 

statusskift medføre, at kreditorselskabet ikke længere har fradrag for tabet. I TfS 2000, 105 H blev 

en ubegrænset varekredit fra et dansk moderselskab til et svensk datterselskab omkvalificeret til 

et simpelt udlån, og det danske selskab mistede derved fradragsretten efter KGL § 4, stk. 3. 

Forhold, der taler for at en vederlagsfordring, skal behandles som et simpelt udlån: 

• Fordringens løbetid er længere end på tilsvarende fordringer til tredjemand. 

• Afdragsprofilen er anderledes. 

• Rentebetalinger og sikkerhedsstillelse afviger i forhold til andre debitorer. 

Et typisk eksempel er, hvis kreditorselskabet sælger nogle varer til et søsterselskab og en ekstern 

kunde, og at fordringen mod tredjemand bliver indfriet væsentligt før fordringen mod 

søsterselskabet. 

Efter KGL § 3, stk. 4, er der også fradragsret for tabet på fordringen, hvis der er tale om en 

rentefordring, hvor kreditorselskabet har medregnet renterne i den skattepligtige indkomst. Dette 

er også betinget af, at selskaberne ikke har været sambeskattede eller at sambeskatningen er 

ophørt inden fordringens stiftelse. 

Efter KGL § 3, stk. 5, er der tillige fradrag, hvis kreditorselskabet er næringsdrivende med køb og 

salg af fordringer, og koncernforbindelsen er etableret med det formål at drive debitors 

virksomhed midlertidigt for at afvikle debitorselskabets lån. 

Underskudsbegrænsning: 

Som udgangspunkt sker der underskudsbegrænsning med det beløb, som gælden er nedsat med 

efter LL § 15, stk. 2. Dette beløb skal dog mindskes med den del af eftergivelsen, som har været 

skattepligtig for debitorselskabet, samt den del, der udgør skattefrit udbytte efter SEL § 13, stk. 1, 

nr. 2, eller skattefrit tilskud efter SEL § 31 D, jf. LL § 15, stk. 2, 2. pkt. Derudover mindskes beløbet 

med den del af gældseftergivelsen, der er skattefri for debitorselskabet efter KGL § 8, jf. LL § 15, 

stk. 2, 3. pkt. 

Dette medfører, at de fleste gældseftergivelser mellem koncernforbundne selskaber ikke vil 

medføre underskudsbegrænsning, da eftergivelsen enten vil være omfattet af KGL § 8 eller 

debitorselskabet kan modtage skattefrit udbytte eller tilskud fra kreditorselskabet. Dog skal man 

være opmærksom på, at der kan ske underskudsbegrænsning, hvis fordringen nedskrives til en 

lavere værdi end dens værdi for kreditor, såfremt debitor ikke kan modtage skattefrit udbytte eller 

tilskud fra kreditor. 
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3.4. Delkonklusion 

Formålet med dette afsnit var at få defineret de grundlæggende begreber forbundet med de 

skattemæssige konsekvenser af en rekonstruktion. Især er det vigtigt at gennemgå hvilke former 

for beskatning, der kan indtræde ved gældseftergivelse og virksomhedsoverdragelse. Disse to 

former for rekonstruktion er de mest almindelige. Derudover er det også de to primære 

muligheder ved rekonstruktion inden for konkurslovens regler. 

I det næste afsnit benyttes disse begreber til at gennemgå de skattemæssige konsekvenser af en 

gældseftergivelse, en gældskonvertering og et kapitalindskud.  
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4. Skattemæssige konsekvenser af en rekonstruktion 

De skattemæssige konsekvenser af en gældseftergivelse afhænger af, hvordan man vælger at 

strukturere eftergivelsen. Man kan vælge den traditionelle løsning med en gældseftergivelse i 

form af en tvangsakkord efter reglerne i konkursloven, men man kan også vælge en frivillig akkord 

eller en gældskonvertering. Derudover er der som nævnt tidligere en række særregler for 

selskaber, der er koncernforbundne. For hver type skelnes derfor mellem eftergivelse mellem 

ikke-koncernforbundne selskaber og eftergivelse mellem koncernforbundne selskaber. 

I dette afsnit gennemgås først gældseftergivelse ved akkord og derefter eftergivelse i form af 

konvertering af gæld til kapitalandele. Til sidst gennemgås kort reglerne omkring kapitalindskud 

med efterfølgende indfrielse af gæld, der skattemæssigt sidestilles med gældskonvertering. 

4.1. Frivillig akkord og tvangsakkord 

Skattemæssigt skelner man mellem tvangsakkord, frivillig akkord, der ikke er en del af en samlet 

ordning, og frivillig akkord, der er en del af en samlet ordning. De skattemæssige konsekvenser af 

en frivillig akkord, som ikke hører med i en samlet ordning, behandles under betegnelsen ’singulær 

ordning’. De skattemæssige konsekvenser af en tvangsakkord og en frivillig akkord som led i en 

samlet ordning er ens og behandles derfor sammen under betegnelsen ’samlet ordning’.  

4.1.1. Gældseftergivelse mellem ikke-koncernforbundne selskaber 

I dette afsnit gennemgås de skattemæssige konsekvenser af en gældseftergivelse mellem to 

selskaber, der ikke er koncernforbundne, både ved singulære gældseftergivelser og gælds-

eftergivelser, som er en del af en samlet ordning. 

4.1.1.1. Singulær ordning 

Skattefritagelsen i KGL § 24 omfatter kun gældseftergivelser, hvor der er tale om en samlet 

ordning. Hvis dette ikke er tilfældet, er eftergivelsen omfattet af de almindelige regler i KGL §§ 3 

og 6. I tilfælde af aftaler om frivillig akkord skal man vurdere den enkelte eftergivelse for at se, om 

der er tale om en samlet ordning eller singulær ordning (se afsnit 4.1.2). 

Hvis det vurderes, at der er tale om singulær ordning mellem ikke-koncernforbundne selskaber, så 

skal den skattepligtige indkomst opgøres efter reglerne i KGL §§ 3 og 6. Ved gældseftergivelsen 

opnår debitorselskabet en gevinst på gæld og kreditorselskabet opnår et tab på sin fordring. 

Debitorselskabet: 

Debitorselskabet er som hovedregel skattepligtig af gevinst på gæld efter reglen i KGL § 6, uanset 

om det er en fordring i danske kroner eller ej. Debitor er skattepligtig af hele gevinsten, det vil 

sige, at det ikke er nødvendigt at vurdere, om fordringen er nedsat til en lavere værdi end den 
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havde for kreditor på eftergivelsestidspunktet. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal 

gevinsten medregnes ved realisationen, jf. KGL § 25. 

Ved singulære gældseftergivelse sker der ikke underskudsbegrænsning. Det fremgår indirekte af LL 

§ 15, stk. 2 og 3, som kun vedrører frivillige akkorder, der er led i en samlet ordning. Dette hænger 

også sammen med symmetrien mellem reglerne i KGL og LL § 15. For at undgå dobbeltbeskatning 

sker der kun underskudsbegrænsning i det omfang, at eftergivelsen ikke udløser beskatning. Da 

debitor skal medregne hele gevinsten i sin skattepligtige indkomst, vil det eventuelt fremførte 

underskud ikke blive berørt af den frivillige akkord. 

Dog begrænses rentefradragsretten efter reglerne i LL § 5, stk. 9. Det medfører, at 

debitorselskabet kun kan fratrække den del af renteudgifterne, som svarer til forholdet mellem 

gælden før eftergivelsen og den del af gælden, der skal betales efter eftergivelsen. I det omfang at 

de fratrukne renteudgifter fra tidligere år kan indeholdes i den del af gælden, der skal betales efter 

gældseftergivelsen, kan fradraget dog opretholdes, jf. LL § 5, stk. 9, 2. pkt. 

Kreditorselskabet: 

Kreditor har ret til fradrag for sit tab på fordringen efter reglen i KGL § 3. Ligesom debitor kan 

kreditor fradrage tabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på realisationstidspunktet 

efter KGL § 25.  

Selvom debitor får begrænset sit rentefradrag, vil kreditor stadig være skattepligtig af rente-

indtægterne, da LL § 5, stk. 9, kun vedrører skyldnerselskabet.54 

Aktionærer: 

Eftersom en singulær gældseftergivelse ikke påvirker selskabskapitalen eller ejerforholdene på 

nogen måde, vil der ikke være nogen skattemæssige konsekvenser for aktionærerne. Hvis 

selskabet som følge af eftergivelsen får en højere værdi, vil dette først have skattemæssige 

konsekvenser for aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. ABL § 23. 

4.1.1.2. Samlet ordning 

Ved en generel gældseftergivelse kan der både være tale om en tvangsakkord og en frivillig 

akkord, hvor der er tale om en samlet ordning. De skattemæssige konsekvenser er de samme, så 

derfor vil begge typer blive behandlet under et. 

Selskaber er som udgangspunkt skattepligtige af gevinst og tab på gæld efter reglerne i KGL §§ 3 

og 6. Undtaget fra denne skattepligt er dog gevinster ved gældseftergivelse, hvor der er tale om en 

samlet ordning, jf. KGL § 24.  
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Debitorselskabet: 

Som nævnt ovenfor skal debitor ikke medregne gevinsten på gældseftergivelsen, hvis der er tale 

om en tvangsakkord eller en frivillig akkord, hvor der er tale om en samlet ordning, jf. KGL § 24. 

Skattefriheden gælder dog ikke i det omfang, gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens 

værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen, jf. KGL § 24, stk. 1, 2. pkt. Hvis gælden 

nedskrives til en lavere værdi, vil debitor være skattepligtig af den del, hvormed eftergivelsen 

overstiger kursværdien på eftergivelsestidspunktet efter hovedreglen i KGL § 6. 

Når debitorselskabet opnår en gældseftergivelse i form af en tvangsakkord eller en frivillig akkord, 

hvor der er tale om en samlet ordning, vil der skulle foretages underskudsbegrænsning efter 

reglerne i LL § 15, stk. 2 og 3. Det fremførte underskud nedsættes med det beløb, hvormed 

gælden er nedsat. Dog reduceres nedsættelsen med den del af eftergivelsen, som er skattepligtig 

for debitor, jf. LL § 15, stk. 2, 2. pkt.  

Som ved en singulær gældseftergivelse vil der også ske begrænsning af rentefradragsretten efter 

reglerne i LL § 5, stk. 9. Det medfører at debitor kun kan fratrække den del af renteudgifterne, som 

svarer til forholdet mellem gælden før eftergivelsen og den del af gælden, der skal betales efter 

eftergivelsen. I det omfang at de fratrukne renteudgifter fra tidligere år kan indeholdes i den del af 

gælden, der skal betales efter gældseftergivelsen, kan fradraget dog opretholdes, jf. LL § 5, stk. 9, 

2. pkt. 

I de tilfælde hvor der både sker underskudsbegrænsning og rentefradragsbegrænsning, vil 

underskudsbegrænsningen først ske efter, at tidligere års rentefradrag er blevet reguleret. Hvis 

rækkefølgen var omvendt ville der være en risiko for dobbelt begrænsning.55 

Kreditorselskabet: 

Det har ingen betydning for kreditors fradragsret, om der er tale om en samlet ordning, da 

reglerne i KGL § 24 kun vedrører debitorselskabet. Derfor har kreditor ret til fradrag for sit tab på 

fordringen efter reglen i KGL § 3 og kan fradrage tabet ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst på realisationstidspunktet efter KGL § 25.  

Som ved en singulær gældseftergivelse, vil kreditor stadig være skattepligtig af renteindtægterne, 

selvom debitor får begrænset sin fradragsret, da LL § 5, stk. 9, kun vedrører skyldnerselskabet. 

Aktionærer: 

Da en gældseftergivelse, selvom den er del af en samlet ordning, ikke påvirker selskabskapitalen 

eller ejerforholdene på nogen måde, vil der ikke være nogen skattemæssige konsekvenser for 

aktionærerne. Hvis selskabet som følge af eftergivelsen får en højere værdi, vil dette først have 

skattemæssige konsekvenser for aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. ABL § 23. 
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4.1.2. Gældseftergivelse mellem koncernforbundne selskaber 

Som nævnt i afsnit 4.3.3. er der er række specielle regler vedrørende gældseftergivelse mellem 

koncernforbundne selskaber. I dette afsnit gennemgås konsekvenserne af singulære og generelle 

gældseftergivelser mellem koncernforbundne selskaber med særlig fokus på de specielle regler, 

der er gældende for disse selskaber. 

4.1.2.1. Singulær ordning 

Ved en gældseftergivelse, hvor der ikke er tale om en samlet ordning, vil selskaberne som 

hovedregel skulle medregne gevinst og tab på gæld og fordringer i den skattepligtige indkomst 

efter reglerne i KGL §§ 3 og 6. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om koncernforbundne 

selskaber. For selskaber, som er koncernforbundne efter KGL § 4, skal de skattemæssige 

konsekvenser i stedet vurderes efter reglerne i KGL §§ 4 og 8. 

Debitorselskabet: 

Den gevinst, som debitorselskabet opnår ved gældseftergivelsen, skal ikke medregnes ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når selskaberne er koncernforbundne, jf. KGL § 8. Dette 

gælder dog kun, hvis kreditorselskabet ikke har fradrag for tabet. Derudover gælder 

skattefriheden efter KGL § 8 kun i det omfang, at gælden ikke nedskrives til en lavere værdi end 

dens værdi for kreditor på eftergivelsestidspunktet, jf. KGL § 8, 2. pkt. 

Dog skal man være opmærksom på, at hvis debitorselskabet kan modtage skattefrit tilskud fra 

kreditorselskabet efter SEL § 31 D, vil den overskydende del af gældseftergivelsen blive betragtet 

som et skattefrit koncerntilskud. Da selskaberne kun skal have været koncernforbundne på et 

tidspunkt i den eftergivne fordrings levetid, kan de to selskaber sagtens være koncernforbundne 

uden at opfylde betingelserne i SEL § 31 D. 

Ved en gældseftergivelse mellem koncernforbundne selskaber omfattet af KGL § 8, sker der ikke 

underskudsbegrænsning for debitorselskabet, jf. LL § 15, stk. 2, 3. pkt. Efter denne regel skal det 

underskudsbegrænsningen reduceres med den del af eftergivelsen, som er skattefri efter KGL § 8. 

Hvis gælden nedskrives til en lavere værdi end dens værdi for kreditor på eftergivelsestidspunktet, 

vil der heller ikke ske underskudsbegrænsning af denne del af eftergivelsen, såfremt debitor kan 

modtage skattefrit tilskud fra kreditor, jf. LL § 15, stk. 2, 2. pkt. Opfylder debitorselskabet ikke 

kravene i SEL § 31 D, vil der ske underskudsbegrænsning af det beløb, der udgør forskellen mellem 

det eftergivne beløb og fordringens værdi for kreditor på eftergivelsestidspunktet. 

Som følge af gældseftergivelsen begrænses også rentefradragsretten efter reglerne i LL § 5, stk. 9. 

Det medfører, at debitorselskabet kun kan fratrække den del af renteudgifterne, som svarer til 

forholdet mellem gælden før eftergivelsen og den del af gælden, der skal betales efter 

eftergivelsen. Debitorselskabet vil få begrænset sit rentefradrag, uden hensyn til at kreditor ikke 



4. Skattemæssige konsekvenser af en rekonstruktion 

 

 

Side 37 af 82 

har fradrag for det tilsvarende tab.56 Det er dog muligt at opretholde de renteudgifter, der 

allerede er fratrukket i tidligere år, i det omfang de kan rummes i den gæld, der skal betales efter 

nedsættelsen, jf. LL § 5, stk. 9, 2. pkt., selvom renterne overstiger den forholdsmæssige andel. 

Kreditorselskabet: 

Det tab, som kreditor realiserer ved gældseftergivelsen, er som hovedregel ikke 

fradragsberettiget, jf. KGL § 4, stk. 1. Der er dog visse undtagelser vedrørende varegæld og 

lignende i KGL § 4, stk. 3-5, jf. gennemgang i afsnit 3.3.3. 

Da kreditor ikke har fradrag for nogen del af tabet på fordringen, er det for kreditorselskabet uden 

betydning, hvorvidt fordringen nedskrives til en lavere værdi end værdien for kreditor på tids-

punktet for eftergivelsen. Det er kun for debitorselskabet, at dette har skattemæssig betydning. 

Som mellem ikke-koncernforbundne selskaber vil kreditor stadig være skattepligtig af rente-

indtægterne, selvom debitor får begrænset sit rentefradrag, da LL § 5, stk. 9, kun vedrører 

skyldnerselskabet. 

Aktionærer: 

Eftersom en singulær gældseftergivelse ikke påvirker selskabskapitalen eller ejerforholdene på 

nogen måde, vil der ikke være nogen skattemæssige konsekvenser for aktionærerne. Hvis 

selskabet som følge af eftergivelsen får en højere værdi, vil dette først have skattemæssige 

konsekvenser for aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. ABL § 23. 

4.1.2.2. Samlet ordning 

Debitorselskabet: 

Som udgangspunkt skal koncernforbundne selskaber ikke medregne gevinst på gæld ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. KGL § 8, så længe kreditor ikke har fradrag for sit tab 

efter KGL § 4. Dog skal de skattefriheden i stedet vurderes efter reglerne i KGL § 24, hvis der er 

tale om en gældseftergivelse, der er en del af en samlet ordning. Fordelen ved at 

gældseftergivelsen bliver behandlet efter reglerne i KGL § 24 i stedet for KGL § 8, er at 

debitorselskabets skattefrihed ikke er afhængig af, at kreditor ikke har fradrag for tabet. Dette 

betyder, at debitor kan opnå en skattefri eftergivelse, selvom kreditor har fradrag for sit tab.57 

Efter KGL § 24 skal debitorselskabet ikke medregne gevinsten på gælden ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, i det omfang gælden ikke nedskrives til en lavere værdi end dens værdi 

for kreditor på eftergivelsestidspunktet, jf. KGL § 24, stk. 1, 2. pkt. 

                                                      
56

 Andersen, 2010-2, side 19. 
57

 Man skal dog være opmærksom på, at hvis debitors gældseftergivelse er omfattet af skattefrihed efter KGL § 24, 

men ikke efter KGL § 8, fordi kreditor har fradrag for tabet, så vil gældseftergivelsen medføre underskudsbegrænsning 

med den del af eftergivelsen, som kreditor har fradrag for. Se for eksempel LSR2009.08.02561, hvor hele eftergivelsen 

var skattefri efter KGL § 24, men hvor der skete underskudsbegrænsning af den del, som kreditor havde fradrag for. 
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Den del, hvormed den eftergivne gæld overstiger gældens kursværdi på eftergivelsestidspunktet, 

er ikke omfattet af skattefriheden i KGL § 24. Heller ikke i KGL § 8 er der hjemmel til at denne del 

af gælden ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det betyder, at 

denne del af eftergivelsen som udgangspunkt er skattepligtig efter KGL § 6. Dog er 

debitorselskabet ikke skattepligtigt, såfremt debitor kan modtage skattefrit tilskud fra 

kreditorselskabet efter SEL § 31 D, da den overskydende del vil blive betragtet som et tilskud. 

Hovedreglen er, at hvis debitorselskabet opnår en skattefri gældseftergivelse efter KGL § 24, så 

skal der ske underskudsbegrænsning. Dette princip er dog modificeret i forhold til koncern-

forbundne selskaber, da en gældseftergivelse i koncernforhold skal være skattemæssigt neutral.58  

Derfor skal der ikke ske underskudsbegrænsning af den del af eftergivelsen, som er omfattet af 

KGL § 8, eller af den del, der kan modtages som skattefrit tilskud efter SEL § 31 D eller som skatte-

frit udbytte efter SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Derudover skal underskudsbegrænsningen formindskes 

med den del af eftergivelsen, som er skattepligtig for debitor, jf. LL § 15, stk. 2, 2. og 3. pkt. 

Som nævnt ovenfor begrænses også rentefradragsretten efter reglerne i LL § 5, stk. 9. Det 

medfører, at debitorselskabet kun kan fratrække den del af renteudgifterne, som svarer til 

forholdet mellem gælden før eftergivelsen og den del af gælden, der skal betales efter 

eftergivelsen. Debitorselskabet vil få begrænset sit rentefradrag, uden hensyn til at kreditor ikke 

har fradrag for det tilsvarende tab. Det er dog muligt at opretholde de renteudgifter, der allerede 

er fratrukket i tidligere år, i det omfang de kan rummes i den gæld, der skal betales efter ned-

sættelsen, jf. LL § 5, stk. 9, 2. pkt., selvom renteudgifterne overstiger den forholdsmæssige andel. 

Kreditorselskabet: 

Ved opgørelsen af kreditorselskabets skattepligtige indkomst betyder det ikke noget om 

gældseftergivelsen er en del af en samlet ordning eller ej. Denne sondring har udelukkende 

betydning for debitorselskabet. Derimod skal kreditors fradragsret udelukkende vurderes efter 

KGL § 4, når der er tale om koncernforbundne selskaber. 

Hovedreglen er, at kreditorselskabet ikke har fradrag for tab på fordringer på koncernforbundne 

selskaber, jf. KGL § 4, stk. 1. Hvis en række betingelser er opfyldt, kan kreditor dog have fradrag 

efter reglerne i KGL § 4, stk. 3-5, jf. gennemgang i afsnit 3.3.3. 

Som ved en singulær gældseftergivelse vil kreditor stadig være skattepligtig af renteindtægterne, 

selvom debitor får begrænset sit rentefradrag, da LL § 5, stk. 9, kun vedrører skyldnerselskabet. 
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 Bolander, 1999, side 327-328. 
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Aktionærerne: 

Eftersom at en gældseftergivelse, selvom den er del af en samlet ordning, ikke påvirker 

selskabskapitalen eller ejerforholdene på nogen måde, vil der ikke være nogen skattemæssige 

konsekvenser for aktionærerne. Hvis selskabet som følge af eftergivelsen får en højere værdi, vil 

dette først have skattemæssige konsekvenser for aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. 

ABL § 23. 

4.2 Konvertering af gæld til kapitalandele 

En gældskonvertering sidestilles skattemæssigt med en gældsnedsættelse, jf. KGL § 24, stk. 1, 3. 

pkt. Derfor skal gevinst og tab på gæld medregnes i den skattepligtige indkomst efter de 

almindelige regler i KGL §§ 3 og 6, medmindre der er tale om koncernforbundne selskaber efter 

KGL §§ 4 og 8 eller en samlet ordning efter KGL § 24. Skattefriheden gælder dog kun i det omfang, 

gælden ikke nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for 

gældseftergivelsen, medmindre debitor kan modtage skattefrit tilskud fra kreditor efter SEL § 31 

D.59 

Kursværdien skal opgøres på baggrund af det provenu, som kreditor ville have opnået, hvis 

selskabet var blevet likvideret på konverteringstidspunktet, eksklusiv likvidationsomkostninger.60 

Dette opgørelsesprincip har hidtil været fast praksis ved opgørelsen af de skattemæssige 

konsekvenser af en gældseftergivelse.61 

Efter LL § 15, stk. 2, 5. pkt., sidestilles gældskonvertering også skattemæssigt med 

gældsnedsættelse i forhold til underskudsbegrænsning. Dette medfører, at der som udgangspunkt 

skal ske under-skudsbegrænsning med det beløb, hvormed den konverterede fordrings pålydende 

overstiger den konverterede fordrings kursværdi på konverteringstidspunktet, jf. LL § 15, stk. 2, 6. 

pkt. Dog reduceres underskudsbegrænsningen, når selskaberne er koncernforbundne. 

På et afgørende punkt adskiller den skattemæssige behandling af en gældskonvertering sig fra den 

skattemæssige behandling af en gældseftergivelse, nemlig ved rentefradragsbegrænsning. 

Reglerne i LL § 5, stk. 9, gælder ikke i tilfælde af en gældskonvertering, jf. TfS 2000, 240.62 Det 

betyder, at fordelingen af hovedstol og renter skal ske efter de civilretlige regler. Parterne kan 

derfor selv aftale fordelingen. I mangel af en aftale skal kreditor foretage fordelingen. 
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 Thorsted, 2010. 
60

 Bolander, 1999, side 228. 
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 En ny dom fra Østre Landsret kan dog medføre, at denne opgørelsesmetode ikke længere skal bruges. Det er i 

denne dom værdien af de modtagne aktier, der bruges i stedet for likvidationskursværdien ved konverteringen, jf. TfS 

2011, 622 ØLR. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om dommen er blevet anket til Højesteret, så derfor vil en 

nærmere gennemgang af konsekvenserne først komme i analysen. Som gældende ret i beskrivelsen af de 

skattemæssige konsekvenser af en gældskonvertering i dette afsnit bruges derfor udelukkende den hidtidige praksis. 
62

 Thorsted, 2010. 
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4.2.1. Gældskonvertering mellem ikke-koncernforbundne selskaber 

4.2.1.1. Singulær ordning 

Debitorselskabet: 

Hvis der er tale om en gældskonvertering, der ikke er en del af en samlet ordning, er debitor-

selskabet skattepligtigt af gevinsten efter KGL § 6. Forskellen mellem fordringens pålydende værdi 

og fordringens kursværdi på konverteringstidspunktet skal medregnes i den skattepligtige 

indkomst. 

Da der er tale om en gældskonvertering, der ikke er en del af en samlet ordning, og mellem to 

selskaber, som ikke er koncernforbundne, er der ingen hjemmel til skattefrihed i hverken KGL §§ 8 

eller 24 og gevinsten vil derfor altid være skattepligtig for debitorselskabet. Det er derfor også 

uden betydning om gælden nedskrives til et lavere beløb end dens værdi for kreditor på 

konverteringstidspunktet. 

Da der er tale om en gældseftergivelse, som ikke er en del af en samlet ordning, vil der ikke ske 

underskudsbegrænsning. Dette følger af LL § 15, stk. 2 og 3, som kun vedrører samlede ordninger. 

Dette hænger også sammen med, at debitorselskabet er skattepligtigt af hele gevinsten ved 

gældskonverteringen, hvilket jo ville give dobbeltbeskatning, hvis der også skete underskuds-

begrænsning. 

Reglerne om rentefradragsbegrænsning ved gældseftergivelse i LL § 5, stk. 9, gælder kun rene 

gældseftergivelser og ikke gældskonverteringer. Det betyder, at debitorselskabet ikke skal 

korrigere tidligere fratrukne renteudgifter vedrørende gælden. 

Kreditorselskabet: 

Kreditor vil tilsvarende have et fradragsberettiget tab på sin fordring efter KGL § 3. I denne 

henseende er det uden betydning, hvilken kursværdi fordringen konverteres til. 

Anskaffelsessummen for de ved konverteringen erhvervede kapitalandele vil være fordringens 

kursværdi på tidspunktet for konverteringen. 

Aktionærer: 

Da en gældskonvertering oftest gennemføres ved tegning af ny selskabskapital, vil de eksisterende 

aktionærer ikke opleve nogen skattemæssige konsekvenser. Hvis selskabet som følge af 

gældskonverteringen får en højere værdi, vil dette først have skattemæssige konsekvenser for 

aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. ABL § 23. 

 

 



4. Skattemæssige konsekvenser af en rekonstruktion 

 

 

Side 41 af 82 

4.2.1.2. Samlet ordning 

Debitorselskabet: 

Hvis konverteringen af gælden sker som en del af en samlet ordning, vil gevinsten ikke skulle 

medregnes ved opgørelsen af debitorselskabets skattepligtige indkomst, jf. KGL § 24. Konvertering 

af gæld sidestilles skattemæssigt med en gældsnedsættelse, jf. KGL § 24, stk. 1, 3. pkt. og derfor vil 

konverteringen kunne foretages som led i en samlet ordning. 

Skattefriheden efter KGL § 24 gælder kun i det omfang, den konverterede fordring ikke nedskrives 

til en lavere værdi end dens værdi for kreditor på konverteringstidspunktet. Hvis dette ikke er 

tilfældet, vil den del, hvormed nedsættelsen overstiger kursværdien, være skattepligtig for debitor 

som en gevinst på gæld efter KGL § 6. 

Når selskaberne gennemfører en gældskonvertering, hvor der er tale om en samlet ordning, vil der 

skulle foretages underskudsbegrænsning efter reglerne i LL § 15, stk. 2 og 3. Det fremførte 

underskud nedsættes med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Dog reduceres nedsættelsen 

med den del af eftergivelsen, som er skattepligtig for debitor, jf. LL § 15, stk. 2, 2. pkt.  

Som nævnt ovenfor gælder reglerne om rentefradragsbegrænsning ved gældseftergivelse i LL § 5, 

stk. 9, kun rene gældseftergivelser og ikke gældskonverteringer. Det betyder, at debitorselskabet 

ikke skal korrigere tidligere fratrukne renteudgifter vedrørende gælden. 

Kreditorselskabet: 

Kreditor vil efter konverteringen have konstateret et tab på sin fordring, som er fradragsberettiget 

efter KGL § 3. Anskaffelsessummen for de ved konverteringen erhvervede kapitalandele vil være 

fordringens kursværdi på tidspunktet for konverteringen. 

Det er uden betydning for kreditor, hvorvidt gældskonverteringen gennemføres som en del af en 

samlet ordning eller som en singulær ordning. De specielle regler i KGL § 24 vedrører udelukkende 

de skattemæssige konsekvenser for debitor og påvirker ikke kreditors fradragsret.  

Når kreditor på et senere tidspunkt sælger kapitalandelene, vil avancen skulle opgøres efter 

reglerne i ABL. 

Aktionærer: 

Som nævnt ovenfor vil de eksisterende aktionærer ikke opleve nogen skattemæssige 

konsekvenser, da en gældskonvertering oftest gennemføres som nytegning af selskabskapital. Hvis 

selskabet som følge af gældskonverteringen får en højere værdi, vil dette først have 

skattemæssige konsekvenser for aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. ABL § 23. 
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4.2.2. Gældskonvertering mellem koncernforbundne selskaber 

4.2.2.1. Singulær ordning 

Debitorselskabet: 

Som udgangspunkt er debitorselskabet skattepligtigt af gevinsten ved gældskonverteringen efter 

reglen i KGL § 6. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om koncernforbundne selskaber og 

kreditor ikke har fradrag for tabet efter KGL § 4, jf. KGL § 8. Hvis kreditor har fradrag efter reglerne 

i KGL § 4, stk. 3-4, vil debitor skulle medregne den fulde gevinst i den skattepligtige indkomst, da 

debitors skattepligt er betinget af kreditors fradragsret.  

Selvom kreditor ikke har fradrag for sit tab, vil debitor alligevel være skattepligtig af den del af 

gevinsten, hvormed kursværdien på den konverterede fordring overstiger kursværdien af 

fordringen på konverteringstidspunktet, jf. KGL § 8, 2. pkt. 

Dette gælder dog ikke, hvis debitor kan modtage skattefrit tilskud fra kreditor efter reglerne i SEL § 

31 D. Forskellen mellem den konverterede fordrings kursværdi og fordringens kursværdi på 

konverteringstidspunktet vil blive betragtet som et tilskud fra kreditor til debitor og dette skal ikke 

medregnes i den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne i SEL § 31 D er opfyldt. 

Hovedreglen vedrørende underskudsbegrænsning er, at en gældskonvertering skal sidestilles med 

en gældseftergivelse, og dermed skal det fremførte underskud reduceres, jf. LL § 15, stk. 2, 5. pkt. 

Dette gælder dog ikke i det omfang, at gevinsten på gælden er skattefri efter KGL § 8, jf. LL § 15, 

stk. 2, 3. pkt., eller i det omfang at debitorselskabet kan modtage skattefrit tilskud efter SEL § 31 D, 

jf. LL § 15, stk. 2, 2. pkt. Derudover vil der ikke ske underskudsbegrænsning af den del af gevinsten, 

som er skattepligtig for debitor. Derfor vil en gældskonvertering mellem to koncernforbundne 

selskaber ikke medføre underskudsbegrænsning. 

Som nævnt ovenfor gælder reglerne om rentefradragsbegrænsning ved gældseftergivelse i LL § 5, 

stk. 9, kun rene gældseftergivelser og ikke gældskonverteringer. Det betyder, at debitorselskabet 

ikke skal korrigere tidligere fratrukne renteudgifter vedrørende gælden. 

Kreditorselskabet: 

Som nævnt ovenfor har kreditor som udgangspunkt ikke fradrag for sit tab, når selskabet er 

koncernforbundet med debitor, jf. KGL § 4, jf. dog undtagelserne i KGL § 4, stk. 3-5. Det er uden 

betydning for kreditor, om gældskonverteringen sker som led i en samlet ordning eller ej, da KGL § 

24 kun regulerer debitors skattemæssige forhold og ikke kreditors.  

Aktionærer: 

Som nævnt ovenfor vil de eksisterende aktionærer ikke opleve nogen skattemæssige 

konsekvenser, da en gældskonvertering oftest gennemføres ved tegning af ny selskabskapital. Hvis 

selskabet som følge af gældskonverteringen får en højere værdi, vil dette først have 

skattemæssige konsekvenser for aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. ABL § 23. 
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4.2.2.2. Samlet ordning 

Debitorselskabet: 

Uanset om debitor og kreditor er koncernforbundne eller ej, vil en gældskonvertering, der er led i 

en samlet ordning, som udgangspunkt være skattefri efter KGL § 24.  

Det er dog kun forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen og kursværdien på tidspunktet for 

konvertering, der ikke skal medregnes ved den skattepligtige indkomst, jf. KGL § 24, 2. pkt. 

Forskellen mellem kursværdien på konverteringstidspunktet og den konverterede fordrings værdi 

vil være skattepligtig for debitor, medmindre debitor kan modtage skattefrit tilskud fra kreditor 

efter SEL § 31 D.  

Som udgangspunkt skal der ske underskudsbegrænsning, når gældseftergivelsen er skattefri efter 

KGL § 24. Dette gælder dog ikke i det omfang, at gevinsten på gælden ville have været skattefri 

efter KGL § 8, fordi selskaberne er koncernforbundne. Der vil heller ikke ske underskuds-

begrænsning af den del af gælden, som er skattepligtig, eller betragtes som skattefrit tilskud, jf. LL 

§ 15, stk. 2, 2. pkt.  

Derfor vil der som regel ikke ske underskudsbegrænsning ved en gældskonvertering mellem 

koncernforbundne selskaber. Der kan dog være tilfælde, hvor kreditor har fradrag for tabet efter 

KGL § 4, stk. 3-5, samtidig med at debitor ikke skal medregne gevinsten på gælden i den 

skattepligtige indkomst efter KGL § 24. I dette tilfælde vil der ske underskudsbegrænsning. 

Som nævnt ovenfor gælder reglerne om rentefradragsbegrænsning ved gældseftergivelse i LL § 5, 

stk. 9, kun rene gældseftergivelser og ikke gældskonverteringer. Det betyder at debitorselskabet 

ikke skal korrigere tidligere fratrukne renteudgifter vedrørende gælden. 

Kreditorselskabet: 

Kreditor vil i tilfælde af en gældskonvertering, som led i en samlet ordning, som hovedregel 

stadigvæk ikke have fradrag for sit tab, jf. KGL § 4, stk. 1. Det er uden betydning for kreditor, om 

gældskonverteringen sker som led i en samlet ordning eller ej, da KGL § 24 kun regulerer debitors 

skattemæssige forhold og ikke kreditors. Kreditor kan, hvis en række betingelser er opfyldt, dog 

have fradrag for tabet efter KGL § 4, stk. 3-5, jf. afsnit 3.3.3. 

Aktionærer: 

Som nævnt ovenfor vil de eksisterende aktionærer ikke opleve nogen skattemæssige 

konsekvenser, da en gældskonvertering oftest gennemføres som nytegning af selskabskapital. Hvis 

selskabet som følge af gældskonverteringen får en højere værdi, vil dette først have 

skattemæssige konsekvenser for aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. ABL § 23. 
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4.3. Kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gæld 

I denne situation foretager kreditor et indskud i debitorselskabet, hvorefter de indskudte midler 

bruges til at indfri en gæld til kreditor. Resultatet er umiddelbart det samme, som hvis der var 

foretaget en gældskonvertering. Dog er reglerne vedrørende underskudsbegrænsning forskellige. 

Før ændringen af LL § 15 i 1995 var der ikke hjemmel til at foretage underskudsbegrænsning i 

tilfælde af disse situationer. Ved denne ændring blev der er særskilt hjemmel til 

underskudsbegrænsning i LL § 15, stk. 4 og 5.63 

Debitorselskabet: 

Indfrielsen af gælden sker til kurs pari, og derfor skal der kun opgøres en avance, såfremt gælden 

ikke er stiftet til kurs pari. Skattepligten af en eventuel gevinst afgøres efter de almindelige 

principper i kursgevinstloven. 

Selve kapitalindskuddet er som udgangspunk ikke skattepligtigt, såfremt kreditorselskabet 

modtager et vederlag i form af aktier eller anparter. Hvis tegningen af selskabskapital sker til 

overkurs skal denne overkurs heller ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 13, 

stk. 1, nr. 1. De tilfælde, hvor skattepligt kan komme på tale, er der hvor der foretages et 

kapitalindskud uden nytegning af selskabskapital. Denne form for tilskud vil være skattepligtigt 

efter SL § 4, hvis det ikke er omfattet af reglen om skattefrit tilskud i SEL § 31 D. 

Efter LL § 15, stk. 4, kan der ske underskudsbegrænsning efter reglen i LL § 15, stk. 2, hvis 

indfrielse eller nedbringelse af en fordring sker i forbindelse med et tilskud efter SEL § 31 D eller 

kapitalindskud til skyldneren eller til et selskab, hvori skyldneren ejer mere end 10 % af 

selskabskapitalen. 

Dette gælder dog kun, hvis kapitalindskuddet direkte eller indirekte foretages af: 

1. Af kreditor eller kreditors ægtefælle. 

2. Af et selskab, hvori kreditor eller kreditors ægtefælle direkte eller indirekte ejer mere end 50 

% af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne. 

3. Af en person som alene eller sammen med sin ægtefælle direkte eller indirekte ejer mere end 

50 % af selskabskapitalen i kreditorselskabet eller råder over mere end 50 % af stemmerne. 

4. Af et selskab, der er koncernforbundet med kreditorselskabet efter KGL § 4, stk. 2. 

5. Af en kautionist for fordringen, samt personer tilknyttet til kautionisten efter pkt. 1-4. 

6. Af en tidligere kreditor eller kautionist, hvis fordringen eller kautionsforpligtelsen må anses for 

overdraget i forbindelse med kapitalindskuddet. 

Derudover gælder reglen i LL § 15, stk. 4, kun hvis nedbringelsen eller indfrielsen af gælden svarer 

til en samlet ordning mellem skyldneren og kreditorerne. 
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For at kapitalindskuddet kan medføre underskudsbegrænsning, er det et krav, at der en 

sammenhæng mellem indskuddet og betalingen. Denne sammenhæng er nødvendig for at kunne 

sidestille et kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gæld med en gældseftergivelse.64 Der 

findes ingen specifik regel om hvor lang tid, der må gå imellem, at kapitalindskuddet foretages og 

gælden indfries eller nedsættes. Det er derimod mere afgørende, om de indskudte midler reelt 

bruges til at indfri gælden. Dog er det sværere at bevise sammenhængen jo længere tid, der går 

mellem de to transaktioner. Med andre ord, jo kortere tid, der går mellem indskuddet og 

betalingen, jo større er sandsynligheden for, at skattemyndighederne vil betragte dispositionerne 

som værende omfattet af LL § 15. 

Hvis betingelserne i LL § 15, stk. 4 og LL § 15, stk. 5, 1. og 2. pkt., er opfyldt, så skal der ske 

underskudsbegrænsning efter reglerne i LL § 15, stk. 2. Underskudsbegrænsningen kan dog ikke 

overstige indskuddet, indfrielsesbeløbet eller forskellen mellem fordringens pålydende og 

kursværdien.65 Underskudsbegrænsningen sker på tidspunktet for indfrielsen af gælden og ikke på 

tidspunktet for kapitalindskuddet.66 

Hvis der er tale om koncernforbundne selskaber, skal nedsættelsesbeløbet reduceres med det 

beløb, som ville have været skattefrit for debitorselskabet efter KGL § 8, jf. LL § 15, stk. 5, 5. pkt. 

Hvordan nedsættelsen af det fremførte underskud skal beregnes, afhænger af hvordan kapitalen 

er indskudt: 

Underskudsbegrænsning ved tilskud efter SEL § 31 D: 

Ved et kapitaltilskud uden erhvervelse af aktier skal der også ske underskudsbegrænsning som 

nævnt ovenfor. Nedsættelsen af det fremførte underskud opgøres som forskellen mellem 

fordringens pålydende og fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet, jf. LL § 15, stk. 5, 2. pkt. 

Ved opgørelsen af kursværdien skal der ses bort fra kapitalindskuddet, jf. LL § 15, stk. 5, 3. pkt. Det 

er nemlig ikke meningen, at der skal tages højde for selskabets forbedrede situation i forbindelse 

med kapitaltilskuddet, men kun at der skal kigges på fordringens værdi, som den ville have været, 

hvis ikke tilskuddet var blevet givet.67 

Underskudsbegrænsning ved kapitalindskud uden nytegning af kapitalandele: 

Når indskuddet sker uden tegning af aktier eller anparter, og der ikke er tale om skattefrit tilskud 

efter SEL § 31 D, så vil tilskuddet være skattepligtigt efter SL § 4. I dette tilfælde vil der ikke ske 

underskudsbegrænsning, da dette ville medføre dobbeltbeskatning. Efter LL § 15, stk. 5, 4. pkt., 

skal nedsættelsesbeløbet reduceres med den del af debitorselskabets skattepligtige indkomst, 

som stammer fra indskuddet. 
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Underskudsbegrænsning ved kapitalindskud i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele: 

Hvis kapitalindskuddet sker i forbindelse med erhvervelse af aktier eller konvertible obligationer, 

skal nedsættelsesbeløbet opgøres efter LL § 15, stk. 2, sidste pkt., jf. LL § 15, stk. 5, 2. pkt. Efter 

denne regel skal beløbet opgøres som forskellen mellem fordringens pålydende og fordringens 

kursværdi på tidspunktet for indfrielsen eller nedsættelsen. Dog skal der ved opgørelsen af 

fordringens kursværdi ses bort fra kapitalindskuddet, jf. LL § 15, stk. 5, 3. pkt. 

Kreditorselskabet: 

For kreditorselskabet i dets rolle som kreditor er der ikke umiddelbart nogle skattemæssige 

konsekvenser forbundet med indfrielsen af gælden. Der kan dog godt være realiseret et tab eller 

en gevinst, såfremt fordringen er erhvervet under eller over kurs pari. 

I forbindelse med indfrielsen af fordringen erhverver kreditor kapitalandele i selskabet. I denne 

forbindelse er det meget væsentligt, hvordan anskaffelsessummen for disse aktier eller anparter 

skal opgøres. Ved et senere salg af kapitalandelene vil den skattepligtige avance være større, hvis 

kapitalindskuddet medføre, at anskaffelsessummen skal nedsættes. 

Efter ABL § 28 skal anskaffelsessummen for de erhvervede aktier nedsættes, hvis der sker 

nedbringelse eller indfrielse af en fordring i forbindelse med et kapitalindskud. Nedsættelsen sker, 

når kapitalindskuddet foretages af samme personkreds, som den, der er gennemgået ovenfor, da 

ABL § 28, stk. 1, nr. 1-6, og LL § 15, stk. 4, nr. 1-6, er enslydende. 

Dette gælder dog kun, såfremt et eventuelt tab på den indfriede fordring ikke ville være 

fradragsberettiget for kreditor, jf. ABL § 28, stk. 2, 1. pkt. Uanset denne regel finder stk. 1 ikke 

anvendelse, hvis et senere tab på de aktier, der er erhvervet i forbindelse med kapitalindskuddet, 

ikke vil være fradragsberettiget efter ABL § 8, jf. ABL § 28, stk. 2, 3. pkt. Det betyder, at der ikke 

skal ske nedsættelse af anskaffelsessummen, hvis de erhvervede aktier er datterselskabsaktier 

eller koncernselskabsaktier68, da tab på disse ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst. 

Anskaffelsessummen skal nedsættes med det beløb, hvormed den indfriede fordrings pålydende 

overstiger fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet, jf. ABL § 28, stk. 1, 1. pkt. Ved 

opgørelsen af fordringens kursværdi skal der ses bort fra kapitalindskuddet, jf. 2. pkt. 

Aktionærer: 

De eksisterende aktionærer vil ikke opleve nogen skattemæssige konsekvenser, da 

kapitalindskuddet gennemføres i forbindelse med tegning af ny selskabskapital. Hvis selskabet 

som følge af indskuddet får en højere værdi, vil dette først have skattemæssige konsekvenser for 

aktionærerne, når de sælger kapitalandelene, jf. ABL § 23. 
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4.4. Delkonklusion 

I dette afsnit blev de skattemæssige konsekvenser af tre former for rekonstruktion gennemgået. 

Dette skal sammen med de foregående afsnit bruges til at analysere udvalgte skattemæssige 

problemstillinger forbundet med udviklingen i rekonstruktionsret og -beskatning i de seneste år. 
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5. Analyse af udvalgte skattemæssige problemstillinger 

I løbet af de sidste par år er der sket store udviklinger inden for reguleringen af rekonstruktion 

samt inden for skatteretten. For at gøre analysen mere overskuelig er udviklingen delt i tre 

hovedgrupper: ny lovgivning, ny praksis og forsøg på omgåelse af eksisterende regler. 

I det første afsnit kigges på, hvordan den nye rekonstruktionslovgivning kan have uforudsete 

konsekvenser for selskabsskatteretten. Derefter kigges der på den nye praksis på to områder, 

nemlig på vurderingen af, hvad der skal til for, at en gældseftergivelse kan kvalificeres som en 

samlet ordning, samt på retskildeværdien af en ny dom fra Østre Landsret vedrørende opgørelsen 

af kurstab ved gældskonvertering. Til sidst kigges på, hvordan det har været forsøgt at omgå 

reglerne ved at indskyde kapital og derefter indfri gælden til indskyder, samt på hvordan det har 

været forsøgt at udnytte interessefællesskabet i koncernforhold til at undgå beskatning og 

underskudsbegrænsning. 

5.1. Ny lovgivning 

5.1.1. Sambeskatning ved rekonstruktørens overtagelse af ledelsen? 

Ved reformen af konkursloven samt ændringen af koncernbegrebet i selskabsskatteloven69 i 2010 

er der opstået en helt ny problemstilling vedrørende rekonstruktion af et selskab, der indgår i en 

sambeskatning. 

I reglerne om rekonstruktion indgår nu muligheden for, at rekonstruktøren kan overtage ledelsen 

af virksomheden under rekonstruktionsbehandlingen. 

Efter reglerne i selskabsskatteloven er bestemmende indflydelse afgørende for, om to selskaber er 

koncernforbundne og derved skal indgå i obligatorisk national sambeskatning. Hvis det ene selskab 

går konkurs, vil koncernforbindelsen og derved sambeskatningen blive brudt, da der ikke længere 

foreligger bestemmende indflydelse. Derfor skal det konkursramte selskab holdes ude af 

sambeskatningen fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges. Dette fremgår direkte 

af SEL § 31 C, stk. 8. 

Det nye spørgsmål er, om sambeskatningen indenfor en koncern kan opretholdes, hvis 

rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden? Umiddelbart vil moderselskabets 

bestemmende indflydelse jo være betydeligt indskrænket, så længe rekonstruktøren har overtaget 

ledelsen af datterselskabet. Dog ligger retspraksis betydelig vægt på ejerskab og 

stemmerettigheder, og dette taler imod, at sambeskatningen brydes.  
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Dilemmaet er ikke nævnt i hverken konkursloven, selskabsskatteloven eller forarbejderne, så 

derfor er retstilstanden på nuværende tidspunkt uafklaret. Der er dog en række argumenter, der 

taler for, at denne problemstilling har behov for at blive uddybet, da det næppe må anses for at 

være lovgivers hensigt, at rekonstruktionen skulle have konsekvenser for, om sambeskatningen 

kan opretholdes. 

I dette afsnit gennemgås først en række afgørelser om koncernforbindelse i relation til 

sambeskatning, for at afklare hvilke kriterier der i praksis vejer tungest ved afgørelsen. Derefter 

analyseres, hvorvidt rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden påvirker disse 

kriterier. Der indgår også en analyse af, hvorvidt rekonstruktion kan sidestilles med konkurs, når 

rekonstruktøren har overtaget ledelsen af virksomheden. Hvis selskabet indgår i sambeskatning 

med flere datterselskaber, så kan rekonstruktionen også have konsekvenser for disse og dette 

analyseres også i dette afsnit. 

Kriterier ved Skatterådets bedømmelse af koncernforbindelse: 

Efter SEL § 31 C er det afgørende for koncernforbindelsen, at moderselskabet har bestemmende 

indflydelse over datterselskabet, forstået som beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske 

og driftsmæssige beslutninger. Hvornår, der foreligger bestemmende indflydelse, er et spørgsmål, 

som er blevet taget op i Skatterådet mange gange, siden reglen trådte i kraft den 1. marts 2010. 

Den primære retskilde er derfor de bindende svar, der er afgivet på dette område. 

Især indenfor skatteretten har Landsskatterettens afgørelser og Skatterådets bindende svar stor 

betydning, da lovgivningen ikke er udtømmende på en række områder.70 På dette område er 

reguleringen så ny, at der ikke foreligger afgørelser fra Landsskatteretten endnu, så derfor må 

analysen af, hvad der er gældende ret, foreløbig baseres på de bindende svar fra Skatterådet.  

Før ændringen af selskabsskatteloven blev bedømmelsen af, om selskaberne var koncern-

forbundne, baseret på det formelle ejerskab af stemmerettigheder og ikke på rådigheden.  

Dette var for eksempel tilfældet i TfS 2010, 491 SR, hvor to selskaber indbyrdes havde aftalt, at 

ingen af dem havde bestemmende indflydelse over deres fælles datterselskaber. I tilfælde af 

uenighed var det selskabets uafhængige advokat, der havde den afgørende stemme. Selskaberne 

ejede henholdsvis 75 % og 25 % af både stemmerne og kapitalen i hvert af de to datterselskaber. 

Skatterådet fandt, at det ene selskabs formelle ejerskab af majoriteten af stemmerettighederne 

var nok til at etablere koncernforbindelse.  

Som grundlag for svaret brugte Skatterådet en tidligere afgørelse fra Landsskatteretten, TfS 2009, 

762 LSR, hvori det formelle ejerskab også blev anset for vigtigere end anpartshaver-

overenskomsten. 
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Med virkning fra 1. marts 2010 er definitionen af koncernforbundne selskaber i SEL § 31 C dog 

ændret, så dette ikke længere er gældende. I ovennævnte svar fra Skatterådet er der også taget 

det forbehold at for selskaber, hvis selskabernes regnskabsår begynder efter den nye definition er 

trådt i kraft, vil det ikke være de samme kriterier, der vil blive lagt vægt på. 

Efter den nye definition skal der lægges mere vægt på hvem, der har bestemmende indflydelse 

end hvem, der ejer stemmerne. SKAT vurderer at det ikke vil få den store betydning for 

bedømmelse af koncernforbindelse i praksis, undtagen i situationer som den ovennævnte, hvor 

der er indgået en ejeraftale.71 I en sådan sag vil den tidligere praksis ikke være gældende, hvis der 

er indgået en aftale, hvorefter alle aktionærerne skal være enige om alle beslutninger, selvom en 

aktionær ejer det meste af kapitalen. Hvis regnskabsperioden i ovennævnte sag havde været 1. 

oktober 2010 – 30. september 2011, ville svaret derfor have været, at der ikke var etableret 

koncernforbindelse. 

Dette ses også i de bindende svar, som Skatterådet har afgivet for nylig:  

I TfS 2010, 1022 SR var det nødvendigt med en nøje vurdering af, hvad der skal til for at statuere 

bestemmende indflydelse.  

A A/S og A ApS ejer hver 50 % af kapitalen og stemmerne i X A/S. I ved-tægterne er det bestemt, at 

der skal udpeges 3-6 bestyrelsesmedlemmer samt at bestyrelses-formandens stemme er 

afgørende. Derudover har de to selskaber også indgået en aktionær-overenskomst. I denne 

aktionæroverenskomst er det aftalt, at A A/S og A ApS hver udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, og 

at A A/S har ret til at udpege bestyrelsesformanden. Også her er det aftalt at formandens stemme 

er afgørende, og afgørelser sker som udgangspunkt med simpelt flertal. Dog er det bestemt i 

overenskomstens § 8.3, at en række væsentlige beslutninger, såsom udvidelse af 

forretningsområde, stiftelse af gæld og selskabets opløsning, skal vedtages enstemmigt af den 

fulde bestyrelse. Direktøren i X A/S er samtidig hovedanpartshaver i A ApS. 

Skatterådet vurderede, at selvom A A/S som udgangspunkt havde bestemmende indflydelse over 

bestyrelsen igennem formanden, så var denne indflydelse så indskrænket af aktionæroverens-

komstens § 8.3, at dette ikke var nok til at skabe koncernforbindelse. 

Derudover blev det bemærket, at der tidligere har været sager, hvor hovedanpartshaveren i det 

ene selskab samtidig var direktør i det andet selskab.72 I disse sager var dette ikke nok til at give 

bestemmende indflydelse, og derfor kunne dette forhold ikke skabe koncernforbindelse. Desuden 

er direktionen under alle omstændigheder underlagt bestyrelsens beslutninger. 
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I to andre sager, TfS 2010, 867 SR og TfS 2011, 11 SR, hvor ingen af moderselskaberne ejede mere 

end halvdelen af stemmerne, var det også nødvendigt at vurdere, om selskaberne alligevel havde 

bestemmende indflydelse. I situationer, hvor ingen af selskaberne ejer mere end 50 %, vil der 

foreligge bestemmende indflydelse, hvis betingelserne i SEL § 31, stk. 4, er opfyldt. Efter denne 

regel foreligger bestemmende indflydelse, hvis selskabet råder over mere end halvdelen af 

stemmerne i kraft af en aftale, hvis selskabet har beføjelse til at styre datterselskabets finansielle 

og driftsmæssige forhold i kraft af en aftale, hvis selskabet har beføjelse til at udpege eller afsætte 

flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, eller hvis selskabet faktisk har råderet over mere end 

halvdelen af stemmerne. 

I begge sager var der lavet en aktionæroverenskomst, hvori selskaberne havde ret til at udpege 

flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i 2010. Derudover var der allerede aftalt, at disse 

overenskomster skulle forlænges til også at gælde 2011. 

Skatterådet vurderede, at der var en klar formodning om, at begge aftaler også ville være 

gældende i 2011, og derfor ville der være koncernforbindelse mellem selskaberne efter den nye 

definition. Efter SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3, er der bestemmende indflydelse, hvis selskabet har ret til 

at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, hvilket er opfyldt i disse sager. 

Baseret på ovennævnte praksis fra Skatterådet, må det derfor vurderes, at det primære kriterium 

for, at der etableres koncernforbindelse, er om selskabet ejer eller råder over mere end 50 % af 

stemmerne, medmindre at det klart kan påvises, at dette ikke udgør bestemmende indflydelse. 

Dette kriterium fremgår også direkte af SEL § 31 C, stk. 3.  

Det interessante er, at hvis selskabet ejer mindre end 50 % af stemmerne, eller hvis ejerskabet 

ikke udgør bestemmende indflydelse, så skal vurderingen ske efter kriterierne i SEL § 31 C, stk. 4, 

hvor der kigges meget nærmere på, hvordan beslutningskompetencen i datterselskabet i 

realiteten er fordelt.  

Rekonstruktørens rolle i forhold til ovennævnte kriterier: 

Spørgsmålet er herefter, om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden er nok til 

at to selskaber, der tidligere har været sambeskattede, ikke længere opfylder kriterierne i 

koncerndefinitionen i SEL § 31 C?  

Som udgangspunkt er der en forhåndsformodning om, at et selskab har bestemmende indflydelse, 

hvis det ejer mere end halvdelen af stemmerne i det andet selskab, jf. SEL § 31 C, stk. 3. Dette 

gælder dog ikke, hvis det i særlige tilfælde klart kan påvises, at ejerforholdet ikke udgør 

bestemmende indflydelse. Så længe selskabet er under rekonstruktionsbehandling, og 

rekonstruktøren har overtaget ledelsen i selskabet, må der være en formodning om, at 

ejerforholdet ikke er nok til at udgøre bestemmende indflydelse uden en konkret vurdering. 
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Derfor må forholdet skulle vurderes ud fra kriterierne i SEL § 31 C, stk. 4, ligesom det er tilfældet, 

hvis moderselskabet ikke ejer mere end halvdelen af stemmerne. 

Efter SEL § 31 C, stk. 4, nr. foreligger bestemmende indflydelse, hvis selskabet har rådighed over 

mere end halvdelen af stemmerne i kraft af en aftale. Dette kriterium kan heller ikke bruges, da 

stemmerettigheder ikke har den store betydning, så længe rekonstruktøren er indtrådt i ledelsens 

sted. Generalforsamlingens kompetence består stadig under rekonstruktionsbehandlingen, men 

da rekonstruktøren skal tiltræde beslutningerne, før de får virkning, giver dette anledning til at 

vurdere, hvorvidt stemmerettighederne i dette tilfælde giver indflydelse nok til, at holding-

selskabet har bestemmende indflydelse efter denne regel. 

Hvis holdingselskabet har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i 

henhold til en vedtægt eller aftale, kan dette udgøre bestemmende indflydelse efter SEL § 31 C, 

stk. 4, nr. 2. Så længe datterselskabet er under rekonstruktionsbehandling og rekonstruktøren har 

overtaget ledelsen, kan holdingselskabet ikke styre de finansielle eller driftsmæssige forhold. 

Dette kriterium er derfor ikke opfyldt. 

Der kan også foreligge bestemmende indflydelse efter SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3, hvis selskabet har 

beføjelse til at udpege flertallet af medlemmerne i bestyrelsen, under forudsætning af at 

bestyrelsen har bestemmende indflydelse. Efter forarbejderne til den nye konkurslov, så er 

rekonstruktørens ledelsesopgave ikke en juridisk opgave.73 Rekonstruktøren træder i ledelsens 

sted. Det betyder, at så længe rekonstruktøren har overtaget ledelsen af selskabet, vil 

moderselskabet ikke have ret til at udpege den øverste ledelse, da rekonstruktøren er den øverste 

ledelse. Derved vil der ikke kunne være bestemmende indflydelse efter denne regel. 

Hvis holdingselskabet har råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen 

eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over datter-

selskabet, vil dette kunne udgøre bestemmende indflydelse efter SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4. Det 

forhold, at rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, påvirker ikke holdingselskabets 

råderet over stemmerne på generalforsamlingen. Som nævnt ovenfor bør det dog stadig vurderes, 

om råderetten over stemmerne kan udgøre bestemmende indflydelse, så længe general-

forsamlingens beslutningskompetence afhænger af rekonstruktørens tiltrædelse. 

Det bør være afgørende ved vurderingen, at rekonstruktøren har overtaget ledelsen varigt og ikke 

kun midlertidigt. Hvis overtagelsen af ledelsen kun er midlertidig for at hindre skyldneren i at 

foretage visse uhensigtsmæssige dispositioner, kan dette ikke medføre, at holdingselskabet ikke 

længere har bestemmende indflydelse. 
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Sambeskatning, rekonstruktion og konkurs: 

Der er mange ligheder mellem konsekvenserne af rekonstruktion, hvor rekonstruktøren har 

overtaget ledelsen af virksomheden, og af konkurs, hvor kurator har overtaget forvaltningen af det 

konkursramte selskab. Derfor er det også relevant at kigge på kurators rolle i et konkursramt 

selskab samt konsekvenserne af konkurs for et selskab, som indgår i sambeskatning. 

Ved konkurs af et selskab varetager kurator direktionens og bestyrelsens funktioner.74 Efter 

konkurslovens regler mister skyldnerselskabet rådigheden over sin formue, jf. KL § 29, og de 

normale ledelsesorganer sættes ud af spillet ved afsigelsen af konkursdekretet, dvs. direktion, 

bestyrelse og generalforsamling.75  

Efter SEL § 31 C, stk. 8, skal et selskab, der tages under konkursbehandling, holdes ude af 

sambeskatning fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges. Det konkursramte 

selskabs eventuelle datterselskaber vil efterfølgende også være nødt til at træde ud af 

sambeskatningen med det ultimative moderselskab.76 Dette er ud fra en vurdering af, at det 

ultimative moderselskab ikke længere har bestemmende indflydelse. Da kurator overtager 

forvaltningen af selskabet under konkursbehandlingen og det ultimative moderselskab ikke har ret 

til at udskifte eller fjerne kurator, kan moderselskabet ikke have nogen bestemmende indflydelse 

over det konkursramte datterselskab og dets datterselskaber. 

Juridisk analyse og fortolkning af sambeskatningsreglerne: 

Analysen af retskilderne sker efter principperne i den juridiske analyse i rækkefølgen: regulering, 

retspraksis, retssædvaner og til sidst forholdets natur. Dette er gennemgået nærmere i metode-

afsnittet. 

Der findes ikke på nuværende tidspunkt nogen lovgivning, der specifikt regulerer sambeskatning 

under rekonstruktion, hvor rekonstruktøren har overtaget ledelsen af selskabet efter reglerne i 

konkursloven. Traditionelt benyttes den subjektive fortolkning i dansk skatteret, hvor man 

inddrager forarbejderne til lovgivningen. Problemstillingen vedrørende sambeskatning er dog 

heller ikke nævnt i hverken forarbejderne til selskabsskatteloven eller konkursloven.  

Da der endnu ikke har været nogen retssager, hvori denne problemstilling har været behandlet er 

det ikke muligt at bruge retskilder som praksis og retssædvaner. 

Ved en generel juridisk analyse kan man ikke bruge forholdets natur, da dette vil være særegent 

for den enkelte sag og af lav retskildeværdi.  
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Fortolkningen må derfor baseres på reglerne om sambeskatning, selvom disse ikke direkte nævner 

rekonstruktion efter den nye konkurslov.  

I denne sammenhæng er det mest naturligt først at kigge på, hvordan en modsætningsvis 

fortolkning af reglerne i SEL § 31 C, stk. 3 og 4, påvirker koncernforbindelsen, når rekonstruktøren 

har overtaget ledelsen af virksomheden. Ved en modsætningsvis fortolkning er antagelsen at 

kriterierne i SEL § 31 C, stk. 3 og 4 er udtømmende, og hvis ikke disse betingelser er opfyldt, så kan 

der ikke være koncernforbindelse. 

Som nævnt ovenfor påvirker rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden ikke 

holdingselskabets ejerskab af eller rådighed over stemmerne i datterselskabet. Men da 

generalforsamlingens beslutningskompetence er indskrænket, så er spørgsmålet om denne 

rådighed kan udgøre bestemmende indflydelse, som defineret i SEL § 31 C, stk. 2. 

Hvis en domstol vurderer, at dette ikke er tilfældet baseret på en modsætningsvis fortolkning af 

kriterierne, vil rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden medføre at 

sambeskatningen brydes under rekonstruktionsbehandlingen. Koncernforbindelsen vil naturligvis 

blive genetableret ved rekonstruktionsbehandlingens ophør. 

Da denne konsekvens ikke er nævnt noget sted i forarbejderne til hverken selskabsskatteloven 

eller konkursloven, må man vurdere, at det ikke har været hensigten med lovændringen. 

Et andet argument for, at koncernforbindelsen brydes, fremkommer ved en udvidende fortolkning 

af SEL § 31 C, stk. 8. Efter denne regel skal et selskab, der tages under konkursbehandling, holdes 

ude af sambeskatning fra og med det år, hvori konkursdekretet afsiges. Dette er ud fra en 

vurdering af, at det ultimative moderselskab ikke længere har bestemmende indflydelse. Moder-

selskabet har ikke beføjelse til hverken at udskifte eller fjerne kurator, efter at datterselskabet er 

blevet erklæret konkurs. Kurator forvalter datterselskabet under konkursbehandlingen. Derfor har 

moderselskabet ikke længere bestemmende indflydelse over datterselskabet samt dets 

underliggende selskaber og disse kan derfor ikke indgå i sambeskatning. 

Spørgsmålet er herefter, om man kan sidestille kurators rolle i et konkursbo med rekonstruktørens 

overtagelse af ledelsen af virksomheden. Betingelserne for at kunne fortolke udvidende er, at der 

foreligger årsagernes lighed og et retstomt rum.  

Den anden betingelse er, som gennemgået ovenfor, opfyldt. Der findes hverken regulering eller 

praksis vedrørende sambeskatning under rekonstruktionsbehandling, hvor rekonstruktøren har 

overtaget ledelsen af virksomheden. Den første betingelse om årsagernes lighed kræver, at 

beslutningskompetencen vedrørende datterselskabets finansielle og driftsmæssige forhold under 

rekonstruktørens ledelse er tilsvarende til under kurators forvaltning ved konkurs. 
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Den mest markante forskel på rekonstruktørens rolle og kurators rolle er tidsbegrænsningen. Selv 

hvis rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden er varig efter konkurslovens 

terminologi, så er den stadig begrænset til rekonstruktionsbehandlingens varighed. Den gamle 

ledelse eller en af generalforsamlingen valgt ny ledelse får efter rekonstruktionsbehandlingens 

ophør ledelseskompetencen tilbage. Selv med denne forskel er der dog mange ligheder, hvoraf 

den vigtigste er, at begge indtræder i ledelsens sted og overtager forvaltningen af selskabet. 

Disse ligheder bør være nok til, at der er behov for en afklaring i domstolene eller fra lovgivers 

side. En udvidende fortolkning baseret på ovenstående kriterier vil nemlig umiddelbart være nok 

til at bryde koncernforbindelsen og dermed sambeskatningen. 

Omvendt kan SEL § 31 C, stk. 8, dog også fortolkes modsætningsvis. Ordlyden i reglen omfatter 

specifikt konkurs, og dermed vil en ordlydsfortolkning ikke omfatte rekonstruktion. Baseret på 

denne fortolkning vil rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden ikke have nogen 

betydning for sambeskatningen, da reglen udelukkende vedrører konkurs. 

Formålsfortolkning og betydningen af det fortsatte rekonstruktionsforløb: 

Hvis man ser helt enkelt på det, så er der tre umiddelbare udfald af en rekonstruktion. Sker der 

ikke en tilførsel af kapital fx ved tilførsel af egenkapital eller reduktion af fremmedkapital, vil 

skyldnerselskabet gå konkurs. Sker der en tilførsel af kapital, vil selskabet som udgangspunkt 

sandsynligvis blive solvent og rekonstruktionsbehandlingen vil derefter ophøre. Denne kapital kan 

komme fra enten et andet selskab i koncernen eller fra en udefrakommende. 

I nedenstående figur har rekonstruktøren overtaget ledelsen af datterselskabet, som er under 

rekonstruktionsbehandling. Afhængig af hvilket udfald denne rekonstruktion fører til, vil en 

formålsfortolkning af sambeskatningsreglerne give forskellige resultater. Ved en formåls-

fortolkning af reglerne kigges der ikke kun på selve reglen, men også på hvad der er hensigten og 

formålet med reglen, og dette indgår så i vurderingen af, hvad der er gældende ret. 

 
Figur 4 – Udfald af rekonstruktion (kilde: egen tilvirkning) 
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I den første situation sker der ingen tilførsel af kapital til datterselskabet. Der kan være flere 

grunde til, at moderselskabet vælger ikke at redde datterselskabet, såsom dårlig likviditet eller 

lignende. Derfor går datterselskabet konkurs. Da formålet med en rekonstruktion inden for 

konkurslovens rammer, hvor rekonstruktøren har overtaget ledelsen af virksomheden, jo er at 

beskytte kreditorerne og selskabet, ville det i denne situation ikke være formålsfuldt, hvis 

moderselskabet var sambeskattet med datterselskabet frem til konkursdekretets afsigelse. Når der 

ikke bliver tilført kapital, vil moderselskabet kunne bruge perioden under rekonstruktions-

behandlingen til at trække tiden ud. På denne måde vil et eventuelt underskud i datterselskabet 

kunne udnyttes i sambeskatningen i indkomståret før konkursen. 

Hvis moderselskabet eller et andet selskab i koncernen derimod vælger at redde datterselskabet, 

ville det være mere formålsfuldt, hvis sambeskatningen opretholdes. Ellers er der ikke den samme 

motivation fra koncernselskabets side til at tilføre kapital. 

Kommer kapitaltilførslen fra en udefrakommende, vil de samme argumenter kunne bruges som i 

den første situation. Hvis datterselskabet fortsat indgår i sambeskatning med moderselskabet, 

burde der ikke være nogen grund til kapitalmanglen. Når en udefrakommende er nødt til at træde 

til, vil det være mere nærliggende, at datterselskabet ikke indgår i sambeskatning. 

Da der ikke er noget entydigt svar, vil det være vanskeligt at vurder, hvad der gældende ret ud fra, 

hvad der sker senere i rekonstruktionsforløbet. Dermed er der stadig behov for afklaring. 

Betydning for datterselskaber, hvis sambeskatningen brydes: 

Hvis rekonstruktion, hvor rekonstruktøren har overtaget ledelsen af virksomheden, kan sidestilles 

med et selskab, der er gået konkurs, så må periodiseringsreglen i SEL § 31 C, stk. 8, også gælde. 

Derfor er det nødvendigt at analysere konsekvenserne for datterselskabernes sambeskatning ved 

moderselskabets konkurs. Derefter analyseres konsekvenserne ved moderselskabets overgang til 

rekonstruktionsbehandling, hvor rekonstruktøren har overtaget ledelsen af virksomheden under 

forudsætning af, at dette ville medføre et brud på sambeskatningen. 

Periodiseringsreglen i SEL § 31 C, stk. 8, medfører, at de skattemæssige konsekvenser for et 

konkursramt selskab indtræder med virkning allerede fra indkomstårets begyndelse. Det betyder, 

at hvis selskabet går konkurs den 1/10, og selskabet har indkomstår fra 1/1 til 31/12, så skal 

selskabet holdes ude af sambeskatningen allerede fra 1. januar det år, hvori konkursdekretet 

afsiges.  

Men denne regel gælder umiddelbart kun for det konkursramte selskab. Hvad der skal ske med 

datterselskaberne i perioden før og efter konkursdekretet, må derfor skulle afgøres efter de 

almindelige regler om sambeskatning. 
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Det medfører, at eventuelle datterselskaber fortsat vil indgå i sambeskatning med det ultimative 

moderselskab, da denne koncernforbindelse ikke er brudt med virkning fra indkomstårets 

begyndelse. Det ultimative moderselskab vil derfor skulle sambeskattes med datterselskaberne for 

perioden 1/1 til og med 30/9: 

 
Figur 5 – Sambeskatning før afsigelse af konkursdekret (kilde: egen tilvirkning) 

Ved moderselskabets konkurs vil koncernforbindelsen mellem det ultimative moderselskab og de 

tre underliggende datterselskaber blive brudt. Der kan ikke være koncernforbindelse imellem 

disse, hvis der ikke længere er koncernforbindelse mellem det ultimative moderselskab og det 

midterste moderselskab. Dog har det midterste moderselskab stadig bestemmende indflydelse 

over de tre datterselskaber. Det medfører, at de tre datterselskaber faktisk stadig vil skulle 

sambeskattes efter, at deres moderselskab er blevet erklæret konkurs.  

I realiteten er dette samme resultat, som hvis moderselskabet havde været en fond, da en fond 

kan binde koncernen, men ikke indgå i sambeskatningen. På samme måde kan det argumenteres, 

at et selskab under konkurs kan etablere koncernforbindelsen, men ikke indgå i sambeskatningen. 

Dette er illustreret i nedenstående figur: 
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Figur 6 – Sambeskatning efter afsigelse af konkursdekret (kilde: egen tilvirkning) 

Da der ikke længere er et øverste skattepligtigt moderselskab i denne konstellation, vil et af 

datterselskaberne blive udpeget som administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 4, 2. pkt. 

Hvis reglen i SEL § 31 C, stk. 8, kan bruges ved rekonstruktørens overtagelse af ledelsen i et selskab 

under rekonstruktionsbehandling, må udgangspunktet være, at der skal ske den samme 

periodisering. Det vil medføre de samme konsekvenser for sambeskatningen af datterselskaberne 

som gennemgået ovenfor vedrørende konkurs. 

Det kan dog også argumenteres, at der alligevel er så stor forskel på konkurs og rekonstruktion, at 

selskabet først skal udgå af sambeskatningen fra den dag, hvor rekonstruktøren overtager 

ledelsesfunktionen. Hvis rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden den 1/10, vil alle 

selskaberne skulle sambeskattes i perioden 1/1 til 30/9. Efter overtagelsen vil situationen være 

den samme som i figur 6, da det midterste moderselskab ikke længere kan forbinde koncernen. 

Hvordan periodiseringen skal foretages, hvis sambeskatningen bliver brudt ved rekonstruktørens 

overtagelse af ledelsen af selskabet, er endnu et område, hvor der er behov for afklaring. 

Datterselskabernes situation ved konkurs er også åben for fortolkning. 

Delkonklusion og perspektivering: 

Da en sag med disse forhold endnu ikke har været indbragt for domstolene, og der ikke har været 

afgivet bindende svar fra Skatterådet, kan det ikke siges med sikkerhed, hvad udfaldet ville blive. 

Efter principperne om retsdogmatisk analyse har bindende svar fra Skatterådet forholdsvis lav 

retskildeværdi i forhold til en dom fra en højere myndighed. Da kriterierne for etablering af 

sambeskatning er baseret på bindende svar, kan en ændring af praksis fra en højere myndighed 

også påvirke udfaldet. Derudover er det uvist på nuværende tidspunkt om ovenstående sager er 

anket til Landsskatteretten.  
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selskab 
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Det må konstateres, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at give et endeligt svar på, hvad 

der er gældende ret på dette område. Der er argumenter, der taler både for og imod, at 

rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af virksomheden vil påvirke koncernforbindelsen. 

Derudover har denne problemstilling ikke tidligere været diskuteret i hverken faglige artikler eller 

andre kandidatafhandlinger. Analysen ovenfor har derfor primært til formål at belyse en 

problemstilling, der ikke tidligere har været diskuteret. Derfor er det ej heller muligt at nå frem til 

en endelig konklusion i denne opgave.  

Der har været mange og lange diskussioner af, hvad der udgør bestemmende indflydelse, men 

ingen, der inddrager de nye rekonstruktionsregler. Hvis en sådan sag bliver bragt for domstolene, 

må tiden vise, hvad resultatet vil blive. Dog er det tydeligt, at der er et behov for at få afklaret, 

hvad der er gældende ret på dette område. 

5.2. Ny praksis 

5.2.1. Skærpede krav til en samlet ordning? 

Ved definitionen af en samlet ordning er der som nævnt tidligere ikke nogen officiel vejledning. 

Begrebet er blevet defineret gennem praksis over en årrække. Dette medfører også at definitionen 

har været ret flydende og dermed åben for fortolkning.  

Den ret vage definition i motiverne til KGL § 24, som følger konkurslovens principper, er svær at 

støtte ret på. Især har betegnelsen ”småkrav” medført en del forvirring om, hvornår der er tale om 

en samlet ordning, da man tidligere primært har kigget på hvor stor en del af den usikrede gæld, 

der indgik i aftalen. 

Praksis i tidligere år: 

Som nævnt i afsnit 3.1.2. har det tidligere været fast praksis, at der var tale om en samlet ordning, 

så længe mere end 50 % af den usikrede kreditormasse indgik. Der har endda været sager, hvor 

gældseftergivelsen er blevet betragtet som en samlet ordning, selvom deltagelsen var under 50 %. 

Dette var blandt andet tilfældet i TfS 1995, 617 LR. I denne sag var det en fond, som ønskede at 

konvertere sin ansvarlige lånekapital til aktiekapital i datterselskabet. Fondens tilgodehavende 

udgjorde 8,55 mio. kr. og den samlede usikrede gæld udgjorde 17,51 mio. kr. Dermed udgjorde 

fondens tilgodehavende 48,8 % af den usikrede gæld. Ligningsrådet afgav et bindende svar på, at 

gældkonverteringen var en samlet ordning i henhold til kursgevinstloven. 

Det samme svar blev givet i TfS 1993, 324 LR. Moderselskabet ville gerne eftergive datterselskabet 

en gæld på 5,02 mio. kr. Den samlede gæld var 10,93 mio. kr. Ligningsrådet fandt også i denne sag, 

at der var tale om en samlet ordning, selvom mindre end 50 % af gælden var omfattet. 
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Det skal dog bemærkes at både fonden og moderselskabet havde afgivet tilbagetrædelses-

erklæring overfor de andre kreditorer, samt at moderselskabet havde kautioneret for datter-

selskabets bankgæld. Det fremgår ikke af sagen, hvor stor bankgælden var. 

Fast praksis har indtil for fem år siden været, at der var tale om en samlet ordning, såfremt at 

deltagelsen var over 50 %, uanset hvor mange kreditorer, der deltog, jf. TfS 2002, 510 LR: 

”Ligningsrådet og Landsskatteretten har i flere afgørelser konkluderet, at deltager mere end 50 % 

af den samlede usikrede gæld i ordningen vil den være at anse som en ”samlet ordning”, jf. bl.a. 

TfS 1994.834 LR og TfS 1997.653 LSR. Det afgørende er således ikke hvor mange kreditorer, der 

deltager i ordningen, men alene hvor stor en del af den samlede usikrede gæld som den eller de 

deltagende kreditorer repræsenterer.” 

Denne praksis ses også i TfS 2006, 712 LSR. Denne sag blev betragtet som en samlet ordning, da 

deltagelsen var over 50 %. Vurderingen blev foretaget uden at kigge på hvor mange kreditorer, der 

ikke deltog i ordningen. Med andre ord blev der i denne sag ikke kigget på om det kun var 

småkrav, der var udeladt.  

En sidste sag, hvor denne praksis også bliver udtrykt tydeligt, er Landsskatterettens kendelse af 

26/8 2005.77 I denne sag anså Landsskatteretten en gældseftergivelse fra en bank for at være en 

samlet ordning, da gælden udgjorde mere end 50 % af den usikrede gæld. Dette var på trods af at 

en gæld til SKAT, som udgjorde 23 % af den usikrede gæld, ikke var med i ordningen. 

Ny vurdering af småkrav? 

Der har været en del uoverensstemmelse i praksis af bedømmelsen af, hvad der betragtes som 

småkrav. Generelt har Skatteministeriet stillet højere krav til deltagelsen end Skatterådet og 

Landsskatteretten, men i de seneste afgørelser og bindende svar har der været en tendens til, at 

Skatterådet og Landsskatteretten har fulgt ministeriets eksempel.78 Et udvalg af disse afgørelser er 

gennemgået nærmere nedenfor. 

I TfS 2008, 15 SR blev en gældseftergivelse, der omfattede 68 % af den usikrede gæld, ikke anset 

for at være en samlet ordning, da to kreditorer, hvis gæld udgjorde 29 % af den usikrede gæld, 

ikke var omfattet.  

 

 

                                                      
77

 Sagen er ikke offentliggjort, men refereret i Christiansen (2006). 
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 Christiansen, 2010. 
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Derimod blev en eftergivelse i en Landsskatteretsafgørelse anset for at være en samlet ordning, 

hvor eftergivelsen omfattede 61 % af den usikrede gæld, selvom to kreditorer, hvis gæld udgjorde 

21 %, ikke var omfattet.79 Landsskatteretten lagde i denne sag vægt på at størstedelen af den 

udeladte gæld var koncernintern, hvilket er bemærkelsesværdigt, da der ikke umiddelbart er 

nogen hjemmel til at inddrage dette aspekt ved vurderingen af, om der er tale om en samlet 

ordning. 

Generelt er vurderingen af, om der er tale om småkrav, mere afhængig af hvor mange kreditorer, 

der er holdt udenfor, end af hvor stor en andel de udgør.  

Dette er tydeligt, når man sammenligner TfS 2010, 313 SR og en ny Landsskatteretsafgørelse fra 

2011.80  

I den første sag blev en gældskonvertering anset for at være en del af en samlet ordning. Her var 

82 % af den usikrede gæld omfattet og de resterende 18 %, der var udeladt, var fordelt på fire 

kreditorer, hvoraf den største udgjorde 7 %.  

I Landsskatteretsafgørelsen blev en eftergivelse, der omfattede 77 % af den usikrede gæld, 

derimod ikke anset for at være en del af en samlet ordning, da en kreditor med 21 % ikke var med. 

I begge disse sager var der en meget høj deltagelse, men ved vurderingen af, hvorvidt der var tale 

om en samlet ordning, var dette ikke det, der blev lagt vægt på. I stedet blev der hovedsageligt 

lagt vægt på hvor mange kreditorer, den udeladte gæld var fordelt på. 

Delkonklusion og perspektivering: 

På baggrund af disse afgørelser vurderes det, at kravene til en samlet ordning er blevet skærpet en 

del, hvilket desværre kan gøre det sværere at gennemføre en succesfuld rekonstruktion. 

I Landsskatterettens afgørelse af 26/8 2005 ville afgørelsen med stor sandsynlighed have været 

anderledes, hvis sagen var blevet indbragt for Landsskatteretten inden for de sidste par år. Da 

SKAT’s fordring udgjorde 23 % af den samlede usikrede gæld, og denne fordring ikke var omfattet 

af gældseftergivelsen, ville fordringen ikke være blevet betragtet som et småkrav. Derfor ville 

gældseftergivelsen ikke have været omfattet af KGL § 24 og ville dermed være skattepligtig. 
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 LSR2010.09-01282 

    Tilgængelig på: http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?docId=dom-lsr-09-01282-full 
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 LSR2011.11-00728,  

 Tilgængelig på: http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/showbasedoc.aspx?docId=dom-lsr-11-00728–full 
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5.2.2. Opgørelse af kursværdi ved gældskonvertering 

Gældskonvertering er et andet område, hvor praksis er ved at flytte sig markant. Hidtil har det 

været fast praksis, at fordringens kursværdi skulle opgøres som det provenu, kreditor ville have 

fået, hvis selskabet var blevet likvideret på tidspunktet for gældskonverteringen. 

En ny dom fra Østre Landsret kan dog give mulighed for kun at konvertere en del af sin fordring, 

men stadig få fradrag for hele tabet. Efter praksis indtil nu har det kun været muligt at få fradrag 

for det tab, som direkte knytter sig til den konverterede del af fordringen. 

Praksis indtil nu: 

Når fordringens kursværdi skal opgøres, skal det være på baggrund af værdierne i tilfælde af 

likvidation. Det betyder, at kursværdien svarer til det provenu, som kreditor ville have modtaget, 

hvis selskabet var blevet likvideret på tidspunktet for gældskonverteringen. 

Denne praksis inddrager ikke konsekvenserne, hvis man kun konverterer en del af fordringen. 

Dette er især relevant, hvis egenkapitalen bliver positiv som følge af konverteringen, hvorved 

restfordringen stiger til kurs pari. Når beregningen foretages efter eksisterende praksis, bliver der 

kun medregnet det tab, som der kan henføres til den konverterede del af fordringen. 

Efter denne metode mister kreditor det resterende tab, hvilket mindsker motivationen til kun at 

konvertere en del af fordringen, selvom andre faktorer gør denne mulighed mere optimal. Der er 

intet sted i hverken lovgivningen eller tidligere praksis, hvor der er hjemmel til at resterende tab 

bliver henført til den konverterede del af fordringen. 

Derfor må den nye dom, som er gennemgået nedenfor, vurderes at være en væsentlig tilføjelse til 

eksisterende praksis. 

Dom fra Østre Landsret – TfS 2011, 622: 

Selskabet S ejede 50 % af aktiekapitalen et tjekkisk datterselskab O i 2002. De andre 50 % var ejet 

af det tjekkiske selskab C. Både S og C havde ydet flere lån til O. I 2000, 2001 og 2002 havde de 

hver lånt O 987.500 t. CZK, i alt 1.975.000 t. CZK. Lånenes anskaffelsessum var ansat til kurs 100.  

I 2002 bliver 1.575.000 t. CZK konverteret til aktiekapital til kurs 100, hvor hver af aktionærerne 

konverterede 50 %, dvs. 787.500 t. CZK.  

Kursværdien af den samlede konverterede fordring opgjordes til 710.769 CZK: 
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�����./ = ������	�æ��� − �����æ��� = 1.575.000	�. ,-� − 710.769	�. ,-� = 864.231	�. ,-� 

Heraf udgjorde S’ tab 50 %, omregnet til danske kroner til kurs 24,89, dvs. 107.553.548 DKK. 

Efter denne konvertering havde O fået en positiv egenkapital. Dette medførte, at kursværdien på 

den resterende gæld til S og C var steget til kurs pari.  

Hovedargumentet i sagen er, at en uafhængig kreditor ikke ville have accepteret at nøjes med et 

tab på 107 mio. kr. Hvis hele fordringen var blevet konverteret, ville tabet have været 134 mio. kr. 

Havde debitor og kreditor ikke været interesseforbundne, ville kreditor kun være gået med til at 

konvertere en del af fordringen, hvis hele tabet blev realiseret og henført til den konverterede del 

af fordringen og restfordringen samtidig steg til kurs pari. 

�����æ��� =

�����	 × ��	�.���	���������	�������	�æ���
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=	
1.185.243	�. ,-�	 × 1.975.000	�. ,-�

2.626.390	�. ,-�
= 891.282	,-� 

�����./ = ������	�æ��� − �����æ��� = 1.975.000	�. ,-� − 891.282	�. ,-� = 1.083.718	�. ,-� 

Heraf udgør S’ tab 50 %, omregnet til danske kroner til kurs 24,89, dvs. 134.868.721 DKK. 

Forskellen på de to kurstab på 27.315.173 DKK udgør kurstabet vedrørende den ikke-konverterede 

del af fordringen. Da gældskonverteringen skal ske på armslængdevilkår, må S’ kurstab 

nødvendigvis opgøres på samme måde, som hvis der havde været tale om uafhængige parter. På 

baggrund af dette kan S ikke acceptere et mindre tab end de 134 mio. kr., da dette er hvad en 

uafhængig kreditor ville have accepteret. 

Landsretten gav selskabet S medhold i sagen, da begrundelsen for at konvertere en del af 

fordringen og ikke den samlede fordring var strengt forretningsmæssig og ikke udløste andre 

skattemæssige fordele. Derfor fik S lov til at henføre det samlede kurstab, som ville være blevet 

realiseret, såfremt hele fordringen var blevet konverteret, til den konverterede del af fordringen. 
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Eksempel på konsekvenser: 

Dette regneeksempel har til formål at tydeliggøre forskellen mellem to metoder til at opgøre 

kursværdien. Selskab A konverterer 6 mio. kr. fra gæld til egenkapital i selskab B. 

Nedenfor ses Selskab B’s balance før og efter konverteringen: 

 Før konverteringen: Efter konverteringen: 

Aktiver 4 mio. 4 mio. 

Gæld til moderselskab 8 mio. 2 mio. 

Egenkapital -4 mio. 2 mio. 

 

�����æ��� =
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=	
4	���. ��.× 	6	���. ��.

8	���. ��.
= 3	���. ��. 

�����./ = ������	�æ��� − �����æ��� = 6	���. ��. −	3	���. ��. = 3	���. ��. 

Selskab A’s fordring havde en værdi på 4 mio. kr. før konverteringen. Efter konverteringen er 

egenkapitalen positiv i selskab B. Dette betyder at resten af selskab A’s fordring stiger til kurs pari 

og at kurstabet vedrørende denne del af fordringen er tabt efter den gamle opgørelsesmetode. 

Hvis man i stedet opgør kursværdien efter principperne i Østre Landsretsdommen, så ser 

regnestykket således ud: 

�����æ��� =
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=	
4	���. ��.		 × 	8	���. ��.

8	���. ��.
= 4	���. ��. 

�����./ = ������	�æ��� − �����æ��� = 8		���. −	4		���.		��. = 4	���.		��. 

I dette regnestykke henføres det fulde tab til den konverterede del af fordringen og selskab A får 

derved et fradragsberettiget tab på yderligere 1 mio. kr. 

Betydning for rekonstruktionens succes: 

Kreditors rolle i en rekonstruktion er oftest egennyttig. Med andre ord så er kreditors interesse i 

en rekonstruktion at forøge chancen for at modtage sit tilgodehavende under de mest optimale 

forhold. Ved denne vurdering indgår selvfølgelig også de skattemæssige forhold. 



5. Analyse af udvalgte skattemæssige problemstillinger 

 

 

Side 65 af 82 

Hvis kreditor har udsigt til et stort fradragsberettiget tab, så skal rekonstruktionen helst 

tilrettelægges således, at dette tab ikke mistes. I denne situation vil kreditors villighed til at 

konvertere en del af sit tilgodehavende være væsentlig større, hvis kreditor får sit fulde fradrag. 

Det betyder, at denne dom i det omfang, der kan støttes ret på den, kan være med til at øge 

sandsynligheden for en succesfuld rekonstruktion. 

Retskildeværdi af Østre Landsretsdom: 

Ved fortolkningen af hvad der er gældende ret inden for skatteretten, er det ofte kun muligt at 

bruge administrative afgørelser samt vejledninger fra SKAT. Dette medvirker til, at en dom fra 

Landsretten eller endda Højesteret vil veje tungt ved fortolkningen. Retskildeværdien er dog under 

forudsætning af, at dommen ikke er anket. Ved vurderingen af retskildeværdien af en dom indgår 

flere elementer. 

For at dommen kan have retskildeværdi ved senere afgørelser, kræves det helt specifikt, at disse 

senere afgørelser har en vis grad af parallelitet til dommen. Hvis ikke sagens omstændigheder er 

lignende, er det ikke muligt at bruge dommen som retskilde.81 I denne dom lægger Landsretten 

særlig vægt på, at konverteringen af en del af kreditors fordring og ikke hele fordringen var 

forretningsmæssigt begrundet. Der var ikke yderligere skattemæssige fordele forbundet med at 

konvertere en del af fordringen, end der ville have været, hvis hele fordringen var blevet 

konverteret, idet at der er tale om det samme tab. Det betyder, at disse kriterier også skal være 

opfyldt, før at en senere sag vil kunne ret på denne afgørelse. 

En praksis vil også have større præjudikatsværdi, hvis den bygger flere afgørelser. I dette tilfælde 

er afgørelsen ny og enestående, så dette taler imod, at den tillægges stor retskildeværdi. Dog er 

der, som nævnt ovenfor, tale om en Landsretsdom, hvilket giver den en høj plads i domstols-

hierarkiet. Dette taler for, at den tillægges retskildeværdi. 

Som regel vil en afgørelse fra Landsretten ikke blive anket til Højesteret, medmindre der er tale 

om en principiel afgørelse.82  

Delkonklusion og perspektivering: 

Denne afgørelse er under et år gammel, og derfor ses konsekvenserne endnu ikke. Det må 

vurderes, at hvis der senere kommer en lignende sag, så vil en sådan sag kunne støtte ret på 

afgørelsen fra Østre Landsret. Dette medfører, at hvis andre faktorer vejer tungt, så vil det være 

muligt at konvertere en del af fordringen uden at miste tabet på restfordringen. Dette kan fx være 

kreditors villighed til overhovedet at konvertere noget af sin fordring. 
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Dog er der stadig mulighed for, at dommen kan blive anket. Det betyder, at retskildeværdien er 

betinget af, at dommen ikke bliver anket. Skulle dommen blive anket, vil det ikke være muligt at 

støtte ret på denne afgørelse, medmindre den bliver stadfæstet af en højere myndighed. 

Da der endnu ikke har været nogen faglige artikler eller andre specialer, der behandler dette, kan 

der være andre perspektiver af dommen, der stadig mangler at blive belyst. Foreløbig må det 

konkluderes, at denne afgørelse vil gøre det lettere at gennemføre en rekonstruktion under 

lignende omstændigheder. 

5.3. Forsøg på omgåelse af skatteregler 

I tidens løb har adskillige selskaber forsøgt at undgå underskudsbegrænsning ved at udnytte 

interessefællesskabet i et koncernforhold til at foretage dispositioner på en måde, der ikke 

medfører beskatning eller underskudsbegrænsning. 

5.3.1. Skattehul i koncernforhold? 

Det har tidligere været diskuteret, om det er muligt at undgå underskudsbegrænsning, hvis et 

selskab køber bankens fordring mod det nødlidende koncernforbundne debitorselskab og herefter 

konverterer fordringen til aktier i debitorselskabet.83  

Dette spørgsmål blev især aktuelt i forbindelse med behandlingen af lovforslag 84 af 24. november 

2010. Der blev i denne forbindelse stillet spørgsmålet, om hvorvidt debitorselskabet undgår 

underskudsbegrænsning ved at fordringen bliver overdraget fra banken til kreditorselskabet til 

kursværdien, og kreditorselskabet herefter konverterer fordringen til aktier.84 

Første svar fra skatteministeren bekræftede dette. Dog fulgte kort efter en rettelse til dette svar, 

hvori skatteministeriet valgte at trække dette svar tilbage, da svaret byggede på en forkert 

antagelse. I denne anden version af svaret blev der ikke svaret bekræftende og skatteministeren 

anførte, at der ville skulle ske underskudsbegrænsning i et sådant tilfælde.85 

Argumenter for at der ikke skal ske underskudsbegrænsning: 

For at undgå underskudsbegrænsning er transaktionen delt op i to dele. Først køber 

holdingselskabet fordringen på nominelt 10 mio. kr. til en kursværdi på 5 mio. kr. Derved realiserer 

banken sit tab på 5 mio. kr., og holdingselskabet har købt fordringen til en anskaffelsessum på 5 

mio. kr. Herefter konverterer holdingselskabet sin fordring til nom. 5 mio. kr. aktier til kurs 200. 
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 Se fx Andersen, 2011. 
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 Spørgsmål 31, 24. februar 2011, stillet af Jesper Petersen (SF). 
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 Svar på spørgsmål 31, 1. og 2. version. 

 Tilgængelig på: http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l84/spm/31/index.htm 
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Da eksemplet forudsætter, at der er tale om en samlet ordning, er gældskonvertering omfattet af 

KGL § 24 og derved også LL § 15, stk. 2. Ved en gældskonvertering mellem koncernforbundne 

selskaber skal der dog som udgangspunkt ikke ske underskudsbegrænsning i det omfang, at 

gevinsten ville have været skattefri efter KGL § 8 eller at gevinsten betragtes som skattefrit tilskud. 

Underskudsbegrænsningen opgøres som forskellen mellem den konverterede fordrings pålydende 

og kursværdien på konverteringstidspunktet. Fordringens pålydende var 10 mio. kr., og det er 

oplyst, at kursværdien af fordringen var 5 mio. kr. Begrænsningen vil derfor som udgangspunkt 

være på 5 mio. kr. Da eftergivelsen er omfattet af KGL § 8, vil denne begrænsning skulle nedsættes 

med 5 mio. kr. hvorefter den er lig 0. 

Dette var den oprindelige argumentation for, at der ikke skulle ske underskudsbegrænsning. 

Argumenter for at der skal ske underskudsbegrænsning: 

Det første svar blev kritiseret af Andersen (2011) for at være forkert og dette medførte, at der 

hurtigt kom et nyt svar fra skatteministeren. 

Som udgangspunkt var dette svar enig i, at gældskonverteringen var omfattet af KGL § 24 og LL § 

15, stk. 2, og der derfor skulle ske underskudsbegrænsning. Derimod var argumentet her, at 

eftergivelsen ikke var skattefri efter KGL § 8, og der derfor ikke skulle ske nedsættelse. Samme 

argument anfører Andersen i sin artikel. 

Skattefritagelsen i KGL § 8 er afhængig af, at kreditor ikke kan fradrage det tilsvarende tab efter 

KGL § 4, stk. 1. I dette tilfælde køber holdingselskabet fordringen for 5 mio. kr. og kursværdien på 

konverteringstidspunktet er 5 mio. kr. Dette betyder, at holdingselskabet har et tab på 0 kr. Da 

kreditor i dette tilfælde ikke har noget tab, kan gevinsten ikke være omfattet af KGL § 8, og derfor 

vil der ikke skulle ske nedsættelse af underskudsbegrænsningen. 

Eksempler: 

Skattelovgivningen er så vidt muligt tilrettelagt, så denne form for omgåelse ikke er muligt. Det er 

derfor, at debitors skattefrihed efter KGL § 8 er betinget af, at kreditor har lidt et tab, som der ikke 

er fradrag for. Så længe kreditor ikke har et tab, vil det ikke være muligt for debitor at have en 

skattefri gevinst efter KGL § 8. 

Det medfører, at hvis debitorselskabet i ovenstående eksempel vil undgå underskudsbegrænsning, 

så skal holdingselskabet lide et tab på gælden. Dette kunne være tilfældet, hvis holdingselskabet 

køber fordringen af banken til kurs 100. Så ville anskaffelsessummen være 10 mio. kr. og ved 

konverteringen til 5 mio. kr. i aktiekapital, ville holdingselskabet have et tab på 5 mio. kr. 



5. Analyse af udvalgte skattemæssige problemstillinger 

 

 

Side 68 af 82 

Dette tab ville ikke være fradragsberettiget, jf. KGL § 4, stk. 1, og derfor ville en tilsvarende gevinst 

for debitorselskabet være omfattet af KGL § 8. Den skattefri gevinst opgøres som gældens værdi 

ved påtagelsen fratrukket fordringens værdi for kreditor på konverteringstidspunktet, det vil sige 

10 mio. kr. fratrukket 5 mio. kr. 

Det medfører, at den underskudsbegrænsning på 5 mio. kr., der som udgangspunkt indtræder, 

skal nedsættes med 5 mio. kr., da dette beløb ville have været skattefrit efter KGL § 8. 

For holdingselskabet betyder dette en udgift på 10 mio. kr. til at købe fordringen og et tab på 5 

mio. kr. som ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst mod at få 5 mio. kr. i aktiekapital. 

Dette virker ikke umiddelbart som den mest logiske løsning for at undgå underskudsbegrænsning. 

En anden måde at undgå underskudsbegrænsning er, hvis holdingselskabet køber fordringen til 

kursværdien på 5 mio. kr. og derefter eftergiver hele fordringen. Holdingselskabet vil stadig have 

et ikke-fradragsberettiget tab på 5 mio. kr. 

Debitorselskabet vil have en gevinst på 10 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. er skattefri efter KGL § 24 

og de sidste 5 mio. vil som udgangspunkt være skattepligtige, da gælden er nedskrevet til et lavere 

beløb end dens værdi for kreditor på eftergivelsestidspunktet. Underskudsbegrænsningen vil 

herefter som udgangspunkt være 10 mio. kr., men dette beløb nedsættes med de første 5 mio. kr. 

som ville have været skattefri for debitor efter KGL § 8. Derudover nedsættes begrænsningen med 

de resterende 5 mio. kr. da disse er skattepligtige for debitor. Dette forudsætter dog, at debitor 

ikke kan modtage skattefrit udbytte, ellers vil de resterende 5 mio. ikke være skattepligtige og 

heller ikke medføre underskudsbegrænsning. 

I begge scenarier vil holdingselskabet betale prisen i form af et ikke-fradragsberettiget tab for, at 

debitorselskabet kan slippe for underskudsbegrænsning.  

Det ændrer ikke særligt på konsekvenserne, hvis transaktionen tilrettelægges som et 

kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gæld. Holdingselskabet køber fordringen til 

kursværdien på 5 mio. kr. og derefter laver en kapitalforhøjelse på 10 mio. kr. i datterselskabet. 

Disse 10 mio. kr. bruges til at indfri gælden til kurs pari. Holdingselskabet har herved fået en 

gevinst på fordringen på 5 mio. kr. Gevinsten vil være skattefri efter KGL § 8. Da der er tale om en 

samlet ordning, ville der dog indtræde underskudsbegrænsning på 5 mio. kr. i datterselskabet 

efter LL § 15, stk. 4 og 5. Datterselskabet har ikke noget tab på gælden, og derfor er indfrielsen 

ikke omfattet af KGL § 8, og underskudsbegrænsningen kan således ikke blive nedsat. 

Heller ikke hvis banken konverterer sit tilgodehavender til kursværdien for at sælge aktierne til 

holdingselskabet vil det være muligt at undgå underskudsbegrænsning. Der vil stadig være tale om 

en samlet ordning, som er skattefri efter KGL § 24, men det beløb, hvormed gælden nedskrives til 

under kursværdien, vil være skattepligtig efter KGL § 6. Da banken ikke er koncernforbundet med 

datterselskabet, vil der indtræde underskudsbegrænsning efter LL § 15, stk. 2, af den skattefri del. 
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Uanset hvordan man kigger på denne problemstilling, er der ikke nogen måde hvorpå både 

datterselskabet og holdingselskabet kan slippe skattefrit og uden underskudsbegrænsning, hvis 

gælden nedskrives til under kursværdien. 

Byretsdom af 12. januar 2012: 

Hvor aktuel denne problemstilling er, illustreres af en helt ny byretsdom.86 I denne sag forsøgte 

moderselskabet at omdanne et ikke-fradragsberettiget tab på en fordring til et fradragsberettiget 

tab på den løbende drift. 

Datterselskabet S International Ltd. har pr. 25/3 2002 en gæld til holdingselskabet S Scandinavia 

A/S på 4,7 mio. kr. S International har solgt virksomheden pr. 30/3 2002 og har derefter ingen 

aktivitet. Kursværdien af fordringen efter salget udgør 3,7 mio. kr. Dette giver som udgangspunkt S 

Scandinavia A/S et ikke-fradragsberettiget tab på fordringen på 1 mio. kr. hvis fordringen var 

blevet afstået. 

I perioden fra 31/3 2002 til 31/8 2004 er der afdraget i alt 4,7 mio. kr. Derved er der afdraget 1 

mio. kr. mere end fordringens kursværdi.  

Ved salget af aktiverne fra S International Ltd. til køber S Company Ltd. indgik alle aktiver. Efter 

den første købsaftale skulle også gælden til S Scandinavia A/S indgå i overdragelsen. Denne 

købsaftale blev dog aldrig lukket. I efterfølgende dokumenter fremgik det ikke, at gælden indgik i 

overdragelsen. Der blev heller ikke udarbejdet et gældsbrev, og transaktionerne blev ført på en 

mellemregningskonto. 

Ifølge aftalen har S International Ltd. krav på en andel af indbetalingerne til S Company Ltd. fra 

kunder vedrørende perioden før overdragelsen. Disse beløb er brugt til at nedbringe 

mellemregningen med S Scandinavia med 3,6 mio. kr. Den sidste postering på 1 mio. kr. udgør 

købesummen for aktiviteterne. S Company Ltd. har modposteret denne postering på 

mellemregningen med S Scandinavia A/S. På denne måde har S Scandinavia reelt modtaget 

pengene. 

SKAT anså forskelsbeløbet på 1 mio. kr. som værende et ikke-fradragsberettiget tilskud til 

datterselskabet, da S Scandinavia A/S ikke kunne løfte bevisbyrden for at posteringerne var 

forretningsmæssige. 
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I stedet for at acceptere at resten af fordringen var tabt, forsøgte S Scandinavia A/S at omdanne sit 

ikke-fradragsberettigede tab på fordringen til et fradragsberettiget driftstab. Manglen på 

indtægter i S International Ltd. samt interessefællesskabet mellem S Scandinavia A/S og S 

Company Ltd. ved aftalen om overdragelse af aktiviteten gjorde dog, at det ikke var muligt at løfte 

bevisbyrden og få godkendt tabet som driftsudgift. 

Derfor stadfæstede Retten i Lyngby afgørelsen fra Landsskatteretten, og S Scandinavia fik ikke 

fradrag for den million, som var afdraget over mellemregningskontoen. 

Analyse: 

Både de to svar fra skatteministeren vedrørende underskudsbegrænsning og den seneste dom om 

gæld mellem koncernforbundne selskaber viser, hvor indviklet skattelovgivningen bliver, når der 

foretages en række transaktioner mellem interesseforbundne parter. 

Når parterne har en fælles interesse i at undgå underskudsbegrænsning eller i at opnå et 

fradragsberettiget tab, kan sådanne komplicerede selskabskonstruktioner gøre det svært at 

gennemskue, hvad der egentlig sker. 

Derfor er det også vigtigt, at Byretten stadfæster afgørelserne fra Landsskatteretten. Dermed 

bliver praksis på området nemlig ensartet, hvilket sikrer, at skattereglerne ikke bliver udnyttet. 

Det var uheldigt, at skatteministeren først gav et forkert svar på spørgsmålet, om det var muligt at 

undgå underskudbegrænsning ved at udnytte interessefællesskabet mellem koncernforbundne 

selskaber. Hvis svaret ikke var blevet rettet inden for rimelig kort tid, ville det nemlig have medført 

stor forvirring på området. 

I TfS 2008, 630 BR, blev et ministersvar brugt som afgørende argument i bedømmelsen af, om 

fristen for forhøjelse af en skatteansættelse var overskredet.87 Med andre ord så kan det være 

muligt at støtte ret på et ministersvar til et lovforslag. På baggrund af det første svar fra 

skatteministeren kunne det være derfor have været muligt at søge om et bindende svar fra 

Skatterådet. Hvorvidt svaret ville have været bekræftende er tvivlsomt, da det andet svar fra 

ministeren uden tvivl er mere korrekt. 
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Delkonklusion og perspektivering: 

Formålet med at analysere mulighederne for omgåelse er, at vise hvor svært det er at slippe 

udenom reglerne. Rent fagligt er der normalt ikke noget formål med at analysere, hvad der ikke 

kan lade sig gøre. Grundet skatteministerens første svar, der egentlig åbnede muligheden for 

omgåelse, er der dog et behov for at få klarlagt, at værnsreglerne faktisk er ret effektive. 

Som nævnt ovenfor kan det være muligt at støtte ret på et ministersvar, og derfor er det meget 

vigtigt at det bliver tydeligt rettet, hvis der er fejl i svaret. 

  



 

Side 72 af 82 

6. Rekonstruktion og skatteplanlægning 

Med alle disse udviklinger er det nødvendigt, at overveje hvordan et rekonstruktionsforløb bedst 

tilpasses virksomheden og dens skattemæssige stilling. Har virksomheden skatterelevante aktiver, 

der kan sælges med en skattepligtig avance eller fradragsberettiget tab? Eller har virksomheden et 

stort fremført underskud, som måske kan udnyttes i en sambeskatning? Hvis virksomheden har en 

interesse i at bevare sit underskud eller at bevare sin driftsmiddelsaldo til senere afskrivninger, så 

skal rekonstruktionen tilrettelægges, så der så vidt muligt tages hensyn til dette.88 

Bevarelse af driftsmiddelsaldo eller salg af aktiver: 

Ved gennemførelsen af en gældseftergivelse eller lignende bliver driftsmiddelsaldoen ikke 

påvirket. Derfor kan der være en interesse i ikke at foretage skattemæssige afskrivninger i 

perioden op til rekonstruktionen. Er afskrivningerne gået til at gøre det fremførte underskud 

større, kan de blive tabt, hvis der sker underskudsbegrænsning. I TfS 1999, 45 VLR blev det afgjort, 

at man kan bevare den skattemæssige saldo, så længe der bare er et driftsmiddel i behold, og 

derved bevare sin afskrivningsret efterfølgende. 

Dette forudsætter dog, at der ikke ligger en stor skattemæssig avance og venter. Hvis dette er 

tilfældet, kan det måske bedre betale sig at sælge aktiverne, inden der sker underskuds-

begrænsning. Dermed kan man realisere den skattepligtige avance og få modregnet det fremførte 

underskud, før der sker underskudsbegrænsning. 

Det kan også være nemmere at gennemføre et salg af aktiver end en virksomhedsoverdragelse. 

Dette kan nemlig gennemføres kun med rekonstruktørens tilladelse. Hvis der skal gennemføres en 

virksomhedsoverdragelse, skal dette ske som en del af et rekonstruktionsforslag, der skal vedtages 

og stadfæstes. 

Bevarelse af underskud: 

Hvis selskabet går konkurs, så er det fremførte tab helt tabt. Derfor er der en stor interesse i at 

selskabet bliver rekonstrueret, så i hvert fald en del af det fremførte underskud kan reddes. Dette 

er især tilfældet, hvis det fremførte underskud er langt større, end en eventuel begrænsning som 

følge af en gældseftergivelse vil være. 

Er det fremførte underskud fortsat stort efter en eventuel underskudsbegrænsning, kan det også 

være nemmere at gennemføre et salg af kapitalandelene i selskabet frem for en virksomheds-

overdragelse. Dermed kan køber stadig udnytte det fremførte underskud til at modregne i 

kommende driftsoverskud. Ved en virksomhedsoverdragelse har køber intet underskud til 

modregning fra det sælgende selskab. 
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Udskydelse af underskudsbegrænsning ved gældskonvertering eller kapitalindskud: 

Ved en gældskonvertering indtræder underskudsbegrænsningen ved generalforsamlingens 

beslutning om at gennemføre gældskonverteringen og ikke ved selve konverteringen. Er der tale 

om et kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gæld sker begrænsningen ved indfrielsen af 

gælden og ikke ved indskuddet. 

Dette giver mulighed for at planlægge underskudsbegrænsningen til en vis grad. Hvis det ser ud til, 

at selskabet har et skattemæssigt overskud i indeværende år, som overstiger det fremførte 

underskud efter en underskudsbegrænsning, vil det være en fordel at udskyde beslutningen eller 

indfrielsen til næste indkomstår. 

Indgår selskabet i sambeskatning kan det også betale sig, hvis der er overskudsgivende koncern-

selskaber, som med fordel kan udnytte underskuddet i indeværende indkomstår. 

Hvis gældskonverteringen eller kapitalindskuddet opfylder de kriterier, der medfører, at den 

eneste skattemæssige konsekvens for debitorselskabet er underskudsbegrænsning, så vil 

transaktionen i realiteten være skattefri, hvis de fremførte underskud og tab er brugt året før.89 

Det kan være svært at opnå dette, hvis selskabet bliver insolvent og kommer under rekonstruk-

tionsbehandling i starten af indkomståret, da der kan være et vist tidspres. Derfor vil denne 

løsning oftest kun være en mulighed, hvis det er sidst på året. Er det inden for koncernforhold, så 

er der større råderum, da muligheden for at give skattefrit tilskud kan forlænge tidsfristen. 

Bevarelse af rentefradrag: 

Det kan betale sig at overveje en gældskonvertering frem for en gældseftergivelse, hvis en stor del 

af gælden består af renter. Der sker nemlig ikke rentefradragsbegrænsning på denne måde. 

Dette er især relevant inden for koncernforhold. Kreditor er nemlig stadig skattepligtig af de gamle 

renteindtægter, selvom at der ikke er fradrag for tabet på rentefordringen. Der er nemlig kun 

fradrag for sådanne rentefordringer, hvis selskaberne ikke er sambeskattede. Det kan skabe en vis 

asymmetri, hvis hverken debitorselskabet eller kreditorselskabet får fradrag for henholdsvis 

renterne eller rentefordringen på grund af koncernforholdet.90 

Så selvom det er mere besværligt at gennemføre en gældskonvertering end en gældseftergivelse, 

så kan det i sådanne tilfælde bedre betale sig. Kreditor får stadig ikke fradrag for tabet på 

fordringen, men i det mindste kan debitor bevare sit rentefradrag, og derved vil beskatningen af 

de koncernforbundne selskaber bevare symmetrien. 
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Overvejelser vedrørende sambeskattede selskaber: 

Da det på nuværende tidspunkt ikke er entydigt, hvad konsekvenserne for sambeskatningen vil 

være, hvis rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, bør dette også overvejes. Inden 

for koncernforhold er det nemmere at undgå, at en kreditor begærer skyldnerselskabet under 

rekonstruktionsbehandling ved at sørge for, at den nødvendige likviditet altid er til stede. 

Er dette ikke muligt, bør rekonstruktionen tilrettelægges, så et eventuelt fremført underskud er 

udnyttet, så vidt det er muligt. Samtidig bør det overvejes, hvad der skal ske med 

datterselskaberne, hvis moderselskabet skulle blive insolvent. Hvis der er lagt planer for et 

eventuelt frasalg af kapitalandelen, kan det være nemmere at overskue situationen, hvis der 

opstår uhensigtsmæssige konsekvenser vedrørende sambeskatningen. 

Da der som analyseret ovenfor også kan være uforudsete konsekvenser, hvis moderselskabet går 

konkurs, bør dette også overvejes på forhånd. 

Delkonklusion: 

Alt dette skal nøje overvejes for at sikre at selskabet opnår det bedste resultat. Er rekonstruk-

tionen ikke planlagt, så den tager højde for disse ting, kan der komme uhensigtsmæssige 

skattemæssige konsekvenser. Når aftalerne først er indgået, så er det for sent. 

Derfor kan det også være en fordel at søge om bindende svar fra Skatterådet, før rekonstruktionen 

igangsættes. På denne måde er selskabet sikret mod uhensigtsmæssig beskatning. Udover dette 

kan det også overvejes at lave en betinget aftale, der bliver ophævet, såfremt der opstår skatte-

mæssige spørgsmål, der ikke er aftalt på forhånd. 
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7. Konklusion 

I de seneste par år er der sket mange udviklinger inden for både selskabsret, insolvensret og 

skatteret. Der er kommet en ny konkurslov med et enstrenget rekonstruktionsregelsæt som 

erstatter de gamle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord. I skatteretten udvikler praksis 

sig konstant, hvilket medfører, at gældende ret på visse områder har ændret sig markant. Det 

bliver også ofte forsøgt at undgå de skattemæssige konsekvenser af en rekonstruktion, men 

myndighederne har opsat en række værnsregler for at forhindre dette. 

Denne kandidatafhandling har fokuseret på at analysere udvalgte skattemæssige problemstillinger 

forbundet de seneste års udvikling på dette område. 

Insolvensretlige udviklinger: 

I den nye konkurslov er der lavet mange væsentlige ændringer. En rekonstruktion skal indeholde 

en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse. Derudover er der også mulighed for at 

rekonstruktøren kan overtage ledelsen af selskabet, såfremt at rekonstruktionsbehandlingen er 

sket på begæring fra en kreditor, eller det formodes, at skyldneren ikke vil handle optimalt. 

Det er også muligt at kombinere en rekonstruktion efter konkurslovens regler med fx en gælds-

konvertering eller en frivillig akkord. Rekonstruktionsbehandlingen afsluttes, hvis skyldneren bliver 

solvent, hvis der stadfæstes en tvangsakkord, eller hvis skyldneren går konkurs. 

Hvis rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, er det vedkommende, der tegner 

selskabet udadtil. Generalforsamlingen består stadig, men beslutningskompetencen er 

indskrænket, da rekonstruktøren skal godkende beslutningerne. 

Alle disse ændringer i konkursloven er gennemført, uden at der er lavet nogen ændringer i skatte-

lovgivningen. Dette kan give nogle uforudsete konsekvenser for selskaberne, især vedrørende 

sambeskatning. 

Skattemæssige konsekvenser af en rekonstruktion: 

Ved en gældseftergivelse, en gældskonvertering eller et kapitalindskud med efterfølgende 

indfrielse af gæld kan der enten være skattepligt af avancen, eller der kan ske underskuds-

begrænsning. I nogle tilfælde kan der ske begge dele. Derudover kan der også ske rentefradrags-

begrænsning, hvis der er tale om en gældseftergivelse. 

Bliver der gennemført en virksomhedsoverdragelse i forbindelse med rekonstruktionen, er det 

vigtigt, at der bliver handlet på armslængdevilkår. De enkelte aktiver skal indgå i overdragelses-

summen til markedspriser. Der kan være en interesse i at fordele overdragelsessummen, så 

beskatningen af avancen bliver mest optimal. Er dette tilfældet, har SKAT hjemmel til at gå ind og 
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ændre både overdragelsessummen og priserne for de enkelte aktiver ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. En virksomhedsoverdragelse kan gennemføres som et almindeligt salg af 

aktiver og passiver eller som en tilførsel af aktiver efter reglerne i FUL. Da likviditet er en 

nødvendighed for at insolvent selskab, vil det være mest naturligt at gennemføre overdragelsen 

som et skattepligtigt salg af aktiver og passiver mod et kontant vederlag. 

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes en række særregler vedrørende 

koncernforbundne selskaber. Disse værnsregler er opstillet for at undgå, at interesseforbundne 

parter handler på vilkår, der er opstillet med henblik på at udnytte skattereglerne. Selskaber kan 

være koncernforbundne efter KGL § 4, stk. 2, og SEL § 31 C. Derudover er der en speciel koncern-

definition i SEL § 31 D vedrørende betingelserne for skattefrit tilskud. 

Grundet disse særregler for koncernforbundne selskaber er det kun muligt at beskrive de 

skattemæssige konsekvenser for selskaberne efter at have vurderet, om debitorselskabet og 

kreditorselskabet er koncernforbundne. Når denne vurdering er foretaget, er det bagefter 

nødvendigt at vurdere, om der er tale om en samlet ordning eller ej. Dette har nemlig også 

afgørende betydning for om debitorselskabet skal beskattes af gevinsten, eller om der blot skal 

ske underskudsbegrænsning. Er kreditordeltagelsen høj nok til at kvalificere gældseftergivelsen 

som en samlet ordning, er det dog kun forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen og 

kursværdien ved eftergivelsen, som er skattefritaget efter KGL § 24. 

Det er nødvendigt at vurdere disse aspekter både, hvis der er tale om en gældseftergivelse og en 

gældskonvertering. Ved et kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gæld skal det vurderes, 

om indskuddet er skattefrit samt om indfrielsen er sket i forbindelse med indskuddet. Hvis 

indskuddet er sket ved en kapitalforhøjelse, og de to betingelser er opfyldt, så skal 

anskaffelsessummen for de modtagne kapitalandele nedsættes. Er der tale om en samlet ordning, 

kan der desuden ske underskudsbegrænsning. Igen er der nogle særregler for koncernforbundne 

selskaber, som nødvendiggør en vurdering af, om debitor og kreditor er koncernforbundne, før de 

skattemæssige konsekvenser kan afgøres. 

Ny lovgivning: 

Som følge af den nye konkurslov er det som nævnt ovenfor blevet muligt for rekonstruktøren at 

overtage ledelsen af virksomheden. Dette medfører, at bestyrelsen og direktionen sættes ud af 

kraft mens rekonstruktionsbehandlingen er i gang, og at generalforsamlingens beslutnings-

kompetence bliver begrænset. Ved bedømmelsen af om to selskaber skal sambeskattes efter SEL § 

31, indgår vurderingen af, om der er bestemmende indflydelse. Dette er det vigtigste kriterium i 

koncerndefinitionen i SEL § 31 C. Spørgsmålet er herefter, om moderselskabet kan have 

bestemmende indflydelse over datterselskabet, så længe rekonstruktøren har overtaget ledelsen 

af selskabet. 
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Efter en vurdering af hvad der skal til for at statuere bestemmende indflydelse, må konklusionen 

være, at rekonstruktørens overtagelse af ledelsen er nok til at skabe betydelig usikkerhed om 

moderselskabet stadig kan siges at have bestemmende indflydelse. 

Ud fra en udvidende fortolkning reglen i SEL § 31 C, stk. 8, om sambeskatningens ophør ved 

konkurs, kan det argumenteres, at rekonstruktion har så mange ligheder at sambeskatningen også 

vil ophøre i dette tilfælde. Det kan dog også argumenteres, at denne regel kun gælder ved 

konkurs, hvis der fortolkes modsætningsvis. Uanset hvad så er det ikke muligt at finde en definitiv 

konklusion på nuværende tidspunkt. 

En anden vinkel fås, hvad der i stedet fortolkes ud fra formålet. Der er som udgangspunkt tre 

mulige udfald af en rekonstruktion. Hvis der ikke tilføres kapital, vil selskabet gå konkurs. Ellers kan 

selskabet blive solvent enten som følge af kapitaltilførsel fra et koncernselskab eller fra en udefra-

kommende. Kommer kapitalen fra et koncernselskab, vil det være i strid med formålet med 

sambeskatningen, hvis den brydes på grund af rekonstruktionen. Hvis kapitaltilførslen derimod 

kommer fra en udefrakommende eller ender selskabet med at gå konkurs, så vil der ikke længere 

være noget formål med sambeskatningen og den før derfor blive brudt. 

Derudover er der også en anden problemstilling, hvis det insolvente selskab har flere 

datterselskaber. Hvis sambeskatningen brydes, vil disse skulle indgå i sambeskatning med det 

ultimative moderselskab indtil rekonstruktionen og sandsynligvis med hinanden efter 

rekonstruktionen. Der findes dog hverken regulering eller praksis på dette område. 

Da rekonstruktionsreglerne er vedtaget uden bemærkninger vedrørende sambeskatning, er det 

uvist, hvad der er gældende ret på nuværende tidspunkt. Det vil først blive afgjort den dag, hvor 

sagen bliver fremlagt for en domstol. 

Ny praksis: 

Et andet område, hvor der er sket en væsentlig udvikling inden for de sidste par år, er praksis 

vedrørende, hvad der skal til for, at der er tale om en samlet ordning. Før i tiden var der tale om en 

samlet ordning, så længe mere end 50 % af de usikrede kreditorer deltog. Der blev ikke kigget på 

hvilke kreditorer, der ikke var med i ordningen. Af forarbejderne og praksis fremgår det, at det er 

muligt at holde småkrav udenfor. Dette har dog ikke tidligere været tillagt stor betydning. 

Den seneste praksis viser dog, at dette i højeste grad er betydningsfuldt nu. Efter de sidste 

afgørelser at dømme vil der blive krævet en væsentlig større deltagelse og de krav, der ikke er 

med i ordningen, skal virkelig være små krav. 

Dette kan desværre medvirke til, at det bliver sværere at gennemføre en frivillig akkord som en 

samlet ordning og dermed sværere at gennemføre rekonstruktionen. 



7. Konklusion 
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I en anden afgørelse er det derimod blevet gjort lettere at gennemføre en rekonstruktion. Østre 

Landsret gav et selskab medhold i, at de kunne konvertere en del af deres tilgodehavende og 

samtidig have fradrag for kurstabet på den fulde fordring. Da den resterende del af fordringen ved 

konverteringen ville stige til kurs pari, ville dette tab ellers have været tabt. På denne måde blev 

debitorselskabet solvent, samtidig med at kreditor fik sit fulde fradrag. 

Denne form for ordning kan være med til at øge kreditors villighed til at gennemføre en gælds-

konvertering. Det kan gøre det nemmere at rekonstruere levedygtige virksomheder, der måske 

ellers ville gå konkurs i disse krisetider.  

Omgåelse? 

Især inden for koncernforhold har det været forsøgt flere gange at omgå skattereglerne. Seneste 

eksempel er byretsdommen fra Lyngby, hvor moderselskabet havde forsøgt at omdanne et ikke-

fradragsberettiget tab på en fordring på datterselskabet til et fradragsberettiget driftstab.  

Der er dog taget højde for den slags sager, hvor koncernselskaberne udnytter interessefælles-

skabet, og derfor lykkedes det heller ikke denne gang. Men det kan være svært at gennemskue, 

hvordan transaktionerne egentlig foregår, når de foregår gennem flere led. 

Det måtte skatteministeren sande, da han svarede forkert på et ministerspørgsmål i forbindelse 

med behandlingen af en ændring af LL § 15 i februar 2011. I dette svar bekræftede han, at det var 

muligt for et koncernselskab at undgå underskudsbegrænsning, hvis banken solgte fordringen til 

moderselskabet, som herefter konverterede fordringen til selskabskapital. En måned efter måtte 

svaret dog rettes, da der i KGL § 8 er taget højde for netop sådan en situation. 

Da der tidligere har været en sag, hvor der blev støttet ret på et ministersvar, er det dog uheldigt 

at den slags ting sker. I en i forvejen kompliceret situation, blev gældende ret i en kort periode sat 

på en prøve, hvor værnsreglerne dog i sidste ende var på SKAT’s side.  

7.1. Perspektivering 

Det er tydeligt, at lovgivningen og praksis ikke altid tager højde for alle elementer. I koncern-

forhold kan der være tvivl om, hvad det vil betyde for sambeskatningen, hvis rekonstruktøren 

overtager ledelsen af datterselskabet. Og mens insolvensretten forsøger at gøre en rekonstruktion 

nemmere, gør skatteretten det sværere at gennemføre en frivillig akkord som en samlet ordning. 

Der er derfor et klart behov for, at selskabsretten, insolvensretten og skatteretten bliver 

koordineret, så der bliver et bedre samspil mellem regelsættene. Samtidig er der et stort behov 

for at gældende ret på de usikre områder bliver afklaret, så de insolvente selskaber har en 

mulighed for at reagere på krisetegnene uden at være usikker på de langsigtede konsekvenser.  
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