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Executive Summary 

Title: Loan to shareholders, Author Jakob Overby Traberg Copenhagen 
Business School 2012 
March 2009, the Minister for Economic and Business Affairs submitted a draft for a 
new Companies Act (L170 2008-09). The draft which was based on the Committee 
for Modernizing Company Law’s recommendations allowed loan to shareholders 
under certain conditions. However when the Companies Act was adopted, the ban 
against loans to shareholders was retained. On this background the thesis address 
the following main question: 

What is the reasons for the ban in the Companies Act § 210 against loans to 
shareholders, and is it relevant to retain the ban? 

The purpose of this thesis is to investigate the law of the Companies Act regarding 
loans to shareholders in order to answer the thesis main question. 

First the main purpose for the Companies Act is investigated, after this the thesis 
goes one level deeper into the legal framework, to find the reasons for the ban 
against loans to shareholders. The Danish Act is compared with Companies Acts in 
other European countries to see if these countries also ban loans to shareholders.  

The thesis will then discuss whether the ban is relevant compared to the primary 
stated purpose for creditor protection. 

The thesis argues that the Danish ban against loans to shareholders, meets the 
purpose for creditor protection for companies whit negative profit and loss 
accounts, and if loans exceeds the profit and loss accounts. If loans do not exceed 
profit and loss accounts the ban does not protect the creditors, because the 
shareholders will have other ways to transfer funds to the shareholder such as 
dividend and purchase for own shares.  

Therefore there are reasons to consider whether the Danish ban should be changed 
so that loans could be allowed under certain conditions such as suggested by the 
Committee for Modernizing company law.       
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1. Indledning 
I oktober 2006 nedsatte Økonomi- og Erhvervsministeren Udvalget til 
Modernisering af Selskabsretten. Udvalget, som blev sammensat af en bred gruppe 
repræsentanter fra relevante erhvervsorganisationer, fik til opgave at gennemgå 
den nuværende selskabslovgivning med henblik på en modernisering. 
Moderniseringen skulle omfatte en fuldstændig gennemskrivning af de eksisterende 
selskabslove. Blandt de emner, som skulle drøftes, var også de eksisterende regler i 
hhv. aktie- og anpartsselskabsloven, som forbød selskaber at yde lån til ledelsen 
eller til kapitalejeren. Moderniseringsudvalgets arbejde udmundede sig i et udkast 
til et lovforslag til en ny selskabslov. I udvalgets udkast til en ny selskabslov var det 
tidligere forbud mod udlån til kapitalejer samt ledelse modificeret, så det nu ville 
være muligt for et selskab under visse betingelser at foretage udlån til selskabets 
kapitalejere og ledelse. 

25. marts 2009 fremsatte Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen lovforslag 
170 (L170), forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). L170 fulgte 
Moderniseringsudvalgtes forslag vedrørende udlån til kapitalejere og ledelse og 
indeholdt en lempelse i forhold til det tidligere forbud mod udlån til kapitalejere og 
ledelse. I henhold til lovforslag L170 ville udlån til ledelse og kapitalejere være tilladt 
under visse forudsætninger.  

Da selskabsloven blev vedtaget 9. maj 2009, var L170’s forslag om en mere lempelig 
udlånsregel droppet, og det tidligere forbud mod udlån videreført. 

I forbindelse med mit virke som revisor har jeg gentagende gange konstateret 
overtrædelser af Selskabslovens bestemmelser vedrørende udlån til kapitalejere og 
ledelsen. Disse overtrædelser er efterfølgende påtalt over for det respektive 
selskab, ofte gentagende gange, uden at forholdet ændrer sig. Dette skyldes 
formentligt, at selskaberne ikke har oplevet konsekvens ved overtrædelsen af 
bestemmelserne tidligere. 

Udlåns forbuddet haft opmærksomhed i revisors hverdag. Dels som følge af revisors 
forpligtelser ved konstatering af overtrædelse af Selskabsloven, dels da det ikke er 
usædvanligt med ulovlige udlån til kapitalejere. Derfor blev 
Moderniseringsudvalgets arbejde samt den efterfølgende lovbehandling 
vedrørende bestemmelserne om udlån til kapitalejere og ledelse også fulgt fra 
sidelinjen.  
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Efter lovbehandlingen, som resulterede i en videreførelse af det hidtidige forbud, 
skete der pludselig, en for mig, uventet reaktion fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Jeg oplevede, at flere af vores klienter havde fået en skrivelse fra Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen med påtale om indfrielse af de ulovlige udlån, som der var 
konstateret i de pågældende selskaber. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens henvendelser samt debatten i forbindelse med 
lovforslaget, som skulle tillade lån til kapitalejer, begyndte at sætte tanker i gang i 
mit hoved om disse bestemmelser om udlån til kapitalejer og ledelse. Disse tanker 
har resulteret i nærværende afhandling, hvor jeg ønsker at undersøge 
bestemmelserne nærmere. 
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2. Problemfelt 
Udvalget til Modernisering af Selskabsrettens forslag om ophævelse af 
Selskabslovens daværende forbud mod udlån til kapitalejere og ledelse, et forslag, 
som Økonomi- og Erhvervsministeren senere videreførte i regeringens lovforslag 
170, skabte debat i både folketinget, pressen og i erhvervskredse. Forslaget kom 
efter en periode, hvor revisorer gentagende gange havde klaget over, at revisors 
påtale i selskabers revisionspåtegning i selskaber, som ydede ulovlige udlån, ikke 
blev fulgt op af myndighederne. Den manglende reaktion fra myndighedernes side 
kunne opfattes, som om myndighederne ikke anså disse ulovlige udlån som 
alvorlige, ej heller som en trussel mod selskaberne. På denne baggrund ville en 
ophævelse af forbuddet mod udlån til kapitalejere også give mening. 

De politiske forhandlinger endte med, at forslaget om at tillade udlån til kapitalejere 
m.fl. blev droppet, og det eksisterende forbud blev videreført. Efterfølgende har 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretaget en målrettet kontrolindsats rettet mod 
selskaber, som ikke overholder udlånsforbuddet. Ovenstående begivenheder har 
givet anledning til overvejelser om, hvorfor der i den danske selskabslov skal være 
et forbud mod økonomisk bistand til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v. Dette 
spørgsmål vil nærværende afhandling omhandle. 

2.1 Problemformulering 
Opgavens hovedspørgsmål kan med udgangspunkt i ovenstående problemfelt 
formuleres som følgende: 

Hvad er årsagen til forbudsbestemmelserne i selskabslovens § 210 
vedrørende forbud mod kapitalselskabers udlån til kapitalejere og ledelsen, 
og er det relevant at opretholde forbuddet? 

 

Jeg vil analysere problemstillingen gennem behandling og besvarelse af følgende 
arbejdsspørgsmål: 

- Hvad er hensigten og baggrunden for selskabsloven herunder særligt 
bestemmelserne i § 210? 

Jeg vil indlede opgaven med at undersøge baggrunden for indførelsen af 
selskabsloven. Undersøgelserne vil tage udgangspunkt i den historiske retsudvikling 
inden for selskabsretten frem til seneste selskabslov. Jeg vil forholde mig til de 
historiske drøftelser vedrørende udlån til kapitalejere.  
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- Hvad var argumentationen imod afskaffelse af de hidtidige 
forbudsbestemmelser ved behandlingen af den nye selskabslov? 

Jeg vil analyse, hvilke argumenter der er blevet fremført for opretholdelse af 
udlånsforbuddet. Analysen tager afsæt i høringssvar, debat i Folketinget, Udvalget 
til Modernisering af Selskabsrettens arbejde samt andre skrevne kommentarer i fx 
tidsskrifter.  

- Hvordan er tilsvarende regler i EU-retten samt i Sverige, Norge, England eller 
Tyskland? 

I forhold til at kunne forholde sig til relevansen af de danske regler vil specialet også 
omhandle en analyse af, hvordan lovgivningen i lande omkring os behandler udlån 
til kapitalejere og ledelse. Analysen tager udgangspunkt i EU-rettens regler samt 
nærmere analyse af regler for udlån til kapitalejere i Sverige, Norge, England og 
Tyskland.  

- Hvordan håndhæves forbuddet mod udlån til kapitalejere og ledelsen?  

Specialet vil vurdere, hvorledes myndighederne håndterer håndhævelsen af 
forbuddet. Vurderingen vil tage udgangspunkt i de muligheder, som lovgivningen 
giver til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forlængelse af deres regnskabskontrol. 

 

2.2 Afgrænsninger 
Specialets vurderinger og konklusioner tager primært afsæt i selskabslovens 
bestemmelser. Der er ved behandling af specialets emner ikke skelet til 
særlovgivninger for fx børsnoterede selskaber og finansielle selskaber samt etiske 
regler om god selskabsledelse. 

Selskabslovens regler om økonomisk bistand omhandler både kapitalejere og 
ledelse i selskabet samt disse evt. nærtstående personer. Specialets besvarelse af 
hovedproblemstillingen bliver besvaret i forhold til kapitalejere. 

Ved kapitalejere er forudsat, at denne er en fysisk person og ikke en juridisk person. 
Der er endvidere ikke taget stilling til minoritetsejeres problemstillinger i 
forbindelse med tilladelse af udlån til kapitalejere, da tilgangen til specialet har 
været i forlængelse af en opstået problemstilling i forhold til mit arbejde som 
revisor. Vores typiske klienter omfatter selskaber med få kapitalejere, og 
minoritetsejeres problematikker er meget sjældne i vores segment.  
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Materialet, som specialet bygger på, baserer sig, for så vidt angår den del 
omhandlende fremførte argumenter for opretholdelse af forbuddet, udtalelser som 
argumenterer for, hvorfor det ikke skal tillades for selskaber at foretage udlån til 
kapitalejere og ledelse i et selskab. Derfor kan specialets argumentation til tider 
opfattes som værende ensidig i forhold til primært at forholde sig til, hvorvidt 
fremførte argumenter for afskaffelse er relevante, frem for at diskutere, om det er 
relevant at tillade udlån. 

Skæringsdato for informationsindsamlingen er sat til den 31. december 2011. 
Begivenheder og informationer efter denne dato er ikke medtaget i specialet. 

2.3 Anvendte forkortelse og definitioner  
Definitioner: 

I specialet henvises ofte til ”selskabsloven” eller, hvor jeg har vurderet det som 
værende hjælpende for forståelsen, ”den nye selskabslov”. Ved selskabsloven/den 
nye selskabslov henvises til LBK nr. 322 af 11/04/2011.  

Forkortelser:  

Der er i specialet benyttet følgende forkortelser: 

LBK: Lovbekendtgørelse 

BEK: Bekendtgørelse 

SEL: Selskabsloven 

 ÅRL: Årsregnskabsloven 

L170: Forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber L170 (samling 2008-09) som 
fremsat den 25. marts 2009. 
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3. Model og metodevalg 
Nærværende afhandling er udarbejdet ud fra en overordnet strukturmodel over 
specialet. Formålet med modellen er at klarlægge de sammenhænge, der er mellem 
de enkelte elementer, der indgår i specialet. Herudover kan modellen anvendes til 
at illustrere, hvordan problemformuleringens arbejdsspørgsmål besvares. 

Nedenstående diagram viser den proces, der er fastlagt for at nå frem til 
vurderingerne i specialets konklusion.  

 

 

Figur 3.1 Strukturoversigt for specialet 

Diagrammet skal forstås således, at analysen udarbejdes på baggrund af en løbende 
vurdering af de enkelte elementer. Ud fra problemfeltets udformning anvendes dels 
den beskrivende undersøgelse og dels den problemidentificerende og forklarende 
undersøgelse. Formålet med opgaven er at udforske forhold, som er mindre kendte. 
Jeg ønsker at undersøge selskabslovgivningen og redegøre for lovens bestemmelser 
om udlån til kapitalejere. På baggrund af redegørelsen ønsker jeg at komme med en 
vurdering af, hvorvidt de danske bestemmelser er relevante set i forhold til de 
argumenter, som har været fremført ved vedtagelse af reglerne, samt i forhold til 
de øvrige muligheder, selskabsloven giver for overførelse af midler til kapitalejeren. 
Med i vurderingen inddrages også, hvordan tilsvarende regler er i lande som 
England, Tyskland, Norge og Sverige. Til sidst inddrages myndighedernes kontrol af 
selskabslovens udlånsforbud, da mine erfaringer er, at reglerne ikke respekteres af 
kapitalejerne, hvis håndhævelsen er for tilfældig.   

Analysen vil blive foretaget som en kvalitativ analyse, hvor jeg gennem indtryk og 
erfaringer samt indsamling og sammenfatninger vil vurdere de identificerede 
problemer og besvare de fastlagte spørgsmål. Mine data vil således bestå af 

Problemfelt Analyse og vurdering

Metodevalg Det lovmæssige grundlag

Løbende evaluering Dataindsamling Hensigten med bestemmelserne

Bestemmelserne i andre lande

Konklusion Vurdering af relevans af bestemmelserne
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kvalitative data i form af lovbekendtgørelser, høringssvar, betænkninger, artikler, 
offentliggjorte domme samt faglitteratur.  

I det følgende vil jeg redegøre for den metodemæssige tilgang til opgaveløsningen, 
herunder i relation til strukturoversigten i figur 3.1. Herudover har jeg valgt at 
arbejde ud fra en fastlagt arbejdsproces, der skal sikre, at den røde tråd i opgaven 
bliver synlig for læseren. 

 

 

 

3.1 Fastlæggelse af problemformulering 
De danske selskabsreglers bestemmelser for udlån til selskabets ejere og ledelse har 
gennem den danske retshistorie været præget af skiftende holdninger til, hvorvidt 
sådanne udlån skulle være tilladt eller forbudt. Senest rejste debatten sig på ny, da 
Udvalget til Modernisering af Selskabsretten i deres udkast til en ny selskabslov i 
2008 foreslog, at det daværende forbud mod udlån til selskabets ejere skulle 
lempes. Udvalget til Modernisering af Selskabsretten foreslog, at det skulle være 
tilladt at foretage udlån til selskabets ejere, såfremt lånet opfyldte visse betingelser. 
Udvalgets anbefalinger var medtaget ved førstebehandlingen af den nye 
selskabslov, men ved lovforslagets anden behandling var regeringens forslag om at 
tillade udlån til kapitalejere og ledelsen udgået og det tidligere forbud videreført. 
Specialet ønsker at gennemgå og diskutere indholdet af selskabslovens 
bestemmelser om udlån til kapitalejere, og på baggrund af de fremførte argumenter 
for og i mod bestemmelserne vurdere, hvorvidt bestemmelserne stadig er relevante 
i forhold til selskabslovens øvrige muligheder for overførsel af midler fra selskabet 
til kapitalejerne. 

 

3.2 Informationssøgning 
Materialeindsamlingen under denne afhandling er primært sket med udgangspunkt 
i lovtekster. Jeg har ligeledes anvendt forarbejder til den nye selskabslov og tidligere 
love, erhvervsretlig litteratur samt artikler fundet på internettet. 

Problem-
formulering 

Informations
-søgning 

Overblik og 
bearbejdning 

Analyse Konklusion 

 

Vurdering 

Figur 3.2 Arbejdsproces 
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Informationssøgningen har også omfattet undersøgelse af selskabslovgivningen i 
England, Tyskland, Norge, Sverige samt generelt i EU.   

3.3 Overblik og bearbejdning 
Metodemæssigt er de indsamlede data sammenholdt med problemformuleringen 
for at se, om arbejdsspørgsmålene realistisk set kunne besvares på baggrund heraf. 
Det er ligeledes i denne fase, at strukturen i analysedelen endeligt er blevet fastlagt. 

3.4 Analyse og vurdering 
Analysen består af en indledende gennemgang af den nye selskabslov samt en 
historisk gennemgang af selskabslovgivningen i Danmark. Gennem de sidste år har 
der fra lovgivers side været stort fokus på administrative lettelser. Med 
udgangspunkt i den debat, som den nye selskabslov har medført, vil jeg vurdere, 
hvad grunden til udlånsforbuddet er, og teste, om de argumenter, som historisk og 
aktuelt er blevet fremført, stadig i dag er relevante.  

3.5 Konklusion 
På baggrund af opgavens delkonklusioner vil jeg komme med en endelig konklusion 
samt en perspektivering, der skal sikre, at arbejdsspørgsmålene i 
problemformuleringen bliver besvaret. 
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4. Kildekritik 
Opgaven er i nogen grad baseret på sekundærdata, herunder nærmere bestemt 
procesdata. Procesdata består af faglige artikler, rapporter samt data fra diverse 
medier, herunder internettet.  

Som det fremgår af ovenstående, er en stor andel af de anvendte kilder skriftlige 
sekundære kilder. Årsagen til dette skal ses i lyset af projektets problemstilling, og 
det har på den baggrund været nødvendigt først og fremmest at anvende 
originalkilder i form af lovbekendtgørelser.  

I de tilfælde, hvor jeg har benyttet mig af artikler, er det relevant at tage skribenten 
eller mediets baggrund i betragtning. Dette skal forstås således, at artikler, 
høringssvar m.m. er skrevet ud fra den pågældende interessents synspunkt, og kan 
meget vel fokusere overvejende på interessentens medlemmers interesser frem for 
selve formålet med selskabsloven. Hvor artikler er anvendt, er der risiko for, at 
artiklerne er fejlbehæftede i forhold til deres indhold. Grundet tidspres har det ikke 
været muligt at kontrollere informationernes korrekthed. 
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5. Historisk udvikling af selskabsloven 

5.1 Formål 
For bedre at kunne forholde mig til betænkningerne vedrørende et enkelt afsnit i 
selskabsloven vil jeg begynde mine undersøgelser med at se på de helt 
grundlæggende tanker bag indførelsen af en lovgivning for kapitalselskaber. Dette 
afsnit indeholder en historisk gennemgang af lovgivningsgrundlaget for 
kapitalselskaber i Danmark med udgangspunkt i de første selskabslove og de 
efterfølgende skelsættende love frem til gældende selskabslov – LBK nr. 322 af 
11/4/2011. 

Formålet med afsnittet er at fortolke, hvilke samfundsmæssige forhold der ligger til 
grund for hovedargumenterne for indførelsen af selskabsloven. 

5.2 Tiden for egentlig lovgivning 
Danmark fik sin første aktieselskabslov i 1917, godt 300 år efter stiftelsen af 
Danmarks første aktieselskab, Dansk Ostindisk Kompagni, som blev stiftet ved 
kongelig oktroj1 af 17. marts 1616. Hovedvægten i aktieselskabsloven af 1917 lå på 
eksterne forhold såsom at sikre offentlighedens indsigt i for eksempel forbindelse 
med stiftelse af aktieselskaber. Der blev ligeledes indført krav om, at aktieselskaber 
skulle registreres for at kunne opnå retssubjektivitet (Werlauff, 2010, s. 36).  

I 1600-tallet begyndte aktieselskaber at blive udbredt i hele Europa. I England var 
der to slags aktieselskaber i 1600-tallet – statsstøttede selskaber såsom Bank of 
England og privatfinansierede selskaber. Sydhavskompagniet (statsstøttet) gik 
konkurs grundet omfattende svindel, og dette medførte Bubble Act fra 1720, som 
først blev ophævet i 1825. Efter Bubble Act blev aktieselskabsformen vanskeliggjort 
og ophørte næsten. Interessentselskaber var de mest almindelige i denne periode i 
England. Det var dog muligt at etablere aktieselskaber, men dette kunne kun ske 
ved privilegium fra parlamentet eller kongen. Privilegiet skulle give den særlige 
begunstigelse som begrænset hæfte (Dübeck, 1991, s.11). 

Efter ophævelsen af Bubble Act i 1825, var der ingen særlige regler for 
aktieselskaber i England frem til Joint Stock Act af 1884 + 1855, som indeholder 
regler om oprettelse af private selskaber med begrænset hæfte. 

                                                        
1 oktroj (af fr. octroi 'bevilling', af octroyer, af lat. auctorizare 'bemyndige'), ældre betegnelse for en 
koncession fra staten (kongemagten) til at drive en bestemt form for virksomhed eller selskab 
(www.denstoredanske.dk). 
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I Frankrig var mange virksomheder baseret på kongelige subsidier. Selskaberne blev 
ofte styret af embedsmænd. Grundet aktieskandalen Mississippiboblen var det 
franske erhvervsliv ikke meget for at gøre brug af aktieselskabsformen (Dübeck, 
1991, s.13). 

Stiftelse af aktieselskaber kunne kun ske på grundlag af privilegium eller oktroj. Der 
var mulighed for at opnå begrænset hæfte via vedtægterne. Ved lov i 1673 om 
selskabsret kom der krav om skriftlighed og offentlighed. I 1793 blev det muligt at 
stifte frie aktieselskaber, men de kunne kun stiftes ved offentlig autorisation. Denne 
autorisationspligt blev ophævet igen i 1867, da den havde bremset lysten til at 
oprette selskaber. Den begrænsede hæfte blev almindeligt efter 1780-klausulen om 
hæftebegrænsning (Dübeck, 1991, s. 14). 

De igennem tiden forskellige regler for aktieselskaber i henholdsvis Frankrig og 
England medførte en trafik af selskaber, som skiftevis flyttede fra England til 
Frankrig for at udnytte de fordele, der kunne opnås som følge af det ene lands mere 
attraktive regler (Dübeck, 1991, s.14). I nutidigt EU-perspektiv er flytning af 
selskaber igen særdeles aktuelt grundet EU-regler om etableringsfrihed. Dette ville 
blive behandlet senere i afhandligen.     

Danmark fik som nævnt sin første aktieselskabslov i 1917, og den historiske 
udvikling frem til denne lov minder i grove træk om den udvikling, som ovenfor er 
beskrevet for Europa.  

Frem til forordningen af 15. maj 1810 blev det betragtet som nødvendigt med 
kongelig oktroj eller privilegium for at stifte et selskab med begrænset hæfte. 
Gennem det 18. og 19. århundrede var den primære hæfteform i Danmark 
solidarisk hæftelse – dog af og til pro rata-hæfte. Den danske selskabshistorie har 
også budt på skandaler og svindelsager, hvorfor der var en vis modvilje i mod 
begrænsede hæfteformer. I Danmark var der store drøftelser i midt 1800-tallet. 
Teorien drøftede begreber som det ansvarlige interessentselskab og det anonyme 
interessentselskab. For interessentselskabet gik de teoretiske drøftelser på, 
hvorvidt deltagerne hæftede solidarisk (en for alle, alle for en), eller om hæftelsen 
var pro rata. Firmaloven af 1862 hjelmede pro rata, hvilket dog blev ophævet igen 
ved firmaloven af 1. marts 1889. Firmaloven af 1. marts 1889 fastslog, at selskaber 
ikke kunne anmelde begrænsninger af selskabets fuldt ansvarlige medlemmer. 

I takt med udbredelsen af handel i ihændehaveraktier og det hertil hørende 
anonymitetsbegreb spillede anonymitetsbegrebet en afgørende rolle for den nye 
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selskabsretlige lovgivning og begrundelsen for en hæftelse begrænset til 
grundfonden eller aktiernes nominelle værdi.  

Et andet vigtigt skridt på vejen mod den begrænsede hæfte var ophævelsen af 
nødvendigheden af kongeligt privilegium for stiftelse af almennyttige selskaber 
uden personlig hæftelse ved forordning af 1810. Begrebet juridisk person blev 
accepteret af retspraksis som hæftegrundlag i 1800-tallet. Aktieselskabsformen 
med begrænset hæfte blev herefter meget udbredt, også i arbejderkredse, selvom 
selskabsformen blev forbundet med kapitalismen. Begrundelsen var, at arbejderne 
lettere kunne honorere den begrænsede hæfte frem for den solidariske hæfte. 

5.3 Første lov 
Danmark oplevede i perioden frem til aktieselskabsloven af 1917 forskellige 
erhvervsskandaler blandt andet bankkrisen og kalamiteten i Bondestadens 
Sparekasse (Dübeck, 1991, s. 124). Dette medførte, at der i både jurist- og 
erhvervskredse var utilfredshed med retstilstanden, hvor der for anonyme selskaber 
herskede en næsten ubegrænset aftalefrihed. Grosserersocietetets Komité vedtog 
på deres møde i efteråret 1911 en resolution, der opfordrede regeringen til at 
udarbejde lovforslag til en aktieselskabslov. Indenrigsminister Bramsen nedsatte 
efterfølgende i 1900 et udvalg, som skulle udarbejde et forslag til regler for stiftelse 
og opløsning af aktieselskaber. Opgaven blev efterfølgende udvidet til også at 
omfatte selskabernes liv og virksomhed. Forslaget blev afleveret i 1901, men blev 
efterfølgende henlagt i flere år (Dübeck, 1991, s. 123-124). 

I 1908 kom bankkrisen og svindelsagen om Sjællandske Bondestands Sparekasse, 
hvor formanden Alberti bedrog banken for et stort pengebeløb. Dette affødte på ny 
efterspørgsel efter en ny aktieselskabslov. Der var dog stadig også modstand imod 
en aktieselskabslov, da denne blev betragtet som et indgreb i den personlige frihed. 
Det blev i visse kredse anset for en hellig og ukrænkelig menneskeret, at der kunne 
stiftes aktieselskaber med en hvilken som helst lille aktiekapital og ganske små 
andele (Dübeck, 1991, s.124). 

I 1917, efter seks lovforslag siden 1910, blev aktieselskabsloven af 1917 vedtaget. 
Loven var dog meget reduceret i forhold til de første lovforslag, men loven krævede 
dog ifølge handelsminister Hage, at man læggede kortene på bordet ved stiftelsen 
af aktieselskaber, så enhver kunne skønne, om det var et sundt eller usundt 
foretagende (Dübeck, 1991, s.129 ). Hovedvægten i loven, som var inspireret af 
lovgivningen i Tyskland, Sverige og Norge, lå på eksterne forhold såsom at sikre 
offentlighedens indsigt ved for eksempel stiftelse af et aktieselskab. Det var 
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ligeledes et krav, at selskabet skulle registreres for at opnå retssubjektivitet 
(Werlauff, 2010, s. 36). 

Efterkrigsårene efter 1. verdenskrig viste behov for nye regler, som skulle imødese 
de misbrug, som lavkonjunkturen medførte. I 1930 kom en opdateret lov, som 
indeholdt større åbenhed og kontrol. Herudover blev der ved aktieselskabsloven af 
1930 indført bestemmelser om selskabers erhvervelse af egne aktier. Tidligere var 
der ingen begrænsninger, og dette havde medført erhvervsskandaler, hvor 
selskaber havde udhulet kapitalen via opkøb af egne aktier (Werlauff, 2010, s. 36).   

Selskabslovene af 1917 samt 1930 var præget af offentlighedsprincippet, som i 
modsætning til normativsystemet, der er kendetegnet ved forebyggelse af 
besvigelser gennem detaljerede formelle regler, er karakteriseret ved, at besvigelser 
bekæmpes ved offentliggørelse af en række centrale oplysninger (Hansen og 
Krenchel, 2006, s. 149). 

5.4 Skelsættende love 
Aktieselskabsloven af 1930 fungerer i ca. 43 år. Dog er den løbende blevet ændret, 
som for eksempel i 1952, da der bliver indført forbud med udlån til kapitalejere.  

Aktieselskabsloven af 1973 udbygger minoritetsbeskyttelse og kreditorbeskyttelse 
og sikrer fortegningsret til eksisterende aktionærer. Aktieselskabsloven af 1973 
bygger på betænkning fra 1964 samt betænkning fra 1969. Betænkning 1969 bygger 
på en fællesnordisk aktieselskabslov. Lovudkastet, som betænkning af 1969 
udmunder i, er på centrale punkter identiske med udkast til tilsvarende finske, 
norske og svenske betænkninger. 

Aktieselskabsloven af 1973 medførte blandt andet følgende vigtige forhold:  

- Retten til at møde ved fuldmagt eller med rådgiver på generalforsamling. 
- Lighedsgrundsætningen, som sikrer, at en forskydning af retsforholdet 

mellem aktionærer kun kan vedtages på generalforsamlingen, hvis de 
aktionærer, hvis retsstilling bliver forringet, tiltræder beslutningen. 

- Generalklausulen – værn med majoritetsmisbrug blev lovfæstet. 
- Stemmeløseaktier – der blev indført forbud mod stemmeløse aktier samt 

forbud mod aktier med mindre end 1/10 stemmeret. (Forbuddet er nu 
ophævet via SL § 46 stk. 1, 2. pkt.). 

- Spørgsmålsretten – ret til at stille spørgsmål til bestyrelsen på 
generalforsamlingen.  
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- Vedtægtsændringsmajoriteten – der blev indført en minimumsgrænse for, 
med hvilken majoritet vedtægtsændringer kan vedtages. 

Efter Danmark i 1973 indtræder i EU som det eneste nordiske land, ændres fokus i 
den danske selskabslovgivning fra det nordiske perspektiv til nu at blive præget af 
EU. De næste 20 år præges herefter af harmoniseringsændringer i EU (Hansen og 
Krenchel, 2006, s. 150). 

I 1973 blev der efter tysk forbillede indført en anpartsselskabslov i Danmark. I 
Tyskland var der indført en anpartsselskabslov tilbage i 1892, da man havde oplevet 
et behov blandt det voksende antal af små og mellemstore familieejede 
virksomheder for mere simple regler end de efterhånden meget omfattende regler, 
som eksisterede for aktieselskaber. Motivationen for at indføre en 
anpartsselskabslov i Danmark var, at man frygtede, at Danmarks indtrædelse i EU 
ville medføre en meget kompleks aktieselskabslovgivning i forbindelse med de 
forventede EU-harmoniseringer (Hansen og Krenchel, 2006, s. 151). 

I december 1992 blev der gennemført en lille reform af selskabsloven, hvor der 
skete indførelse af sjette selskabsdirektiv om spaltning. Der blev også vedtaget en 
række stramninger som følge af konkursen i Nordisk Fjer A/S (Hansen og Krenchel, 
2006, s. 151). 

Seneste selskabsreform i 2010 havde til formål at gøre Danmarks selskabsret 
international konkurrencedygtig gennem en forenkling og liberalisering af 
selskabslovgivningen. Ved vedtagelsen af den nye selskabslov skete også en 
implementering af EU's kapitaldirektiv.  

Udvalget for Modernisering af Selskabsretten, som blev nedsat for at komme med 
deres udkast til den nye selskabslov, var enige om, at det ville være en fordel at 
samle anpartsselskabsloven og aktieselskabsloven til en samlet selskabslov. Den 
hidtidige opdeling af lovgivningen i henholdsvis anparts- og aktieselskabslov havde 
givet anledning til usikkerheder, der hvor anpartsselskabslovens bestemmelser ikke 
var tilstrækkelige. Skulle bestemmelserne i aktieselskabsloven benyttes i disse 
tilfælde, eller var der her aftalefrihed? En anden fordel ved at sammenskrive 
anparts- og aktieselskabsloven var, at man ville undgå unødige gentagelser og 
samtidig fremhæve forskellene mellem de to love. I den landeundersøgelse, som 
blev udført i forbindelse med betænkningen, fremgik samme tendens i andre lande, 
hvor de to love også blev sammenskrevet til én lov (Betænkning 1498, 2008, s. 29-
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31). Den endelige lov – LBK nr. 322 af 11/4/2011, som er resultatet af Betænkning 
1498 – er ændret på følgende hovedpunkter: 

- Kapitalkrav for stiftelse af et anpartsselskab blev nedsat til 80.000 kr., 
kapitalkrav for stiftelse af aktieselskab blev fastholdt på 500.000 kr., men det 
er blevet muligt kun at indbetale 25 % af kapitalen ved stiftelsen. 

- Reglerne for ekstraordinært udbytte blev mindre restriktive. 
- Begrænsningen fra tidligere om, at et selskab kun må erhverve egne aktier 

op til en andel svarende til 10 % af selskabskapitalen, blev ophævet. 
- Der blev indført mulighed for selvfinansiering, og forbud mod aktionærlån 

blev videreført. 
- Administrative lettelser, herunder mulighed for indførelse af fremmedsprog 

på generalforsamling og på bestyrelsesmøder.  

5.5 Delkonklusion 
Et af kendetegnene ved et aktieselskab er den begrænsede hæfte, som beskytter 
aktionærernes private formue for selskabets kreditorer. Denne beskyttelse er 
opstået som følge af aktieselskabets retssubjektivitet som en juridisk person. 
Forholdene i samfundet har ændret sig meget gennem århundrederne, og disse 
forhold har meget naturligt påvirket den måde, hvorpå selskaber er blevet drevet.  

Den begrænsede hæfte blev anerkendt i det britiske retssystem i 1400-tallet. 
Formålet var ikke som sådan at beskytte aktionærernes private formue, men at 
beskytte selskabets formue, således at en selskabsdeltagers særkreditor ikke kunne 
kræve udlæg i selskabets formue (Werlauf, 2010, s.34).  

 Den begrænsede hæfte i forhold til aktieselskaber og anpartsselskaber må ellers 
generelt opfattes som en beskyttelse af selskabsdeltagernes formue. Det var også 
først, efter at kravet om kongeligt privilegium for stiftelse af selskaber med 
begrænset hæfte blev ophævet ved forordning af 1810, at aktieselskabsformen 
begyndte at blive anvendt i højere grad i Danmark. 

Danmarks første aktieselskabslov blev vedtaget i 1917. I tiden op til vedtagelse af 
loven havde der været flere erhvervsskandaler. Ved vedtagelse af loven blev der 
især lagt vægt på, at selskaber skulle offentliggøre, på hvilket grundlag selskabet var 
stiftet. I takt med tidens erhvervsskandaler er der efterfølgende fra lovgivningens 
side strammet op på lovgivningens regler. I forhold til grundelementerne i 
selskabsretten, som jeg vil betegne som kreditorbeskyttelse og 
minoritetsbeskyttelse, har man ved seneste lovrevision også beskæftiget sig med 
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områder som administrative lettelser og med at gøre lovgivningen 
konkurrencedygtig. Dette medførte blandt andet, at Udvalget til Modernisering af 
Selskabsretten i deres udkast til en ny selskabslov foreslog, at det skulle gøres 
muligt for selskaber at yde lån m.m. til kapitalejere og til ledelsen under visse 
forudsætninger. Forslaget var også indarbejdet i det første udkast til en ny 
selskabslov, men ved vedtagelse af den endelige lov blev det tidligere forbud 
alligevel videreført. Dette forhold vil blive belyst nærmere i følgende afsnit.  
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6. Bestemmelser om udlån til kapitalejere 

6.1 Formål 
Afsnittet skal klarlægge, hvad motivationen for forbuddet mod udlån til kapitalejere 
har været historisk set, og i særdeleshed i forbindelse med vedtagelse af den nye 
selskabslov. Ved behandling af den nye selskabslov var det fremme at lovliggøre 
udlån til kapitalejere, men ved vedtagelse af den endelig lov blev dette forhold 
ændret. Jeg vil undersøge, hvad grunden hertil er. Hvad var argumenterne for, at 
forbuddet skulle opretholdes? Afsnittet afsluttes med en delkonklusion, som vil 
opsummere argumenterne for opretholdelse af forbud mod udlån og ligeledes 
argumenterne for afskaffelse af bestemmelserne. 

 

6.2 Historisk gennemgang 
Frem til vedtagelsen af selskabsloven i 1952 var der ingen lovgivning vedrørende 
udlån til kapitalejere. Selskabsloven af 1917 og 1930 omtaler ikke disse forhold. I 
tiden op til de egentlige lovbestemmelser i aktieselskabsloven af 1952 var der 
imidlertid udviklet den praksis, at aktieselskabs udlån til kapitalejere ansås for at 
indebære samme risiko for selskabets kreditorer, som hvis der var sket en egentlig 
tilbagebetaling af selskabets kapital til aktionæren. Derfor blev aktionærlån anset 
som værende ulovlige, såfremt udlånet måtte anses som værende i strid med 
kapitalnedsættelsesreglerne (Betænkning 362, 1964, s.128).  

Denne fortolkning støttes af Østre Landsrets afgørelse UfR 1944, s. 598, der i sag om 
udlån til selskabets kapitalejere udtalte(Betænkning 362, 1964, s.128):  

Et af Aktieselskabslovens hovedøjemed er at sikre, at selskabskapitalen kommer 
til stede og forbliver i selskabet for at tjene til fremme af selskabets formål. 
Dette har navnlig fundet udtryk i bestemmelserne i lovens §§ 30 og 37, hvilken 
sidste tilsigter at sikre kreditorerne imod, at kapitalen tilbagebetales 
aktionærerne, uden at kreditorerne fyldestgøres. Hensigten med denne 
bestemmelse ville imidlertid ikke nås, hvis den ikke kom til anvendelse i 
tilfælde, hvor en udbetaling af selskabets kapital fremtræder som et lån til 
vedkommende aktionær. De i nærværende sag omhandlede betydelige 
udbetalinger af selskabets midler til de to aktionærer findes herefter ganske at 
måtte sidestilles med sådanne udbetalinger, som § 37 direkte tager sigte på, 
uden at det kan komme i betragtning, at der efter de fremkomne oplysninger 
ikke kan antages at være opstået nogen aktuel risiko for selskabets kreditorer. 
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Denne praksis blev dog underkendt ved Højesterets i sagen UfR 1952.30H 
(Betænkning 362, 1964, s.128), som fastslår, at udlån til aktionærer ikke direkte er 
omfattet af bestemmelserne i aktieselskabslovens regler om kapitalnedsættelse, og 
retten fandt således ikke, at der i den pågældende sag var særlige forhold, som 
gjorde, at lånet kunne sidestilles med en kapitalnedsættelse og en heraf følgende 
overtrædelse af reglerne om kapitalnedsættelser. Sagen endte med, at bestyrelsen 
blev pålagt en bøde, da retten vurderede, at bestyrelsen ved udbetaling af de 
omhandlede lån havde godkendt en beslutning, som stred imod bestyrelsens pligt 
til at lede selskabet forsvarligt.  

På baggrund af ovenstående dom fra Højesteret, og da reglerne i aktieselskabsloven 
vedrørende bestyrelsens ansvar ikke gav tilstrækkelig sikkerhed for at det kunne 
antages af ansvarsbestemmelserne kunne forebygge, at der skete misbrug af udlån 
til aktionærer til skade for kreditorerne, blev der i februar 1952 stillet forslag om 
regler for udlån til aktionærer (Hansen og Krenchel, 2007, s. 280-281). 

Ved lov nr. 232 af 7. juli 1952 blev aktieselskabsloven tilført følgende bestemmelser: 
§§ 45a-5c vedrørende udlån til aktionærer. Loven medfører et forbud mod udlån til 
kapitalejere, bestyrelsesmedlemmer og direktører i ikke-børsnoterede selskaber. 
Der indføres ikke forbud mod disse lån i børsnoterede selskaber. Både de ulovlige, 
for så vidt angår ikke-børsnoterede selskaber, samt de lovlige i et børsnoteret 
selskab fremgår særskilt af selskabets årsrapport. Forbuddet mod udlån til 
kapitalejere for ikke-børsnoterede selskaber omfatter kun lån - pant eller anden 
sikkerhedsstillelse er ikke omtalt (Betænkning 362, 1964, s. 129). 

Kommissionen bag Betænkning nr. 362 i 1964 skriver i deres bemærkninger til 
lovforslag, kommissionen fremkommer med, at det må erkendes, at der er stor 
forskel på udlån til kapitalejere og kapitalnedsættelser. Ved kapitalnedsættelse har 
selskabet givet endeligt afkald på kapitalen, men et lån skal tilbagebetales. Lån 
medfører ikke en nedsættelse af formuen, men en forskydning af placeringen. 
Kommissionen mener, at bestyrelsen vil kunne antages at være ansvarlig i forhold til 
gældende ansvarsregler, hvis det ved bestyrelsens godkendelse af et lån til en 
kapitalejer måtte have stået klart, at kapitalejeren ikke ville have evnen til at 
tilbagebetale lånet, eller hvis lånet ydes på urimelige gunstige forhold. 

Kommissionens opfattelse var, at der ved udlån til kapitalejere kunne antages at 
være tale om fuldt ud legitime formål. Som eksempel blev der i betænkningen 
nævnt et selskab i en branche med store sæsonudsving. Her ville selskabet i 
perioder ligge inde med en større likvidbeholdning, hvor selskabet kun ville kunne 
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opnå en beskeden forrentning i en bank. Såfremt selskabets kapitalejere stod med 
et finansieringsbehov, ville det give god mening, at selskabet udlånte den 
overskydende likviditet til kapitalejerne. Selskabet ville hermed kunne opnå en 
bedre rente end ved banken, og selskabets kapitalejere ville ligeledes kunne låne til 
en lavere rente end i banken. Det var kommissionens holdning, at dette kun var 
naturligt og rimeligt (Betænkning 362, 1964, s. 129-130).  

Det var også kommissionens opfattelse, at udlån til selskabets direktion ligeledes 
kunne have rimelige forhold, som ved eksempelvis lån til erhvervelse af bolig for en 
direktør, eller såfremt direktionen havde ekstraordinære omkostninger. 

Kommissionen mente, at der skulle åbnes for muligheden for udlån til kapitalejere 
og direktionen. Da dette ville være forbundet med risiko for selskabets kreditorer, 
skulle lånet opfylde betingelser vedrørende omfang, bevilling og sikkerhed. 
Kommissionen mente, at den tidligere sondring mellem børsnoterede og ikke-
børsnoterede selskaber var irrationel, da udlån til kapitalejere i børsnoterede 
selskaber var uden praktisk betydning, hvorimod et legitimt behov for lån til 
kapitalejere i unoterede selskaber var forbudt. Kommissionen udtalte:   
 

Et absolut forbud mod aktionærlån i selskaber, der ikke er børsnoterede, er for 
vidtgående, idet det i mange tilfælde vil lægge hindringer i vejen for fuldt ud 
rimelige dispositioner, og således som udkastets regler er udformet, har man på 
den anden side ikke fundet, at der er tilstrækkeligt grundlag for at undtage de 
børsnoterede selskaber fra reglerne om aktionærlån m.v. (Betænkning 362, 
1964, s. 130) 
 

Betænkning 362 fra 1964 lagde derfor op til, at udlån kunne tillades, når lånet ikke 
oversteg selskabets frie reserver, hvis den samlede bestyrelse godkendte lånet, og 
såfremt der blev stillet tilstrækkelig sikkerhed. Lånet skulle fremgå særskilt af 
selskabets årsrapport. Det blev foreslået i § 48, at også kaution og anden 
sikkerhedsstillelse skulle omfattes. Kommissionen mente ikke, at der skulle tillades 
udlån til bestyrelsen, og foreslog ligeledes, at udlån til revisor også blev forbudt. 

Der blev ikke direkte på baggrund af Betænkning 362 fra 1964 fremsat lovforslag til 
en ny selskabslov, men arbejdet i Betænkning 362 fra 1964 anvendes som 
underlæggende materiale i Betænkning 540 fra 1969, hvilken ligger til grund for 
vedtagelsen af aktieselskabsloven fra 1973. 

Betænkningen 540 fra 1969 bygger som nævnt i specialets generelle historiske 
afsnit på et fælles nordisk samarbejde med det formål at give et fælles nordisk 
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udkast til en aktieselskabslov. Kommissionen for Betænkning 540 arbejder videre på 
de anbefalinger/udkast til nye paragraffer, som Betænkning 363 resulterede i, for 
en ny lovgivning vedrørende udlån til kapitalejere.  

I forbindelse med de drøftelser, som fandt sted ved udarbejdelsen af Betænkning 
540, gav de øvrige nordiske lande udtryk for, at de ikke fandt det rimeligt at 
gennemføre så strenge regler vedrørende udlån til kapitalejere, som foreslået i 
udkastet fra 1964, i særdeleshed totalforbuddet med udlån til bestyrelsen.   

Udlån til bestyrelsen blev vurderet at være særligt risikabelt, og derfor lagde 
udkastet fra 1964 til en ny aktieselskabslov op til et totalforbud mod udlån til 
bestyrelsen. Det blev vurderet, at der ikke ville være samme garanti for en 
tilstrækkelig kritisk bedømmelse, som hvis der havde været tale om udlån til 
kapitalejere eller direktionen, da det var op til bestyrelsen at godkende de 
pågældende lån.  

De øvrige nordiske lande havde i deres udkast til den nye aktieselskabslov 
behandlet udlån til bestyrelse på samme måde som til kapitalejere. Finland og 
Norge talte slet ikke om udlån til direktører, og Norge havde ligefrem fremhævet, at 
det væsentligste for deres bestemmelser var forbuddet mod den frie adgang til lån 
for kapitalejere (Betænkning 549, 1969, s. 158). 

På dette grundlag blev der fra dansk side droppet de strenge/skærpede regler for 
udlån til bestyrelse, således at disse ville blive tilladt, såfremt de overholdt de 
regler, som var foreslået for kapitalejere og direktionen. 

Udkastet fra 1969 indeholdt et forbud mod selvfinansiering. Begrundelsen var, at 
det supplerede bestemmelserne om udlån til kapitalejere samt bestemmelserne om 
køb af egne aktier. Man ønskede ikke, at det skulle være muligt for tredjemand at 
købe et selskab og efterfølgende finansiere købet af selskabet med selskabets egne 
midler (Betænkning 549, 1969, s.159). 

Muligheden for at yde lån til kapitalejere, som blev vedtaget ved aktieselskabsloven 
af 1973, blev dog efterfølgende kritiseret både i offentligheden og i Folketinget. 
Kritikken gik på, at reglerne blev misbrugt, da selskaber ydede lån til aktionærer, 
uden at de ydede lån opfyldte de betingelser, som der var i loven. Der var således 
flere eksempler på selskaber, som var blevet tømt for penge ved at yde lån til 
kapitalejere uden rente- og afdragsvilkår. Reglerne blev også kritiseret for, at de 
blev udnyttet til at give et løntillæg til direktører, og at lånene generelt blev ydet 
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uden hensyn til selskabets erhvervsmæssige formål (Betænkning 1498, 2008, s. 
487). 

På baggrund af ovenstående blev aktieselskabslovens regler om udlån til 
kapitalejere ved lov nr. 282 af 9. juni 1982 ændret til et vidtgående forbud. Det 
vigtigste hensyn bag stramningen i 1982 menes at have været af skattemæssige 
overvejelser (Hansen og Krenchel, 2007, s. 281).  

 

6.3 Den nye selskabslov 
Udvalget til Modernisering af Selskabsretten, som blev nedsat af økonomi- og 
erhvervsministeren i oktober 2006, kommer i Betænkning 1498 med deres udkast til 
en ny selskabslov. Udvalget er kommet frem til den beslutning, at der skal åbnes op 
for mulighederne for udlån til kapitalejere i lighed med de tidligere bestemmelser 
frem til 1982. Udvalget kommer med følgende udkast: 
 

§ 210. Et kapitalselskab må ikke yde direkte eller indirekte økonomisk bistand 
ved at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller 
ledelsen i selskabet, jf. dog stk. 2 og §§ 211-214. Tilsvarende gælder i forhold til 
kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder 
end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 
Stk. 2. Hvis betingelserne i § 206, stk. 3, om det centrale ledelsesorgans 
kreditvurdering og §§ 207-209 om generalforsamlingens godkendelse, krav til 
beslutningens forsvarlighed, det centrale ledelsesorgans redegørelse og 
sædvanlige markedsvilkår, er opfyldt, kan et kapitalselskab endvidere direkte 
eller indirekte yde økonomisk bistand ved at stille midler til rådighed, yde lån 
eller stille sikkerhed for: 

1) selskabets kapitalejere, medlemmer af selskabets ledelsesorganer eller 
medlemmer af ledelsesorganerne i selskabets moderselskab, 

2) kapitalejere og ledelsesmedlemmer i andre virksomheder end 
moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet, og  

3) personer, som ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linie 
eller på anden måde står den i nr. 1 nævnte kreds særligt nær. 

Stk. 3. Selskabets centrale ledelsesorgan skal sikre sig, at den økonomiske 
bistand, der er omfattet af stk. 2, finder sted på sædvanlige markedsvilkår. 

 
Udvalget vil i henhold til ovenstående udkast til nye regler for aktionærlån gøre det 
muligt for selskaber at yde økonomisk støtte til kapitalejere direkte eller indirekte, 
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hvis en række betingelser, som minder meget om de betingelser, som blev vedtaget 
ved aktieselskabsloven af 1973, er overholdt.  

Betingelserne for at kunne yde et lån til en kapitalejer er, at selskabets centrale 
ledelsesorgan skal foretage en kreditvurdering af kapitalejeren (§ 206 stk. 3.), 
generalforsamlingen skal godkende lånet (med samme majoritet som ved 
vedtægtsændringer) (§ 207 stk. 2), selskabets centrale ledelse skal på 
generalforsamlingen komme med en redegørelse for baggrund, selskabets 
interesse, betingelser for ydelse af lånet samt en vurdering af konsekvens for 
selskabets likviditet og solvens som følge af lånet (§ 207 stk. 1-2). 

Udlånet må ikke overstige, hvad der er forsvarligt, og der kan kun anvendes beløb, 
som ville kunne være anvendt til uddeling af udbytte (frie reserver) (§ 208), og 
udlånet skal ske på markedsmæssige vilkår ( § 209). 

Ved fremsættelse af Lovforslag 170 til første behandling i Folketinget 14. april 2009 
indeholder lovforslaget et modificeret forbud (§ 210) mod udlån til aktionærer i 
overensstemmelse med det af udvalget foreslået. Der er en lille sprogmæssig 
justering i selve teksten, men indholdet er det samme. Førstebehandlingen giver 
anledning til kritik fra oppositionen, og denne kritik tager ministeren til sig, og da 
lovforslaget vedtages som Lov nr. 470 af 12. juli 2009, er indholdet af § 210 ændret i 
overensstemmelse med det tidligere forbud, således at forbuddet mod udlån til 
kapitalejere fastholdes, dog åbnes op for mulighed for udlån til selvfinansiering.  
 

§ 210. Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, 
yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog §§ 
211-214. Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets 
moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har 
bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, der er 
knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved 
slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den 
pågældende særlig nær.  
Stk. 2. Et kapitalselskab kan dog uanset stk. 1 yde den i stk. 1 nævnte 
økonomiske bistand, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. reglerne i §§ 206-
209.  

 

6.4 Motivation for reglerne 
Bestemmelserne for udlån til kapitalejere har gennem historien skiftet for 
henholdsvis tilladt under visse forudsætninger i perioden 1930-1952, forbudt for 
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ikke børsnoterede selskaber 1952-1973, tilladt (igen) under visse forudsætninger 
1973-1982, hvorefter der blev indført det totale forbud for udlån til kapitalejere. 
Forbuddet for 1982 var lige ved at blive ændret igen ved vedtagelse af lov nr. 470 af 
12. juli 2009, men lovbehandlingen endte med at fastholde forbuddet mod udlån til 
kapitalejere. Dog blev udlån til tredjemands erhvervelse af kapitalandel i selskabet 
tilladt (selvfinansiering). I forbindelse med kommissionsarbejdet, høringssvar samt 
ved selve lovbehandlingen i Folketinget har der været mange synspunkter for og 
imod udlån til kapitalejere. 

Udvalget til Modernisering af Selskabsretten  
I Betænkning 1498 af november 2009 redegør Udvalget til Modernisering af 
Selskabsretten for deres overvejelser i forhold til deres anbefaling om at tillade 
udlån til kapitalejere.  

En af de overordnede betragtninger for udvalgets arbejde var, at den kommende 
selskabslovgivning skulle følge den internationale udvikling, medmindre der var 
tungtvejende grunde, som talte imod dette. Ud fra denne betragtning valgte 
udvalget også at se på de danske regler med forbud mod udlån til kapitalejere for at 
vurdere, om reglerne skulle ændres, da reglerne var strengere end i flere andre EU-
lande (Betænkning 1498, 2009, s. 489). Reglerne i andre EU-lande gennemgås 
senere i specialet. 

Det primære formål med forbuddet mod udlån til kapitalejere har været at beskytte 
kreditorerne mod, at selskabets ledelse eller kapitalejere lånte penge ud til sig selv, 
med risiko for, at dette kunne medføre et tab for kreditorerne. Det sekundære 
formål med forbuddet har været, at kapitalejere ikke skulle kunne få penge ud af 
selskabet, uden at der skulle betales skat af dem. Det var derfor blevet anført, at 
man ved tilladelse frygtede, at kapitalejere ville give sig selv lån frem for at udlodde 
udbytte eller udbetale løn. Dette ville medføre et provenutab for staten samt en 
kreditrisiko, da det ikke ville være sikkert, at kapitalejeren kunne betale 
udbytteskatten, såfremt lånet senere blev konverteret til udbytte (Betænkning 
1498, 2009, s. 489).  

Et flertal i udvalget mente, at på baggrund af de betingelser, som udvalget havde 
opstillet for, at et selskab kunne yde udlån til kapitalejere, ville et udlån ikke stille 
selskabets kreditorer ringere, da det kun ville være lovligt at yde et lån, som er 
inden for selskabets frie reserver. De frie reserver ville selskabet jo under alle 
omstændigheder kunne udlodde som udbytte. Udvalget så derfor ikke, at 
kreditorernes stilling ville blive forringet (Betænkning 1498, 2009, s. 490).  
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Et mindretal i udvalget mente derimod ikke, at det skulle være tilladt med udlån til 
et selskabs kapitalejere. De mente, at det ville medføre en forøget risiko for misbrug 
af selskabets kapital. Mindretallet mente ligeledes, at forslaget inviterede til, at løn 
blev omvekslet til lån, hvilket ville medføre et tab på samfundsplan i form af 
mistede skatteindtægter (Betænkning 1498, 2009, s. 491). 

Høringssvar 
Lovforslaget blev udsendt til høring hos 96 organisationer og offentlige 
myndigheder, som blev bedt om at komme med deres eventuelle bemærkninger til 
lovforslaget.  

AE-rådet skrev i deres høringssvar, at de ikke kunne støtte forslaget om at tillade 
udlån til kapitalandele, ej heller muligheden for selvfinansiering. AE fremførte i 
deres høringssvar samme begrundelse, som mindretallet havde i 
Moderniseringsudvalget, nemlig at de ikke kunne se, at der var erhvervsmæssig 
begrundelse for, at selskaber skulle yde lån til kapitalejere m.fl. De mente, at 
personkredsen, som forslaget dækkede, ”bør få deres lånebehov dækket som 
resten af befolkningen”(Høringssvar, Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 2) 

AE havde bekymringer om habilitetsproblemer, da det ofte vil være modtageren af 
lånet, som skal bedømme sikkerhedsstillingen. Herudover så AE den i L171 
forslåede ændring af ligningsloven, som skulle sikre, at lån, som ikke opfyldte de 
selskabsretlige regler for udlån, ville blive beskattet som udbytte/løn, som en 
værnsregel med det formål at afbøde de uønskede effekter af tilladelsen af lån til 
kapitalejere. AE fandt også, at de foreslåede regler i ligningsloven, ville medføre 
store ressourcer for SKAT i forhold til at kontrollere overholdelse af reglerne 
(Høringssvar, Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 1-3). 

LO havde samme forbehold som AE og var også imod tilladelse af aktionærlån. LO 
mente ikke, at det kunne begrundes, hvorfor denne gruppe skulle gives eksklusive 
lånemuligheder, og mente, at det var vanskeligt at afgøre, om lånet skulle være 
ydet i selskabets interesse, og ikke mindst på markedsvilkår. LO anførte også, at der 
var en betydelig risiko for at konvertere løn og udbytte til lån til 
kapitalejeren(Høringssvar, Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 148).    

ATP og Governance for Owners kunne heller ikke se, hvilke erhvervsmæssige 
begrundelser der skulle være for at tillade udlån til kapitalejere. ATP udtrykte også 
bekymringer med hensyn til habilitet. (Høringssvar, Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, 
s. 5 samt s.49) 
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Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) kom i deres høringssvar med 
samme kritik, som de også var kommet med i forbindelse med deres udvalgsarbejde 
i Udvalget til Modernisering af Selskabsretten. FSR mente, at lovliggørelse af udlån 
til kapitalejere var uhensigtsmæssig, da dette ville medføre risiko for misbrug til 
skade for kreditorer og minoritetsaktionærer og ville give mulighed for lån, som kun 
blev ydet med skattespekulation som det eneste formål (Høringssvar, 
Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 41-42). Foreningen af Registrerede Revisorer 
udtalte, at de hellere så, at forbuddet blev opretholdt (Høringssvar, 
Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 129). 

Dansk Brancheforening var også imod tilladelse af udlån til kapitalejere, da de 
frygtede, at dette ville medføre, at ingen ville udbetale løn (Høringssvar, 
Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 110).  

Dansk Aktionærforening mente ikke, at det skulle være tilladt at yde udlån til 
kapitalejere i selskaber med en stor ejerkreds, da dette kunne medføre 
forskelsbehandling mellem store og små kapitalejere. Foreningen argumenterede 
hermed for, at en tilladelse ikke skulle gælde noterede selskaber (Høringssvar, 
Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 115). 

Dansk Industri (DI) gik ind for at ændre den eksisterende forbudsregel, da danske 
selskaber så ville have samme muligheder som andre selskaber i EU. DI så ikke de 
forslåede regler som et tagselvbord, da lånet ville være skattepligtigt, såfremt 
bestemmelserne for lovlige udlån ikke blev overholdt (Høringssvar, 
Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 121). 

Håndværkerrådet mente ikke, at den begrænsede tilladelse – med de betingelser, 
som var foreslået – kunne give anledning til bekymring eller svækkelse af 
kreditorernes stilling i forhold til situationen før en eventuel vedtagelse 
(Høringssvar, Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 132).    

Skatteministeriet 
I høringsnotat vedrørende udkast til L171 kommer Skatteministeriet med deres 
kommentarer til nogle af de i høringssvarene fremførte bekymringer angående 
provenutab for staten samt øget ressourcebehov hos SKAT. Skatteministeriet mener 
ikke, at der vil blive tab af provenu for staten, da det er en betingelse, at lånet vil 
ske på markedsmæssige vilkår, og lånet vil derfor svare til et normalt lån, som ville 
kunne opnås andet sted. Yderligere vil de foreslåede regler for beskatning af lån, 
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som ikke opfylder de selskabsretlige betingelser, gøre, at ikke-lovlige lån vil blive 
beskattet som løn. 

I forhold til nødvendigheden af ekstra ressourcer hos SKAT udtaler 
Skatteministeriet, at hensigten med de i L171 forslåede § 16E er, at indberetning af 
lån skal ske ved indberetning i SKAT’s indberetningssystem (Høringsnotat, 
Erhvervsudvalget, L171 Bilag 1, s.11).  

Folketinget 
I forbindelse med førstebehandlingen 14. april 2009 af lovforslag L170 var det som 
et af hovedemnerne især muligheden for ydelse af lån til kapitalejere, som gav 
anledning til bemærkninger fra Folketingets partier. 

Socialdemokraterne fandt forslaget om at give mulighed for udlån til kapitalejere 
m.fl. helt upassende. Socialdemokraternes ordfører, Jens Christian Lund (S), 
udtrykte dette meget klart med ordene: ”Det, der virkeligt gør ondt på os 
(…)”(Møde nr. 76. tirsdag 14.04.2009, s. 7) Socialdemokraterne udtrykte, at de delte 
revisorernes bekymringer i henhold til FSR’s høringssvar om, at forslaget var til stor 
skade for kreditorerne og minoritetsejerne. Socialdemokratiet fandt, at lovforslaget 
opfordrede til upassende kreativitet, dette ikke mindst set i forhold til et stort antal 
sager om misbrug. Lund udtrykte ligeledes bekymring set i forhold til FSR’s 
bemærkninger om muligheden for skatteunddragelse. 

En anden socialdemokrat, som også talte imod lovforslaget, var Orla Hav. Han 
kritiserede ”muligheden for at give lån til ledelsen/ejere på andre vilkår end dem, 
som andre mennesker kan optage lån i bankerne på baggrund af” (Møde nr. 76. 
tirsdag 14.04.2009, s. 13). Dette hørte efter Orla Hav (S) ikke hjemme i en moderne 
selskabslovgivning. 

Ordføreren for Dansk Folkeparti, Colette L. Brix, gav udtryk for, at de fandt 
lovforslaget ligetil, deres holdning var, at hvis et menneske skulle have et lån, skulle 
der laves en låneerklæring, og denne skulle underskrives af selskabets revisor, 
pengene skulle være der, lånet skulle være på markedsvilkår, dette var da ”logik for 
burhøns” (Møde nr. 76. tirsdag 14.04.2009, s. 14). 

Karsten Hønge, ordfører for Socialistisk Folkeparti, redegjorde for, at SF var imod 
forslaget om selvfinansiering samt imod udlån til kapitalejere. SF mente ikke, at der 
var et dokumenteret behov for at tillade udlån til kapitalejere. Hertil mente SF, at 
der ofte ville være habilitetsproblemer ved godkendelse af udlån til kapitalejere. SF 
var enig med FSR og mente, at det var et uheldigt tidspunkt at give mulighed for at 
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tage penge ud af selskabet og lade kreditorerne betale, samtidig med at 
revisionspligten blev lempet. SF så udlån til kapitalejere som en mulighed for 
skattemæssig udnyttelse, hvor en direktør, som også var kapitalejer, ville nøjes med 
at udbetale sig selv løn og til topskattegrænsen, herefter udlodde udbytte op til den 
lave udbytteskat og så finansiere resten af vedkommendes privatforbrug ved 
optagelse af lån i selskabet (Møde nr. 76. tirsdag 14.04.2009, s. 15). 

Også hos Enhedslisten var der skepsis over for forslaget om blandt andet at tillade 
udlån til kapitalejere. Ifølge ordfører for Enhedslisten, Frank Aaen, ville svækkelsen 
af revisionspligten, muligheden for udlån til kapitalejere samt muligheden for 
selvfinansiering give mulighed for svindel. Han mente, at dette ville åbne op for 
skatteplanlægning og for de mekanismer, som selskabstømmerne anvender.  

Samtidig opfordrede Frank Aaen til, at Folketingets partier skulle tænke på de 
stramninger og kontrolforanstaltninger, som arbejdsløse og 
kontanthjælpsmodtagere havde oplevet – hvorfor skulle der så gives lempelser til 
dem med de bedste muligheder? (Møde nr. 76. tirsdag 14.04.2009, s. 18). 

De Radikales ordfører, Morten Helveg Petersen, sagde, at det nu gjaldt om at finde 
den rette balance mellem tillid og kontrol (Møde nr. 76. tirsdag 14.04.2009, s. 17). 

Pressen 
Arbejdet i moderniseringsudvalget og det efterfølgende lovarbejde forbundet med 
vedtagelse af den nye selskabslov gav anledning til debat i den danske presse.  

Således bragte Nordjyske.dk 26.11.08 en artikel på baggrund af den fremlagte 
betænkning fra udvalget, hvor artiklens overskrift var ”Potentielt skattehul i ny 
Selskabslov”. I artiklen udtaler statsautoriseret revisor Eskild Nørregaard Jakobsen, 
som var repræsentant for FSR i udvalget, at han er meget kritisk over for 
betænkningen. Han ser, at der er stor risiko for, at privatøkonomi og 
virksomhedsøkonomi bliver blandet sammen, og at muligheden for at yde lån til 
kapitalejere giver folk mulighed for at låne penge og ikke betale lånet tilbage, men i 
stedet gå i graven med lånet, uden at der er betalt skat heraf. 

Under overskriften ”Ny lov kan friste svage sjæle” bragte Søndagsavisen 14.12.08 en 
artikel, hvori Teddy Wivel2 citeres for til Økonomisk Ugebrev at have kritiseret de 
foreslåede regler til en ny selskabslov, som han mener kommer på et tidspunkt, 

                                                        
2 Statsautoriseret revisor, medlem af bestyrelsesgruppen, forfatter/medforfatter til flere bøger om 
bestyrelsesarbejde og selskabsledelse. 
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hvor der ikke skal ”blæses i liberaliseringens og regelforenklingens trompet”, da 
banker og i sidste ende staten betaler regningen for smarte forretningsfolk. Han 
mener ikke, tiden er til en selskabslov i overhalingsbanen, men at tiden er til en lov 
hvor ”gamle dyder er i højsædet”. 

I Nyhedsbrev for Bestyrelser 09.01.09 bringes i artiklen ”Topadvokat kritisk overfor 
lovlige aktionærlån” et interview med advokat John Korsø Jensen. Af artiklen 
fremgår det, at John Korsø Jensen vurderer, at hele selskabstømmerkomplekser for 
9/10-deles vedkommende var baseret på overtrædelse af udlånsreglerne for 
kapitalejere herunder selvfinansiering. Han ser det derfor som et trist udfald af 
moderniseringsarbejdet med selskabsloven, hvis det resulterer i en lovliggørelse af 
udlån til kapitalejere. Han mener ikke, at de bestemmelser, som er foreslået, for at 
et lån vil være lovligt, er brugbare og sammenligner det, at bestyrelsen skal finde 
lånet forsvarligt, med at ophæve alle fartbegrænsninger på motorvejen og sige, at 
bilerne skal køre forsvarligt. 

Jyllandsposten bragte 02.04.09 artiklen ”Verdens bedste op i røg” af 
erhvervsjournalist Charlotte Beder. Artiklen skitserer hele forløbet om processen 
med tilblivelse af den nye selskabslov, fra tilbage, da Bendt Bendsen nedsatte 
Udvalget til Modernisering af Selskabsretten, og frem til fremsættelse af 
lovforslaget. Artiklen fremfører, at et af argumenterne for at tillade udlån til 
kapitalejere var, at lån til en kapitalejer ville gøre det lettere at gennemføre 
generationsskifte, når ejeren af en lille virksomhed skulle overdrage virksomheden 
til sin søn, datter eller en anden arvtager. Modstanderne af forslaget skulle ifølge 
Charlotte Beder have sat spørgsmålstegn ved, hvordan man kunne åbne for, at 
kapitalejere kan optage lån i selskabet, når Danmark netop havde fundet en svindler 
i særklasse i sin midte – og når svindel i øvrigt har en tendens til at tiltage i en 
krisetid?  

I Erhvervsbladet skriver seniorskattekonsulent Steen Mørup 24.04.09 i artiklen 
”Aktionærlån gøres lovlige”, at forslaget om tilladelse af mulighed for udlån til 
kapitalejere utvivlsomt vil være til en stor hjælp for mange mindre 
hovedaktionærselskaber. Hovedaktionærerne i disse selskaber har ofte store dele af 
deres formue placeret i selskabet, og derfor vil det være en stor lettelse for dem, at 
de nu kan låne penge af selskabet, uden at pengene skal trækkes ud som udbytte. 
Steen Mørup mener ikke, at dette vil påvirke selskabets kreditorer negativt set i 
forhold til, hvis beløbet var udbetalt som udbytte, da et lån skal betaltes tilbage til 
selskabet, hvilket ikke er tilfælde med udbytte. 
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I Nordjyske Stiftstidende 09.06.09 fremførers der i artiklen ”Den nye selskabslov er 
en realitet” som argument for, at forbuddet mod udlån til kapitalejere blev 
opretholdt, at det er af skattemæssige årsager, at der ikke blev åbnet op for 
muligheden for udlån til kapitalejere. Artiklen kommer frem til denne konklusion, da 
argumenterne for forbud mod udlån til kapitalejere og selvfinansiering oprindeligt 
var de samme beskyttelseshensyn, men at dette ikke længere kan antages at være 
gældende for udlån til kapitalejere, da selskabsloven nu åbner op for mulighed for 
selvfinansiering.  

  

6.5 Delkonklusion 
Da den første selskabslov blev vedtaget i 1917 indeholdt loven ingen bestemmelser 
vedrørende udlån til kapitalejere eller ledelsen. Første regler vedrørende udlån til 
kapitalejere kom i 1952. I tiden frem til den egentlige lovbestemmelse var 
retspraksis, at udlån til kapitalejere var lovlige, såfremt lånet ikke var i strid med 
kapitalnedsættelsesreglerne. Man ville hermed sikre kreditorerne, at kapitalen ikke 
blev tilbagebetalt til kapitalejerne, uden at kreditorerne måtte lide tab. Da denne 
praksis blev underkendt ved Højesteret i 1952, blev der indført lovbestemte regler, 
som forbød udlån til kapitalejere i ikke-børsnoterede selskaber. Udlån til 
kapitalejere var lovligt for børsnoterede selskaber. Efterfølgende har der været 
skiftende argumenter for og imod udlån til kapitalejere, og reglerne er løbende 
blevet henholdsvis strammet og lempet.  

Reglerne synes primært at være tiltænkt for at beskytte kreditorerne imod tømning 
af selskaberne, sekundært for at sikre, at der ikke sker skatteplanlægning, hvorved 
staten vil kunne gå glip af skatteindtægter. Argumenterne i 1950’erne og 1970’erne 
var præget af eksempler på sager, hvor selskaber blev tømt for kapital ved ydelse af 
lån uden afdrag og renter. Herudover blev lån opfattet som løntillæg til direktionen, 
som der ikke skulle betales skat af. Modstandere fremhævede også, at de ikke så, at 
lånene havde erhvervsmæssigt formål. Omvendt argumenterede kommissionen bag 
betænkningen fra 1964 for, at der kunne være gode grunde til at tillade lån til 
kapitalejere eller direktører. Her blev nævnt, at såfremt et selskab havde flere 
likvider, end deres drift skulle bruge, ville det give god mening at låne penge ud til 
kapitalejerne og direktører. Hermed ville selskabet kunne udlåne penge til en højere 
rente end den, de kunne opnå i banken, samt kapitalejeren ville kunne låne 
pengene billigere end i banken. Kommissionen mente også, at det var et helt 
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legitimt formål at låne penge til fx en direktør, som skulle låne penge til finansiering 
af et nyt hus eller ekstraordinære omkostninger.    

Moderniseringsudvalgets anbefaling om at tillade udlån til kapitalejere i en ny 
selskabslov medførte en masse debat, som i sidste ende resulterede i, at Økonomi- 
og Erhvervsministeren ændrede lovforslaget, således at det tidligere forbud blev 
videreført. Argumenterne imod udlån til kapitalejere var de samme som tidligere. 
Der blev argumenteret for, at tilladelse af lånene ville medføre en større usikkerhed 
for kreditorerne og give mulighed for misbrug. Mulighed for udlån til kapitalejere 
ville medføre tab af skatteprovenu, da løn eller udbytte ville blive konverteret til 
lån. Det blev også anført, at der ikke var erhvervsmæssige grunde til at yde lån til 
kapitalejere. Yderligere blev det anført, at der for det meste ville være 
habilitetsproblemer i forhold til, at modtageren af lånet ofte vil være den samme, 
som skal foretage en vurdering af sikkerhedsstillelsen. AE-rådet anførte i deres 
høringssvar, at de mente, at direktører og kapitalejere ”bør få deres lånebehov 
dækket som resten af befolkningen”(Høringssvar, Erhvervsudvalget, L170 Bilag 1, s. 
2). LO havde samme indstilling; de så ikke nogen grund til at give denne gruppe 
eksklusive lånemuligheder.  

Under første behandling af lovforslaget i Folketinget var Socialdemokratiet, SF og 
Enhedslisten imod. Især Socialdemokratiet var forbeholden over for forslaget om at 
tillade udlån til kapitalejere, et forslag, som de anså som helt upassende, da de 
mente, at det opfordrede til upassende kreativitet. De mente ikke, at det hører 
hjemme i en moderne selskabslovgivning at give ejerne/direktørerne mulighed for 
at låne penge på andre vilkår, end andre kan låne på i banken.  

Argumenterne for at tillade udlån til kapitalejere har været hensynet til 
modernisering af selskabsloven, hvor formålet har været at gøre den danske 
selskabslov konkurrencedygtig. Da de fleste andre EU-lande giver mulighed for at 
yde lån til kapitalejere, var opfattelsen, at såfremt der ikke var tungtvejende 
argumenter for opretholdelse af låneforbuddet, så var der ingen grund til, at danske 
selskaber skulle være underlagt strengere regler end andre EU-lande. Det blev også 
fremført, at med de foreslåede betingelser for ydelse af lovlige lån, altså at lånet 
ville være på markedsmæssige vilkår, at der blev stillet betryggende garanti, samt at 
lånet skulle kunne indeholdes i selskabets frie reserver, ville lånet ikke stille 
selskabets kreditorer ringere, end hvis selskabet havde udloddet hele den frie 
kapital som udbytte. Udlån til kapitalejere ville også være en stor hjælp for 
hovedaktionærselskabet, da hovedaktionæren ofte har investeret hele sin formue i 
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selskabet. Udlån til kapitalejere vil her kunne hjælpe dem med at få dækket deres 
lånebehov uden at skulle trække udbytte ud af selskabet. Det blev også fremført, at 
lån til kapitalejere ville være en god hjælp til iværksættere, som ikke vil behøve at 
trække så mange penge ud af selskabets drift, hvis de kunne låne penge af selskabet 
i starten, uden at der skulle udtrækkes penge til at dække skatten på løn eller 
udbytte. 

Af argumenter for lovliggørelse af lån til kapitalejere er ofte nævnt, at danske 
selskaber ikke skulle være stillet dårligere end andre europæiske selskaber. Næste 
afsnit i specialet vil derfor kigge nærmere på, hvordan reglerne er i andre EU-lande 
som England, Tyskland samt på mere overordnet plan Norge og Sverige. 
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7. Regler om aktionærlån i andre lande 

7.1 Formål 
Afsnittet om de danske regler følges op af et afsnit om, hvorledes reglerne er i EU-
retten samt i enkelte medlemslande. Afsnittet skal bruges i forbindelse med det 
kommende afsnit, som vil undersøge, hvorvidt det er relevant at opretholde 
forbuddet. Afsnittet om reglerne i andre lande tager udgangspunkt i den 
overordnede EU-selskabsret og vil efterfølgende undersøge udvalgte 
medlemslandes selskabsret nærmere for at afdække medlemslandets regler for 
udlån til kapitalejere. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion, som opsummerer, 
hvorvidt det i andre EU-lande er lovligt for kapitalejere at låne penge af deres 
selskab. 

7.2 EU-selskabslov 
Udviklingen af selskabsretten har som omtalt i det historiske afsnit været under 
stærk indflydelse af udviklingen i de øvrige nordiske og europæiske lande. Landene 
har historisk påvirket hinandens regler. I Norden har Danmark, Sverige og Norge 
tillige arbejdet på at udvikle en fælles nordisk selskabslov. Disse bestræbelser blev 
dog droppet, da Danmark meldte sig ind i EF i 1973.  

Ved etableringen af det Europæiske Fællesskab (EF) var etableringen af en fælles 
europæisk selskabsret et af de områder, som medlemslandene skulle arbejde på. 
Denne ambitiøse plan er det dog endnu ikke lykkedes at realisere (Hansen og 
Krenchel, 2006, s. 157).  

EU-retten har medført, at væsentlige områder af aktieselskabslovgivningen er 
blevet harmoniseret. Harmoniseringen sker ofte gennem retsakter, som giver de 
enkelte medlemslande valgfrihed med hensyn til udformning af de nationale regler 
(Hansen og Krenchel, 2006, s. 157). Direktiverne kan i disse tilfælde betragtes som 
minimumsbestemmelser, hvor medlemslandene derfor kan indføre strengere 
nationale regler, hvis de skulle ønske dette.   

EU-retsakter består af forordninger og direktiver. Forordninger er efter vedtagelse 
af EU-rådet umiddelbart gældende i alle medlemslande (Hansen og Krenchel, 2006, 
s. 225). Direktiver vedtages af rådet og parlamentet på forslag fra kommissionen og 
er bindende for medlemslandene (Hansen og Krenchel, 2006, s. 225). I direktiverne 
fastlægges en tidsfrist, inden for hvilken et direktiv skal være implementeret i 
medlemslandets nationale ret (Hansen og Krenchel, 2006, s.225). 
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EU-retten indeholder derfor ikke en generel tilladelse eller et forbud mod udlån til 
kapitalejere; dette er op til national ret at afgøre (Werlauf, 2003, s. 276 og 
Betænkning 1498, 2008, s. 488). EU-retten har tidligere forbudt udlån til 
kapitalejere, hvis formålet med lånet var at erhverve kapitalandele i det 
pågældende selskab (selvfinansiering). Dette var forbudt i henhold til 2. 
selskabsdirektiv. Denne bestemmelse blev dog ændret i efteråret 2006. Ifølge det 
ændrede 2. selskabsdirektiv er det nu op til det enkelte medlemsland at bestemme, 
om landet vil anvende den nye, begrænsede mulighed for selvfinansiering, som 2. 
selskabsdirektiv tillader (Betænkning 1498, 2008, s. 515). 

SE-selskabet 
Siden slutningen af halvtredserne har der været debat og forhandlinger om 
etablering af en fælleseuropæisk selskabsform (Hansen og Krenchel, 2006, s. 249). 
Første udkast til en forordning om et fælleseuropæisk selskab blev fremlagt i 1966 
vedrørende oprettelse af Societas Europaea (SE-selskabet). Formålet med SE-
selskabet var at lette de administrative forhold samt mindske den usikkerhed, som 
multinationale selskaber med datterselskaber i flere medlemslande havde, da 
reglerne for aktieselskaber var forskellige i de enkelte lande. Vedtagelse af 
forordningen om SE-selskabet var mange år undervejs. Udkast til forordningen i 
hhv. 1989 og 1991 henviste begge i stort omfang til nationale bestemmelser, hvilket 
ikke ville afhjælpe problemet med de forskellige nationale regler for aktieselskaber 
(Hansen og Krenchel, 2006, s.249). I Nice i 2000 blev EU-rådet dog enige om at 
vedtage forordningen om SE-selskaber, men forordningen har ikke løst 
udfordringerne for de multinationale selskaber med datterselskaber i flere 
medlemslande, da SE-forordningen indeholder valgmuligheder for det enkelte 
medlemsland for en lang række områder. På denne baggrund eksisterer der 27 
forskellige SE-selskabsregler i EU's medlemslande, som overordnet er baseret på 
forordningens bestemmelser, men som i mere detaljeret grad er baseret på de 
nationale regler for aktieselskaber, som eksisterer i det medlemsland, hvori 
selskabet har sit vedtægtsbestemte hjemsted (Hansen og Krenchel, 2006, s.250). 
Dette betyder, at et SE-selskab med hjemsted i Danmark vil være omfattet af 
selskabslovens regler om forbud mod udlån til kapitalejere.  

7.3 England 
I England er selskabslovgivningen samlet i en samlet lov, Companies Act 2006. 
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I kapitel 46, part 10, kapitel 4 omhandlende ”Transactions with directors requiring 
approval of members”, fremgår bestemmelser om udlån til selskabets ledelse, 
”directors”, i § 197: 

1. A company may not, 
a. make a loan to a director of the company or of its holding company, or 
b. give a guarantee or provide security in connection with a loan made by 

any person to such a director, unless the transaction has been 
approved by a resolution of the members of the company. 

2. If the director is a director of the company’s holding company, the 
transaction must also have been approved by a resolution of the members 
of the holding company. 

3. A resolution approving a transaction to which this section applies must not 
be passed unless a memorandum setting out the matters mentioned in 
subsection 4. is made available to members, 
a. in the case of a written resolution, by being sent or submitted to every 

eligible member at or before the time at which the proposed 
resolution is sent or submitted to him; 

b. in the case of a resolution at a meeting, by being made available for 
inspection by members of the company both, 

i. at the company’s registered office for not less than 15 days ending 
with the date of the meeting, and 

ii. at the meeting itself. 
4. The matters to be disclosed are,  

a. the nature of the transaction, 
b. the amount of the loan and the purpose for which it is required, and 
c. the extent of the company’s liability under any transaction connected 

with the loan. 
5. No approval is required under this section on the part of the members of a 

body corporate that, 
a. is not a UK-registered company, or 
b. is a wholly-owned subsidiary of another body corporate. 

 
Den engelske selskabslov tillader således, at selskaber udlåner penge til selskabets 
ledelse, såfremt kapitalejerne kan godkende dette udlån, og såfremt der udarbejdes 
en redegørelse, som nærmere beskriver baggrunden, formål, størrelse samt 
omfanget af selskabets ansvar i forhold til lånet. 
Ovenstående regler ligner dermed de af Moderniseringsudvalget foreslåede regler 
til en ny selskabslov i Danmark, som skulle tillade udlån til kapitalejere under visse 
forudsætninger. Companies Act omtaler ikke udlån til kapitalejere, men kun udlån 
til ledelsen, hvorfor det må udledes, at udlån til kapitalejere er lovligt i England.  
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Denne konklusion kan også udledes af den landeundersøgelse, som der blev 
foretaget i forbindelse med udarbejdelse af Betænkning 1498 af november 2008. 
Landeundersøgelsen, som er foretaget af advokatfirmaet Bech-Bruun, er baseret på 
en spørgeskemaundersøgelse udsendt til advokatfirmaer i England og Wales, 
Tyskland, Italien, Frankrig, Holland, Irland, Spanien, Norge, Sverige, Finland og 
Australien. Af denne landeundersøgelse fremgår, at aktionærlån er tilladt, men at 
lån til ledelsen er forbudt, hvis lånet er større end 5.000 GBP (Companies Act 1985, 
§§ 130-338). 

Svaret vedrørende England er dog besvaret med udgangspunkt i den gældende 
Companies Act 1985.  

I forhold til bestemmelser vedrørende udlån til kapitalejere skulle den eneste 
ændring være, at den tidligere lov ikke tillod lån til direktionen, hvis lånet overskred 
5.000 GBP. Denne begrænsning fremgår ikke af Companies Act 2006. 

 

7.4 Tyskland 
I Tyskland er selskabsloven opdelt i to love, ”Aktiengesetz (AG)”, som omhandler 
aktieselskaber, samt ”Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (GmbHG)”, som omhandler anpartsselskaber. I forhold til 
landeundersøgelsen gennemført af Bech-Bruun er reglerne for udlån til kapitalejere 
i mellemtiden blevet lempeligere. Dette skete i 2008.  

Reglerne for udlån til kapitalejere fremgår af GmbHG § 30 samt AG § 57: 

§ 30 Kapitalerhaltung 

1. Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der 
Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Satz 1 gilt 
nicht bei Leistungen, die bei Bestehen eines Beherrschungs- oder 
Gewinnabführungsvertrags (§ 291 des Aktiengesetzes) erfolgen oder durch 
einen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den 
Gesellschafter gedeckt sind. Satz 1 ist zudem nicht anzuwenden auf die 
Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens und Leistungen auf Forderungen 
aus Rechtshandlungen, die einem Gesellschafterdarlehen wirtschaftlich 
entsprechen. 

2. Eingezahlte Nachschüsse können, soweit sie nicht zur Deckung eines 
Verlustes am Stammkapital erforderlich sind, an die Gesellschafter 
zurückgezahlt werden. Die Zurückzahlung darf nicht vor Ablauf von drei 
Monaten erfolgen, nachdem der Rückzahlungsbeschluß nach § 12 
bekanntgemacht ist. Im Fall des § 28 Abs. 2 ist die Zurückzahlung von 
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Nachschüssen vor der Volleinzahlung des Stammkapitals unzulässig. 
Zurückgezahlte Nachschüsse gelten als nicht eingezogen. 

§ 57 Keine Rückgewähr, keine Verzinsung der Einlagen 

1. Den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurückgewährt werden. Als 
Rückgewähr gilt nicht die Zahlung des Erwerbspreises beim zulässigen 
Erwerb eigener Aktien. Satz 1 gilt nicht bei Leistungen, die bei Bestehen 
eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags (§ 291) erfolgen oder 
durch einen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen 
den Aktionär gedeckt sind. Satz 1 ist zudem nicht anzuwenden auf die 
Rückgewähr eines Aktionärsdarlehens und Leistungen auf Forderungen aus 
Rechtshandlungen, die einem Aktionärsdarlehen wirtschaftlich entsprechen. 

2. Den Aktionären dürfen Zinsen weder zugesagt noch ausgezahlt werden. 
3. Vor Auflösung der Gesellschaft darf unter die Aktionäre nur der 

Bilanzgewinn verteilt werden. 

 
GmbHG og AG giver mulighed for, at selskabet udbetaler lån, såfremt 
selskabskapitalen ikke svækkes. Der må ikke udbetales mere, end det er muligt at 
opretholde stamkapitalen i selskabet. Dette betyder, at et selskab vil kunne yde et 
lån til en kapitalejer, så længe lånet ikke overskrider de frie reserver i selskabet. 

 

7.5 Norge 
I Norge er selskabsretten også opdelt i to forskellige love. Allmannaksjeloven, som 
svarer til aktieselskabsloven, og akjseloven, som svarer til anpartsselskabsloven. 
Bestemmelserne for udlån til aktionærer er dog enslydende i begge love og fremgår 
af kapitel 3, ”Kreditt og sikkerhetsstillelse m.v.”: 

§ 8-7. Kreditt til aksjeeiere m.v. 

1. Selskapet kan bare gi kreditt til eller stille sikkerhet til fordel for en 
aksjeeier eller noen av aksjeeierens nærstående innenfor rammen av de 
midler som selskapet kan benytte til utdeling av utbytte, og bare når det 
stilles betryggende sikkerhet for kravet på tilbakebetaling eller 
tilbakesøkning. 

2. Forbudet i første ledd gjelder tilsvarende ved kreditt til eller 
sikkerhetsstillelse til fordel for en aksje- eller andelseier i annet selskap i 
samme konsern eller noen av dennes nærstående. 

3. Forbudet i første og annet ledd gjelder ikke 
1.  kreditt med vanlig løpetid i forbindelse med forretningsavtaler; 
2.  kreditt eller sikkerhet til fordel for morselskapet eller annet selskap i 

samme konsern. 
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4. Forbudet i første og annet ledd er ikke til hinder for at et datterselskap 
deltar i en konsernkontoordning sammen med andre selskaper i konsernet 
(jf. § 1-4 annet ledd første punktum), dersom midlene på kontiene bare 
brukes i konsernets virksomhet. Kongen kan i forskrift gi regler om hva 
som skal anses som en konsernkontoordning. 

5. Tredje ledd nr. 2 gjelder tilsvarende når et boligbyggelag har 
bestemmende innflytelse som nevnt i § 1-3 i selskapet. 

Som det fremgår af ovenstående, er det tilladt for selskaber at yde lån til 
kapitalejere i Norge. Dog er der betingelser, som skal opfyldes. Lånet skal være 
inden for det beløb, som ville kunne blive udbetalt som udbytte, og der skal stilles 
passende sikkerhed.  

Det fremgår endvidere af §§ 8-8 til 8-9, at lån til kapitalejere, som er ansat i 
selskabet, og som ejer mindre end 5 % af selskabskapitalen, er tilladt, såfremt lånet 
følger de normale regler for udlån til personale. Udlån til bestyrelse og ledelse 
følger i øvrigt reglerne for udlån til kapitalejere. I svaret på landeundersøgelsen 
foretaget af advokatfirmaet Bech-Brun anfører det norske advokatfirma Bugge, 
Arentz-Hansen & Rasmussen, som har udfyldt spørgeskemaet, at grunden til 
reglerne vedrørende udlån til kapitalejere skyldes hensyn til kreditorbeskyttelse 
samt beskyttelse af minoritetsaktionærer (Selskabsretlig regulering i udvalgte lande 
(2006), bilag 9 – Norge, s. 26-27). 

 7.6 Sverige 
I Sverige er selskabslovgivning ligesom i Danmark samlet i en samlet lov, 
Aktiebolagslag. Af loven fremgår i kapitel 21 vedrørende ”lån från bolaget til 
aktieägere m.fl.”: 

 1 § Om inte annat följer av 2 §, får ett aktiebolag inte lämna penninglån till  

1. den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern, 
2. den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller i 

annat bolag i samma koncern, 
3. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- 

eller nedstigande led till den som avses i 1 eller 2, 
4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller 

nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 
5. en juridisk person över vilken en person som avses i 1-4, ensam eller 

tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande 
inflytande. 

2 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte om 
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1. gäldenären är en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund, 
2. gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget 

ingår, 
3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar 

lånet av rent affärsmässiga skäl, eller 
4. lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen 

(2011:203). 

Med koncern som avses i första stycket 2 likställs annan företagsgrupp av 
motsvarande slag i vilken moderorganisationen är 

1. en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 
(1999:1078), 

2. en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, eller 

3. kommun, landsting eller kommunalförbund. 

Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller lån till en aktieägare eller dennes 
närstående, om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i 
bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet. 

Hermed forbyder den svenske selskabslov ligesom den danske selskabslov udlån til 
kapitalejere m.fl. Aktionærer, som ejer én procent eller mindre i selskabet, er 
fritaget for udlånsforbuddet. Sverige indførte forbuddet mod udlån til kapitalejere i 
1973, og det minder meget om det danske forbud. Det svenske forbud indeholder 
dog mere lempelige regler angående udlån til kapitalejere, som ikke ejer mere end 
én procent af selskabskapitalen. I 1997 kommer Aktiebolagskommittén med en 
delbetænkning, SOU 1997:168, om ændring af den svenske selskabslovs regler for 
overskudsuddeling. Et af forslagene indeholder ændring af reglerne for udlån til 
kapitalejere. Delbetænkningens forslag vil medføre, at de svenske regler bliver 
ændret, således at de skulle følge de norske regler, som tillader udlån, såfremt der 
stilles betryggende sikkerhed, og at lånet kan indeholdes i de frie reserver 
(Langsted, 1999, s. 53). I Delbetænkningen udtaler Åke Persson, at de forbudsregler, 
som blev vedtaget i 1973, blev vedtaget ud fra et såvel skattemæssigt og civilretsligt 
synspunkt (SOU 1997:168, s. 85). I modsætning til Moderniseringsudvalgets udspil 
om at ændre de danske regler om udlån til kapitalejere, som mødte stor modstand 
hos de danske revisorer repræsenteret via FSR, støttede de svenske revisorer op om 
de foreslåede regler om tilladelse af udlån til kapitalejere. Blandt andet udtalte 
Sveriges Bokförings- & Revisionsbyråers Förbund, SBRF: ”Vi ställer oss positiva till 
att låneförbudet delvis upphävs” (SOU 1997:168, s. 84), og Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund, SRF, udtalte:  
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SRF ser det som viktigt och angeläget att förslaget genomförs. Låneförbudet är 
ett av flera inslag i dagens lagstiftning som upplevs som diskriminerande för 
småföretagare. Med detta förslag elimineras ett sådant negativt inslag i 
regelverket (SOU 1997:168, s.84). 

 Aktiebolagskommitténs forslag er dog ikke indført i Aktiebolagslag (2005:551), som 
jf. ovenstående ikke tillader udlån til kapitalejere. 

 

7.7 Delkonklusion 
EU-retten indeholder ikke specifikke regler vedrørende selskabers muligheder for at 
yde lån til kapitalejere. Det er op til hvert enkelt medlemsland at fastlægge reglerne 
for udlån til kapitalejere. Dette er også gældende for den fælleseuropæiske 
selskabsform, SE-selskabet, som er funderet i SE-forordningen, som på en lang 
række områder indeholder valgmuligheder for det enkelte medlemsland, herunder 
muligheden for udlån til kapitalejere. 

Derfor har jeg i dette afsnit undersøgt, hvilke selskabsretlige regler der er i England, 
Tyskland, Norge og Sverige, for så vidt angår udlån til kapitalejere. Disse lande er 
udvalgt, da landene efter min opfattelse minder om Danmark, og da der er lande, 
hvor etablering af selskab for danske virksomhedsejere ikke vil være forbundet med 
store sproglige og kulturelle forskelle.  

Gennemgangen af selskabslovgivningen i Danmark sammenlignet med lovgivning i 
England, Tyskland, Norge og Sverige viser, at der kun findes regler tilsvarende det 
danske forbud i Sverige. England, Tyskland og Norge har regler, som tillader udlån til 
kapitalejere på forhold, som minder meget om de betingelser, som 
Moderniseringsudvalget havde opstillet for tilladelse af udlån til kapitalejere: 

- Selskabets centrale ledelsesorgan skal foretage en kreditvurdering af 
aktionæren.  

- Generalforsamlingen skal godkende lånet. 
- Selskabets centrale ledelse skal på generalforsamlingen komme med en 

redegørelse om baggrund, selskabets interesse, betingelser for ydelse af 
lånet, samt komme med en vurdering af konsekvens for selskabets likviditet 
og solvens som følge af lånet. 

- Udlånet må ikke overstige, hvad der er forsvarligt, og der kan kun anvendes 
beløb, som ville kunne være anvendt til uddeling af udbytte. 

- Udlånet skal ske på markedsmæssige vilkår. 
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De tyske og de engelske regler har i tidligere lovgivning været mere restriktive, men 
er hhv. i 2008 og 2006 blevet lempet. I Sverige kom der fra Aktiebolagskommittén i 
1999 i en delbetænkning SOU 1997:168 forslag om at ændre den svenske 
lovgivning, således at den ville være på linje med den norske og den nuværende 
engelske og tyske. Aktiebolagskommitténs anbefaling blev ikke fulgt, og derfor 
gælder der stadig i Sverige et forbud mod udlån til kapitalejere. 

I forbindelse med udarbejdelse af Betænkning 1498 af november 2008 blev der af 
advokatfirmaet Bech-Bruun foretaget en landeundersøgelse baseret på en 
spørgeskemaundersøgelse udsendt til advokatfirmaer i England og Wales, Tyskland, 
Italien, Frankrig, Holland, Irland, Spanien, Norge, Sverige, Finland og Australien. 
Resultatet af landeundersøgelse viste, at det kun var Danmark, Sverige og Frankrig, 
som forbød udlån til kapitalejere.  

Ovenstående forskelle mellem den danske og et stort flertal af andre europæiske 
landes lovgivning gør, at det er aktuelt at overveje, hvorvidt det er relevant med det 
danske forbud. Er det stadigt relevant med forbuddet i forhold til de argumenter, 
som er fremført for opretholdelse af forbuddet, er det konkurrencemæssigt 
forsvarligt, når et selskab ”bare” kan flytte til for eksempel England, hvor lån ikke er 
ulovlige, og bliver forbuddet i Danmark overhovedet håndhævet af myndighederne 
i Danmark? Dette er alle emner, som jeg vil behandle i næste afsnit af specialet. 
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8. Relevans af de danske forbudsregler 

8.1 Formål 
Analysen i kapitel 6 viste, at det primære formål med forbudsbestemmelsen i 
selskabslovens § 210 aktuelt og historisk har været at beskytte kreditorer for 
tømning af selskaber. Sekundært har forbuddet i Selskabslovens § 210 skulle 
modvirke skatteplanlægning, hvor lån udbetales i stedet for løn for at minimere 
skattebetaling. Analysen i kapitel 7 af regler i andre lande viser, at Danmark er et af 
tre lande i EU, som har bestemmelser tilsvarende selskabslovens § 210, som 
forbyder udlån til kapitalejere. I forlængelse af kapitalerne 6 og 7 vil jeg i dette 
afsnit vurdere, om reglerne for udlån til kapitalejere i selskabslovens § 210 er 
relevante i forhold til reglernes primære formål om kreditorbeskyttelse. Til 
belysning heraf vil jeg inddrage tre cases. 

For mig er det vigtigste formål med kreditorbeskyttelsen, at sikre, at kreditorerne 
får deres krav mod selskabet dækket, dvs. sikring af selskabets kapital. Overføres 
midler fra et selskab til dets kapitalejere, vil dette kunne stille kreditorerne ringere, 
da en sådan overførelse vil mindske formuen i selskabet. Indbetales kun en del af 
selskabskapitalen frem for hele selskabskapitalen, vil dette ligeledes kunne medføre 
større risiko for selskabets kreditorer, da hele kapitalen således ikke fysisk er til 
stede i selskabet. Min vurdering af relevansen af bestemmelserne af selskabslovens 
§ 210 i forhold til kreditorbeskyttelse, vil derfor være baseret på betragtninger i 
forhold til selskabslovens øvrige muligheder for overførsel af midler fra selskabet til 
kapitalejeren i form af udbytte og køb af egne kapitalandele, selskabslovens 
muligheder for delvis indbetaling af selskabskapital, samt mulighederne for 
selvfinansiering. Jeg har valgt ovenstående instrumenter, da disse er instrumenter, 
som kan anvendes til tilpasning af selskabets kapitalstruktur og/eller overførsel af 
midler fra selskabet til kapitalejeren. Derfor er det interessant at se, hvorledes 
selskabsloven hindrer tømning af selskaber i disse tilfælde. I forlængelse af mine 
vurderinger vedrørende ovenstående instrumenter vil jeg også belyse eventuelle 
skattemæssige følger, som fx udbytte og køb af egne kapitalandele vil medføre. 
Dette for at kunne forholde mig til det sekundære fremførte formål med 
bestemmelsen i selskabslovens § 210 vedrørende skatteplanlægning.  

Min vurdering vil ikke inddrage de efter min opfattelse politisk motiverede 
fremførte argumenter for og i mod forbuddet, såsom vurdering af, hvorvidt udlån til 
kapitalejere kan have erhvervsmæssigt formål for virksomheden, eller om udlån til 
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kapitalejere skal forbydes for ikke at give denne gruppe andre/bedre 
lånemuligheder end ikke-virksomhedsejere.  

Vurderingen af relevans af reglerne i forhold til kreditorbeskyttelse vil også inddrage 
andre muligheder for at undgå bestemmelserne i selskabslovens § 210 ved for 
eksempel at indskyde et udenlandsk firma etableret i et land, hvor lån er lovlige, 
eller ved at flytte selskabets hjemsted.  

Ved en case-gennemgang af tre sager om ulovligt udlån til kapitalejere vil jeg 
vurdere kreditorernes stilling i forhold til dels selskabslovens § 210, dels i forhold til 
hvis lån til kapitalejer var lovlige samt i forhold til en delvis tilladelse af udlån til 
kapitalejere som foreslået oprindeligt i L170.   

Til sidst i afsnittet vil jeg kigge på selve håndhævelsen af reglerne fra 
myndighedernes side. I mit virke som revisor har jeg fra selskabers kapitalejere 
oplevet en risikobaseret tilgang til overtrædelse af selskabslovens bestemmelser for 
udlån til kapitalejere. Her har kapitalejerne haft den vurdering, at risikoen for påtale 
fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var så lille, at overtrædelse af udlånsreglerne ikke 
blev anset for at medføre en risiko for straf. Derfor vil jeg undersøge, hvorledes 
bestemmelserne bliver håndhævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ud fra den 
tese, at relevansen af vedtagne regler delvist afhænger af, at der sker en effektiv 
kontrol mod overtrædelser af reglerne.  

Afsnittet afsluttes med en delkonklusion, som skal opsummere mine argumenter 
for, hvorvidt reglerne er relevante set i forhold til selskabslovens øvrige muligheder 
for overførsel af midler fra selskabet til kapitalejeren samt i forhold til muligheder 
for at undgå den danske selskabslovs bestemmelser ved at oprette selskabet i andre 
EU-lande med en mere lempelig selskabslov. 

 

8.2 Beskyttelse af kreditorer 
Det overordnede formål med udlånsforbuddet har gennem årerne været fremført 
som beskyttelse af selskabets kapital for at sikre, at selskabets kreditorer kan få 
indfriet deres krav mod selskabet. Sekundært har formålet været at modvirke 
skatteplanlægning (se tidligere kapitel 6).  

I forhold til mit formål med dette afsnit om at vurdere relevansen af forbuddet mod 
udlån til kapitalejere i forhold til kreditorbeskyttelse mener jeg, at det vil være 
relevant at forholde sig til den udvikling, der har været i forhold til 
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minimumskapital, muligheder for udbytte, selvfinansiering og erhvervelse af egne 
aktier. Andre forhold af betydning for kreditorbeskyttelse vil blive inddraget i mine 
vurderinger i forbindelse med behandlingen af de førnævnte områder, men vil ikke 
blive behandlet særskilt. Disse forhold drejer sig om ”offentlighedsprincippet”, som 
blandt andet sikrer offentliggørelse af selskabers årsrapporter samt indsigt i, på 
hvilket grundlag et selskab er stiftet m.v., og ”ledelsesansvar” såsom selskabslovens 
§§ 116 og 118, som pålægger hhv. bestyrelsen eller direktionen at sikre, at der er 
tilstrækkelig likviditet til at opfylde fremtidige og nuværende forpligtelser, samt de 
mere overordnede erstatningsregler i Selskabslovens kapitel 22.  

Betragtninger i forhold til afskaffelse af revisionspligten i forlængelse af 
”offentlighedsprincippet” vil jeg kommentere i min perspektivering.  

Betydningen af ovennævnte forhold som udbytte, minimumskapital, 
selvfinansiering, lån til kapitalejere, ”offentlighedsprincippet” og ”ledelsesansvar” i 
forhold til vurdering af kreditorbeskyttelse argumenterer professor dr. jur. Paul 
Krüger Andersen også for.3  

Paul Krüger Andersen opstiller en række punkter, som han mener, der bør ske en 
sondring mellem i forhold til at vurdere selskabskreditorernes samlede 
beskyttelsesniveau4:  

1. Materielle krav om selskabskapital 
2. Præventive beskyttelsesregler 
3. Regler om genopretning 

Materielle krav omfatter krav til minimumskapital, værn mod tilbagebetaling af 
selskabskapitalen såsom regler om udbytte, erhvervelse af egne aktier, 
selvfinansiering og aktionærlån.   

Præventive beskyttelsesregler omfatter primært offentlighedsprincippet og at 
selskabets årsrapport skal offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I 
forlængelse heraf er lovgivningens krav om revision af årsrapporten værd at 
medtage.  

Regler om genopretning omfatter regler om selskabslovens ansvarsregler og dels 
reglerne om omstødelse i konkursloven. Selskabslovens ansvarsregler vil kunne 

                                                        
3 Andersen, Paul Krüger (1999): i selskabers kapital, s. 13 
4 Andersen, Paul Krüger (1999): i selskabers kapital, s. 14 
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pålægge et erstatningskrav over ledelsen, og konkursloven fastsætter regler for 
muligheden for omstødelse af foretagne transaktioner. 

Min vurdering vil således fokuserer på de ”Materielle krav om selskabskapital. Fokus 
på de ”materielle krav om selskabskapital” skyldes af den nye selskabslov medførte 
ændringer på de øvrige forhold for vurdering af ”Materielle krav om 
selskabskapital” såsom selskabskapital, selvfinansiering og køb af egne aktier. 

Minimumskapital 
Grundlæggende for selskabsformen er som tidligere omtalt selskabsformens 
begrænsede hæftelse, som gør, at krav mod selskabet kun kan rettes mod selskabet 
og dets formue, ikke mod kapitalejerne. Kapitalejerne hæfter kun med deres 
indskud i selskabet.  

Selskabslovens § 4 stk. 2 fastsætter, at aktieselskaber skal have en selskabskapital 
på minimum 500.000 kr., og at anpartsselskaber skal have en selskabskapital på 
minimum 80.000 kr. EU’s 2. selskabsdirektiv fastlægger, at medlemslandene skal 
have en minimums-selskabskapital i et aktieselskab på 25.000 EUR svarende til 
187.000 kr., men der er intet minimumskrav for anpartsselskaber. De danske beløb 
er derfor fastsat ud fra et politisk kompromis.  

Udvalget til Modernisering af Selskabsretten drøftede minimumskapitalkravet i sin 
betænkning. Udvalget kom frem til, at hvad angår aktieselskaber, skulle grænsen på 
500.000 kr. bevares, da de vurderede, at niveauet var lig andre europæiske lande og 
dermed konkurrencedygtigt. De vurderede, at kapitalkravet ikke udgjorde en 
væsentlig hindring for valget af aktieselskabsformen. Udvalget mente også, at der 
var risiko for, at det gode renommé, som aktieselskabsformen havde, ville blive 
skadet, hvis kapitalkravet blev nedsat, da flere så ville anvende aktieselskabsformen 
frem for anpartsselskabsformen (Betænkning 1498, november 2008, s. 142). 

Omvendt fandt Udvalget, at minimumskravet for anpartsselskaber skulle fjernes. 
Som begrundelse herfor blev fremført, at England og Irland i mange år ikke havde 
haft kapitalkrav for anpartsselskaber, ej heller for aktieselskaber frem til 
vedtagelsen af EU’s 2. selskabsdirektiv, som pålagde England at indføre en 
minimumskapitalgrænse for aktieselskaber. Udvalget skrev endvidere, at det var 
udvalgets opfattelse, at det i England og Irland tilsyneladende ikke havde haft større 
samfundsmæssige problemer ikke at have en minimumskapital for anpartsselskaber 
(Betænkning 1498, november 2008, s. 147). Udvalget lagde vægt på, at 
ledelsesansvar, i forhold til ledelsens ansvar for, at et selskab har tilstrækkelig 
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kapital til rådighed, er mere relevant i forhold til kreditorbeskyttelse end størrelsen 
af selskabskapitalen. Udvalget mente også, at det vil være en fordel at lade den 
enkelte selskabsejer selv fastslå, hvilken selskabskapital der er passende for 
selskabet (Betænkning 1498, november 2008, s. 146).  

Regeringens fremsatte lovforslag til en ny selskabslov (L170) foreslog den 
daværende minimumsgrænse på 125.000 kr. nedsat til 50.000 kr. Denne grænse var 
valgt på baggrund af den kritik, som forslaget om at afskaffe kapitalkravet havde 
modtaget, og grænsen på 50.000 kr. var ifølge Økonomi- og Erhvervsministeren, 
Lene Espersen, valgt for at prøve at: ”lande et sted midt imellem” (Møde nr. 76, 
14.04.2009 s. 19). Det politiske kompromis blev til sidst en minimumskapital på 
80.000 kr.  

Under Udvalget til Modernisering af Selskabsrettens arbejde samt ved 
behandlingen af lovforslag L170 i Folketinget blev det fremført, at en 
minimumskapital på 80.000 kr., 50.000 kr. eller på 0 kr. ikke er afgørende, da der 
ikke er krav om, at selskabskapitalen skal stå i forhold til selskabets finansielle 
behov. 

Det er min opfattelse, at selskabsejere, som står med et finansieringsbehov i 
forbindelse med opstart af deres virksomhed, ofte vil blive mødt med krav om 
sikkerhedsstillelse ud over selskabskapitalen. Dette især, hvis selskabet er stiftet 
som anpartsselskab med en kapital på 80.000 kr. Her vil sikkerheden for 
pengeinstitutter eller andre lån- eller kreditgiver ofte være for lille, og derfor vil 
selskabsejeren ofte blive bedt om at stille sikkerhed ud over selskabskapitalen. 
Denne relation mellem selskabskapitalens størrelse og omfang af sikkerhedsstillelse 
ud over selskabskapitalen omtaler Professor Ph.d. Mette Neville også og fastslår 
samtidig, at der ikke er større forskningsresultater i form af empiriske 
undersøgelser, som viser, at selskabskapitalens størrelse spiller en rolle i forbindelse 
med kreditgivning (L170, Svar på Spørgsmål 5, s. 8).    

Den fastsatte minimumskapital opfattes som ”safe harbour” og anvendes derfor for 
størstedelen af stiftede anpartsselskaber (L170, Svar på Spørgsmål 5, s. 7). Det er 
derfor fornuftigt at forholde sig til, hvorvidt der skal være en fastsat grænse, eller 
om denne grænse bør fastsættes individuelt. Situationen i dag, hvor grænserne er 
fastsat mere eller mindre tilfældigt, kan give en forkert opfattelse af, hvilken kapital 
der er nødvendig for at sikre et selskabs kreditorer. Dette kan være et problem i 
forhold til regler om udbytte, køb af egne kapitalandele og selvfinansiering, mere 
herom i efterfølgende afsnit. Nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber til 
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80.000 kr. indikerer også, at lovgiver har vurderet ”materielle krav om 
selskabskapital” mindre væsentlige for kreditorbeskyttelse i forhold til ”præventive 
beskyttelsesregler” samt ”regler om genopretning”. Dette da fokus er rettet på dels 
”offentlighedsprincippet” (præventive beskyttelsesregler) i forhold til at lade lån-
/kreditgiver vurdere, om de har tilstrækkelig sikkerhed i selskabet, eller om de vil 
kræve yderligere sikkerhed af kapitalejeren, dels i forhold til diskussionen om, at det 
skal være op til ledelsen at sikre, at selskabet har tilstrækkelige midler til forsat drift 
(regler om genopretning). 

Opretholdelse af kapitalkravet for aktieselskaber på 500.000 kr. kunne tilskrive 
”materielle krav om selskabskapital” betydning i forhold til kreditorbeskyttelse. Et 
kapitalkrav på 500.000 kr. for aktieselskaber giver for den enkelte leverandør langt 
større sikkerhed frem for 80.000 kr. Jeg ser dog ikke kapitalkravets størrelse for 
aktieselskaber som lovgiveres ønske om at stille kreditorerne i et aktieselskab bedre 
end i et anpartsselskab. Kapitalkravet fungerer som en barriere/forhindring for 
kapitalejere, som medfører, at alle selskaber ikke stiftes som aktieselskaber. Herved 
kan det gode renommé for aktieselskaber opretholdes.  

   

Delvis indbetaling af selskabskapital 
Selskabsloven giver i § 33 mulighed for, at selskaber kan stiftes, uden at hele 
indskudskapitalen indbetales. Overordnet set giver bestemmelserne mulighed for 
kun at indbetale 25 % af selskabskapitalen, dog minimum 80.000 kr. ved stiftelsen af 
et selskab. Delvis indbetaling gælder kun ved indskud i kontanter og gælder ikke for 
en evt. overkurs. 

Bestemmelserne i § 33 medfører, at det ved tegning af kapitalandele i et nyt 
selskab, f.eks. et aktieselskab, som ønskes tegnet med en kapital på nom. 500.000 
kr., kun er nødvendigt at indbetale 25 % af selskabskapitalen ved stiftelse, svarende 
til 125.000 kr. De resterende 375.000 kr. vil så blive opført som et 
anfordringstilgodehavende hos kapitalejeren (bruttoopgørelse) eller blive 
modregnet direkte i egenkapitalen (nettoopgørelse) (Årsregnskabsloven § 35B). 

Årsregnskabslovens § 35B kræver, at ikke-indbetalt selskabskapital præsenteres 
tydeligt i regnskaber enten ved anvendelse af bruttoprincippet eller ved 
nettoprincippet. For begge principper kræves, at der under egenkapitalen oprettes 
en særlig reserve for ikke-indbetalt selskabskapital, som skal sikre, at den ikke-
indbetalte selskabskapital bliver udloddet som udbytte. Ovenstående er illustreret 
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af BDO i deres publikation ”Værd at vide om – selskabskapital, delvis indbetaling”, 
som jeg har gengivet i nedenstående figur: 

Bruttometoden Nettometoden 
Aktiekapital 500 Aktiekapital 500 
Overkurs 200 Ikke-indbetalt andel -375 
Reserve for ikke-indbetalt   Aktiekapital i alt 125 
virksomhedskapital 375 Overkurs 200 
Frie reserver -375 Reserve for ikke-indbetalt   
Egenkapital i alt 700 virksomhedskapital 375 

Frie reserver  -375 
Aktiver: Egenkapital i alt 325 
Tilgodehavende    
Selskabskapital 375 Aktiver: 
Likvide midler* 375 Likvide midler 325 
Balancesum  700 Balancesum 325 

*) Kontant indbetalt kapital 125 tkr. og  
overkurs 200 tkr. 

Figur 8.1 Brutto-/nettometode ikke-indbetalt kapital 

 

Den del af kapitalen, som ikke er indbetalt, vil, uanset om selskabet vælger at 
præsentere selskabskapitalen efter brutto- eller nettoopgørelsesmetoden, have 
karakter af et tilgodehavende hos kapitalejeren. Ledelsen i selskabet kan kræve, at 
kapitalejeren indbetaler en del af eller hele den manglende kapital for at sikre, at 
selskabet har tilstrækkelige midler til fortsat drift. Efter kapitalen er indbetalt, kan 
den ikke tilbagebetales til kapitalejeren, uden at dette sker som udbytte eller ved 
kapitalnedsættelse. Herved åbnes der ikke op for muligheden for, at et ulovligt 
udlån til en kapitalejer omveksles til ikke-indbetalt kapital.  

I forhold til kreditorbeskyttelse og ”materielle krav om selskabskapital”, som 
selskabskapitalen hører ind under i Paul Krüger Andersens terminologi, mener jeg, 
at muligheden for at stifte et selskab med delvis indbetaling af selskabskapital 
signalerer, at størrelsen af den tegnede kapital ikke vurderes som værende af 
væsentlig betydning. Lovgivningen sikrer kun, at 25 % af kapitalen indbetales, dog 
mindst 80.000 kr. Den resterende ikke-indbetalte andel skal først indbetales til 
selskabet, når selskabets ledelse anmoder herom. Selskabsloven stiller ikke krav om, 
at der skal ske en kreditvurdering af kapitalejeren forud for etableringen af 
anfordringstilgodehavendet. Der er derfor ingen sikkerhed for den resterende del af 
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selskabskapitalen, der ikke er indbetalt. Ledelsen skal dog forholde sig til værdien af 
anfordringstilgodehavendet ved aflæggelse af årsrapport for at sikre, at 
tilgodehavende bliver værdiansat korrekt (ÅRL § 9. stk. 2.). 

Da Selskabsloven ikke stiller krav om, hvornår eller i visse situationer den 
resterende ikke-indbetalte andel af selskabskapitalen skal indbetales, vil lån-
/kreditgiver til selskabet på samme måde som ved stiftelse af selskaber med 
minimumskapital være nødt til selv at vurdere, hvorvidt der er tilstrækkelig 
sikkerhed til stede i selskabet, om de vil kræve anden sikkerhed eller kræve 
kapitalen indbetalt som betingelse for deres kredit.  

Det er således min vurdering, at reglerne om delvis indbetaling af selskabskapital, 
på samme måde som nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber, vægter 
”offentlighedsprincippet” (præventive beskyttelsesregler) i form af præsentation i 
årsregnskabet og ledelsesansvar (regler om genopretning) ved, at det er ledelsen, 
som skal anmode om indbetaling af den ikke-indbetalte kapital, og ledelsen, som 
ved aflæggelse af årsrapport skal værdiansætte anfordringstilgodehavendet hos 
kapitalejeren højere end selve tilstedeværelsen af kapitalen ”materielle krav om 
selskabskapital”.  

Mulighederne for delvis indbetaling af selskabskapital kan tolkes som en undtagelse 
til det ellers generelle udlånsforbud i selskabslovens § 210, som forbyder et 
kapitalselskab direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille 
sikkerhed for kapitalejere. Om muligheden for delvis indbetaling således kan ses 
som en undtagelse til forbuddet i § 210, afhænger af de definitioner, som der 
lægges til grund for, hvad der er udlån, og hvad der er tilgodehavender. 
Årsregnskabsloven sidestiller, i bilag 2, skema for balance i kontoform 
(regnskabsklasse a+b+c), omsætningsaktiver punkt II, ”krav på indbetaling af 
virksomhedskapital” samt ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” 
under overskriften tilgodehavender. Anvendes årsregnskabslovens skemaopstilling 
som grundlag vil mulighed for delvis indbetaling af selskabskapital hermed medføre 
en undtagelse til forbuddet i § 210.  

Hvis udlån tolkes som værende et forhold opstået på baggrund af et lånedokument, 
og tolkes tilgodehavende selskabskapital som et tilgodehavende opstået på 
baggrund af en aftale om at udskyde en betaling i forhold til de 
tegnede/”erhvervede” kapitalandele, mener jeg ikke, der er grund til at se 
muligheden for delvis indbetaling som en undtagelse til forbuddet i § 210. Her vil 
jeg nærmere se forholdet i forlængelse af undtagelsesbestemmelsen i § 212, som 
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åbner op for udlån til kapitalejere, hvis udlånet sker som led i en sædvanlig 
forretningsmæssig disposition. 

   

Selvfinansiering 
I ovenstående er diskuteret, hvorvidt muligheden for delvis indbetaling af 
selskabskapital skal anses for at være en undtagelse til låneforbuddet i 
selskabslovens § 210. En anden undtagelse til låneforbuddet er selskabslovens § 
206 stk. 2 omhandlende selvfinansiering. Selvfinansiering er, når et selskab yder lån 
til tredjemands erhvervelser af kapitalandele i selskabet. 

EU’s 2. selskabsdirektiv indeholder minimumskrav til regler for selvfinansiering for 
aktieselskaber. Det tidligere 2. selskabsdirektiv, som blev ændret i efteråret 2006, 
indeholdt et totalt forbud mod selvfinansiering. Dette forbud er dog blevet lempet i 
forbindelse med ændringen af 2. selskabsdirektiv i 2006 (Betænkning 1498, 2008, s. 
515). 

Inden implementeringen af 2. selskabsdirektiv og det tidligere forbud, som 
direktivet medførte, var selvfinansiering allerede forbudt i Danmark.  

Det har traditionelt været anført, at formålet med selvfinansieringsforbuddet er, at 
en virksomhed ikke skal deltage i finansieringen af sin egen overtagelse til ugunst 
for selskabets kreditorer og andre interessenter, og at reglerne skulle supplere 
forbuddet mod udlån til kapitalejere (Betænkning 1498, 2008, s. 510 samt Hansen 
og Krenchel, 2007, s. 293). 

Den nye selskabslov følger minimumskravene fra 2. selskabsdirektiv. 
Selvfinansieringsreglerne har samme indhold, som de foreslåede regler om 
tilladelse til udlån til kapitalejere under visse forudsætninger, som lovforslaget L170 
til en ny selskabslov havde oprindeligt. Lån til tredjemands erhvervelse af 
kapitalandele i selskabet er som hovedregel ikke lovligt. Dog er der i § 206 stk. 2 den 
undtagelse, at såfremt lånet overholder en række betingelser, er det tilladt for et 
selskab at yde selvfinansiering. Betingelserne for, at et selskab kan yde lån til 
selvfinansiering, svarer til de betingelser, som blev foreslået som betingelser for at 
tillade udlån til kapitalejere. Blandt andet skal der forud for lånet ske godkendelse 
på selskabets generalforsamling med kvalificeret flertal som ved 
vedtægtsændringer. Der skal redegøres for flere forhold vedrørende lånet. Der skal 
ske kreditvurdering af debitor for lånet. Lånet må ikke overstige det beløb, som 
kunne have været udbetalt som udbytte, altså overstige selskabets frie reserver. 
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I forbindelse med de selskabstømningssager, som der var i starten af 1990’erne, var 
et af de værktøjer, som blev anvendt i svindlen, selvfinansiering (Besvarelse af 
spørgsmål 1 ad L170 og L171, 2009, s. 2). I besvarelse af spørgsmål 1 ad L170 og 
L171 redegør Erhvervs- og Økonomiministeren for, at ”Lovens almindelige krav til 
forsvarligt kapitalberedskab sikrer imidlertid, at der ikke lovligt kan ske udlån med 
henblik på selvfinansiering, hvis udlånet betyder, at selskabet ikke kan møde sine 
løbende forpligtelser”. Med dette henvises til, at selvfinansiering ikke må overstige 
et selskabs frie reserver. Igen har opfattelsen været, at det ikke har været 
nødvendigt at fastholde forbuddet mod selvfinansiering, så længe forholdet ikke 
stiller et selskab ringere, end hvis selskabet havde udloddet maksimalt muligt 
udbytte. 

Nils Kjellegaard Jensen skriver i Selskabsretlig Håndbog – -/lovligt kapitaludtræk i 
A/S/ ApS, (s. 194), at der de seneste år har været en betydelig stigning i bankers 
udlån til kapitalfondes primært fremmedfinansierede virksomhedskøb. Dog er der 
siden 2008 sket et betragteligt fald i antallet og størrelsen af fremmedfinansierede 
virksomhedskøb. Faldet i antal og størrelse af fremmedfinansierede 
virksomhedskøb sker samtidig med, at finanskrisen kom til Danmark.5 I den 
forbindelse kunne det tænkes, at bankernes mulige tilbageholdenhed over for at 
finansiere virksomhedskøb vil medføre en øget tendens til selvfinansiering, da 
aktieerhververen i større grad vil have behov for at anvende de frie likvider, der 
måtte være i selskabet til at finansiere købet. 

Som det fremgår direkte af ministerens svar på spørgsmål 1 ad L170 og L171, er 
selskabslovens almindelige krav til et forsvarligt kapitalberedskab ifølge ministerens 
svar tilstrækkeligt for at sikre, at der ikke sker selvfinansiering til skade for 
selskabets kreditorer. Hermed tillægger ministeren ”regler om genopretning” i form 
af ledelsens ansvar for et forsvarligt kapitalberedskab den fulde betydning i forhold 
til kreditorbeskyttelsen.  

Køb af egne kapitalandele 
Et andet redskab til løbende at kunne tilpasse et selskabs kapitalstruktur, og et 
alternativ til udbytte, er muligheden for et selskab til at erhverve egne 
kapitalandele. Reglerne for erhvervelse af egne kapitalandele er fastlagt i 
selskabslovens kap. 12. Den nye selskabslov giver mulighed for, at aktieselskaber og 
anpartsselskaber kan erhverve egne kapitalandele, og begrænsningen for omfang er 

                                                        
5 Jyske Market 21.11.2008 ”Et overblik over finanskrisens forløb” fastslår, at finanskrisen kom til 
Danmark medio januar 2008. 
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fastlagt til, at købssummen ikke må overstige det beløb, som ellers ville kunne have 
været udloddet som udbytte. Det nominelle omfang skal bedømmes ud fra den 
betragtning, at de erhvervede kapitalandele skal anses som annullerede i forhold til 
en vurdering af, om minimumskapitalkravet for selskabet er opfyldt. 
Generalforsamlingen skal forud for opkøb af egne kapitalandele bemyndige 
selskabet til at erhverve egne aktier. 

I den tidligere aktieselskabslov § 48 var reglerne for erhvervelse af egne 
kapitalandele omtrent som i dag, dog var der fastsat den maksimumgrænse, at et 
aktieselskab ikke nominelt måtte erhverve mere end 10 % af selskabskapitalen. For 
anpartsselskaber indeholdt den gamle lov i § 51 et forbud mod at erhverve egne 
kapitalandele. Forbuddet var begrundet med, at man mente, at selskabskapitalen i 
et anpartsselskab var så lille, at erhvervelse af egne kapitalandele ville svække 
kapitalen for meget (Betænkning 1498, 2008, s. 483).  

Reglerne i Danmark følger EU’s 2. selskabsdirektiv. EU's 2. selskabsdirektiv pålægger 
medlemslandene som minimum at vedtage regler tilsvarende dem, Danmark har 
vedtaget. Medlemslandene har mulighed for at vælge at fastlægge en procentvis 
maksimal erhvervelsesgrænse, som der tidligere har været i Danmark. Grænse kan 
frit fastsættes af medlemslandene, men den skal minimum være på 10 %. Direktivet 
omfatter kun aktieselskaber, ikke anpartsselskaber (Betænkning 1498, 2008, s. 482).  

Selve transaktionen i forbindelse med et selskabs erhvervelse af egne kapitalandele 
kan godt minde om udlån. Selskabet udbetaler et kontant beløb til en kapitalejer, 
som til gengæld giver selskabet et antal kapitalandele i selskabet. Når 
generalforsamlingen har givet selskabet bemyndigelse til at købe egne 
kapitalandele, har selskabet frie muligheder til at erhverve egne aktier, altså 
overføre midler til kapitalejeren, dog kun så længe at de ovennævnte 
beløbsmæssige grænser overholdes. Overholdes disse grænser, kan der løbende ske 
køb og salg af kapitalandele mellem selskabet og kapitalejeren, alt efter behov. 

I Ugeskrift for Retsvæsen skriver lektor og landsretssagfører Niels Klerk i 1949 (s. 
63), at aktieselskabsloven ifølge hans opfattelse tillader, at selskabsejere står i 
skyldsforhold til deres selskab. Dette underbygger han med, at loven tillader 
erhvervelse af 10 % af egenkapitalen i form af egne aktier. Hans pointe er, at 
transaktionen kan sidestilles med, at der ydes et lån til vedkommende kapitalejer 
mod, at kapitalejeren stiller sikkerhed i kapitalandele i selskabet. 
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Situationen, som Niels Klerk beskriver, kunne forestille sig at forekomme i et selskab 
med én kapitalejer. Denne kapitalejer, som ejer alle aktier i selskabet, har som følge 
heraf den absolutte kontrol over selskabet, dels på generalforsamlingen og dels i 
egenskab af at udgøre ledelsen. 

Dog vil der for et aktieselskab være krav om, at der er en bestyrelse. Denne vælges 
af generalforsamlingen, og kapitalejeren kan selv bestemme, hvem der skal være i 
bestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor delvist kunne styres af kapitalejeren. Bestyrelsen 
vil dog være ansvarlig for de beslutninger, som der træffes, jf. selskabslovens 
ansvarsregler, hvorfor det trods alt må forventes, at bestyrelsen vil sætte 
spørgsmålstegn ved beslutninger, som det enkelte medlem finder skadeligt for 
selskabet. 

Bortset fra ovennævnte mulige modstand fra en bestyrelse vil kapitalejeren kunne 
give selskabet bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele og efterfølgende 
købe kapitalandele af sig selv. På denne måde vil kapitalejerne kunne fremskaffe 
likvide midler til sig selv, og da der kun er samme kapitalejer, vil kapitalejerens magt 
over selskabet ikke være mindsket. Efterfølgende vil der være mulighed for at købe 
kapitalandelene tilbage af selskabet efter behov. Dette kan sidestilles med en 
lånetransaktion, hvor selskabet yder et lån til kapitalejeren med sikkerhed i et aftalt 
antal kapitalandele i selskabet. Den efterfølgende indfrielse kan sidestilles med 
kapitalejerens tilbagekøb af kapitalandelen fra selskabet. 

Der vil i forbindelse med kapitalejerens salg af kapitalandele til selskabet opstå en 
skattepligt for kapitalejeren i forhold til avancebeskatning på de solgte 
kapitalandele. Denne avance vil være forskellen mellem købspris og salgspris på de 
pågældende kapitalandele, og avancen vil blive beskattet som aktieindkomst (se 
nærmere herom i forbindelse med gennemgang af udbytte). Avancen vil 
kapitalejeren kunne påvirke delvist ved fastsættelse af salgsprisen. 

Den nye selskabslov åbner som nævnt op for muligheden for, at anpartsselskaber 
kan erhverve egne kapitalandele, hvilket tidligere var forbudt (anpartsselskabsloven 
§ 51). Reglerne for erhvervelse af egne kapitalandele minder delvist om reglerne, 
som blev opstillet af Udvalget til Modernisering af Selskabsretten i deres oplæg til 
nye regler om udlån til kapitalejeren. Reglerne forudsætter, at der beløbsmæssigt 
ikke overføres flere penge til kapitalejeren, end hvad der kan dækkes af de frie 
reserver i selskabet. Reglerne for erhvervelse af egne kapitalandele kræver dog, at 
der ved vurdering af, hvorvidt selskabet overholder minimumskapitalkravet, skal 
ske en modregning af egne kapitalandele, som skal anses som annullerede (SEL, § 
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197). Reglerne for erhvervelse af egne kapitalandele tilgodeser således de 
”materielle krav om selskabskapital”, da begrænsningerne for erhvervelse er 
knyttet til henholdsvis de frie reserver samt til selskabskapitalens størrelse.   

Da selskabsloven samtidig med vedtagelse af reglerne for erhvervelse af egne 
kapitalandele nedsatte minimumskapitalkravet for anpartsselskaber fra nom. 
125.000 kr. til nom. 80.000 kr., medførte dette, at anpartsselskaber ikke vil have 
problemer med erhvervelse af egne kapitalandele for op til nom. 45.000 kr. i 
forhold til overholdelse af kapitalkravet. Mulighederne for erhvervelse af egne 
kapitalandele må derfor antages at være afhængig af de frie reserver for et 
anpartsselskab. Jeg mener, at man vil kunne sammenligne situationen med de 
muligheder, tilladelse af udlån til kapitalejeren ville have medført. Dette dog kun 
selskabsretligt, da der skattemæssigt vil ske avancebeskatning i forbindelse med 
salg af kapitalandel.  

Efter bemyndigelse fra generalforsamlingen bestemmer selskabet, hvornår og 
hvordan erhvervelsen skal foregå. Herved vil overdragelsen fra selskabet til 
kapitalejeren kunnen ske meget mere frit og fleksibelt, end hvis tilsvarende skulle 
ske i form af udbytteudlodning, som vil blive gennemgået nedenfor. 

Udlodning til kapitalejeren i form af udbytte 
Selskabsloven opstiller i § 179 4 mulige måder, hvorpå et selskab kan overføre 
midler til kapitalejeren. Dette kan ske ved udlodning af udbytte på grundlag af 
senest godkendte årsrapport, ved ekstraordinært udbytte, som udlodning i 
forbindelse med kapitalnedsættelse samt ved udlodning i forbindelse med 
selskabets opløsning. 

Udlodning i forbindelse med kapitalnedsættelse og i forbindelse med selskabets 
opløsning vil ikke blive inddraget i min vurdering. Dette skyldes, at der vedrørende 
kapitalnedsættelser er særlige bestemmelser i selskabsloven § 193, stk. 2., som 
stiller krav om, at kapitalnedsættelse ikke kan ske, hvis selskabet ikke har 
betalt/stillet betryggende sikkerhed for de forfaldne kreditorkrav. Tilsvarende er der 
regler i selskabsloven, som sikrer selskabets kreditorer i forbindelse med selskabets 
opløsning. Opløses selskabet ved erklæring efter selskabslovens § 216, er det et 
krav, at alle kreditorer er betalt. Opløses selskabet ved likvidation efter 
selskabslovens § 217, kan likvidationsprovenuet først udbetales, når gæld til 
kreditorer er betalt (SEL § 223).  
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Ordinært udbytte vedtages på selskabets generalforsamling i forbindelse med 
godkendelse af selskabets årsrapport. Det er generalforsamlingen, som skal vedtage 
udlodningen af udbytte. Generalforsamlingen kan ikke vedtage et højere udbytte 
end det foreslået af det centrale ledelsesorgan (SEL § 180). Udbytte kan endvidere 
ikke overstige, hvad der af selskabets godkendte årsrapport fremgår som frie 
reserver (SEL § 180, stk. 2). 

Selskabsloven giver også mulighed for udlodning af ekstraordinært udbytte. Reglen 
om udlodning af ekstraordinært udbytte blev indført i 2004 ved LOV nr. 226 af 
31/03/2004 for aktieselskaber i § 109 og for anpartsselskaber i § 44. Ved vedtagelse 
af reglerne om ekstraordinært udbytte blev det fastsat, at ledelsen skulle 
bemyndiges af generalforsamlinger til at kunne udlodde ekstraordinært udbytte. 
Bemyndigelsen var kun gældende frem til næste generalforsamling (ASL § 109 A, 
ApSL § 44 A). Ved ændring af reglerne i 2006 blev der indført, at bemyndigelsen 
skulle være gældende, indtil andet blev vedtaget (ASL § 109 A, ApSL § 44 A).  

Ekstraordinært udbytte kan efter bemyndigelse udloddes af det centrale 
ledelsesorgan, og der kan træffes beslutning om at udlodde hele den frie 
egenkapital, jf. seneste årsrapport, samt det overskud, der måtte have været i det 
indeværende regnskabsår frem til den ekstraordinære udlodning (SEL § 182). Der 
skal udarbejdes en mellembalance i forbindelse med vedtagelse af en ekstraordinær 
udlodning. Mellembalance skal aflægges efter årsregnskabsloven og revideres, 
såfremt selskabet er omfattet af revisionspligt (SEL § 183 stk. 4). Hvis den centrale 
ledelse vurderer, at det er forsvarligt at udbetale ekstraordinært udbytte på 
baggrund af senest godkendte årsrapport, kan ledelsen vælge ikke at udarbejde en 
mellembalance, hvis vedtagelse af ekstraordinært udbytte sker ikke mere end seks 
måneder efter seneste balancedag (SEL 183 stk. 2 og 3). 

Mulighederne for udlodning af udbytte giver hermed kapitalejerne mulighed for at 
udlodde hele den frie egenkapital, så der kun er selskabskapitalen samt evt. bundne 
reserver tilbage. Dog er det op til det centrale ledelsesorgan at komme med forslag 
til, hvor meget der kan udloddes. Der kan ikke udloddes mere, end hvad der er 
foreslået af den centrale ledelse. Denne bestemmelse skal se i forlængelse af SEL § 
179 stk. 2, der fastlægger, at det er det centrale ledelsesorgan, som er ansvarlige 
for, at der ikke udloddes mere, end hvad forsvarligt er, og at der ikke sker udlodning 
til skade for selskabet eller selskabets kreditorer. 

I forhold til kreditorbeskyttelsen ligger udbyttereglerne således op til, at så længe 
der ikke udloddes mere end de frie reserver i et selskab, kan kapitalen i selskabet 
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nedbringes til den lovmæssige minimumsgrænse (Materielle krav om 
selskabskapital). Dog er der forsvarlighedsprincippet, som pålægger den centrale 
ledelse, at der ikke udloddes mere, end hvad forsvarligt er (Præventive 
beskyttelsesregler). Denne kombination er fra lovgivers side vurderet tilstrækkelig i 
forhold til beskyttelse af kreditorerne. Ekstraordinært udbytte giver mulighed for 
løbende at udbetale udbytte til kapitalejeren, dog vil der afhængigt af tidspunktet 
for udlodningen skulle ske udfærdigelse af en mellembalance. 

Ved udlodning af udbytte, såvel ordinært som ekstraordinært udbytte, pålægges 
det udbetalende selskab, jf. kildeskatteloven, at indeholde udbytteskat. I forhold til 
udbytte til personer skal der som hovedregel indeholdes 27 % i udbytteskat 
(personskatteloven § 8a).6 Udbytteskatten skal betales i forhold til 
vedtagelsesdatoen på generalforsamlingen eller datoen for det centrale 
ledelsesorgans beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Betalingsfristen 
for den indeholdte udbytteskat følger derfor ikke udbetalingen af udbyttet. Betaling 
af udbytte skal ske d. 10 i den efterfølgende måned efter vedtagelse af udbytte, jf. 
kildeskatteloven § 66.  

Personskattelovens regler om beskatning af udbytte medfører, at udbetaling af 
udbytte beskattes omtrent med samme skattebetaling, som hvis udbyttet var 
udbetalt som løn. For personer er udbyttebeskatningen opdelt i to niveauer: For 
udbytte, som ikke overstiger 48.300 kr. (2010-niveau), sker fra 2012 beskatning med 
27 %. Udbytte over 48.300 kr. beskattes med 42 %. Da selskaber ikke har fradrag for 
udbytte, på samme måde som selskabet ville have haft ved lønudbetaling, kan den 
samlede beskatning af udbytte opgøres til følgende: 

                                                        
6 Gældende for udbytte udloddet i 2012 og senere. 
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Figur 8.2 – Beskatning af udbytte kontra løn 

Hermed er det via skattelovgivningen sikret, at statskassen ikke går glip af 
skatteprovenu som følge af selskabsrettens muligheder for at overføre midler til 
kapitalejeren i form af udbytte. Ovenstående figur viser endvidere, at forskelle 
mellem udlodning i form af udbytte og løn er meget små. Hertil skal dog anføres, at 
likviditetsmæssigt vil der kunne være en lille skattemæssig fordel ved udbytte, da 
den endelige skattebetaling først foregår ved udløb af det indkomstår, som udbyttet 
er modtaget i. Herved vil kunne opnås en likviditetsmæssig forskydning for betaling 

Beskatning af udbytte – Helhedsbetragtning Alternativ beskatning ved lønudbetaling

Overskud af virksomhed 300.000  
Årlig personlig indkomst før 
fradrag af AM-bidrag Skattesats 

Skat 75.000     0-42.900 kr. 8 %
Beløb til udlodning 225.000  42.900-423.800 kr. Ca. 42 %
Udbytteskat
0-48.300 kr., 27 % i udbytteskat 13.041         
 48.300-225.000 kr., 42% i udbytteskat74.214        87.255     Over 423.800 kr.

Samlet skattebetaling 162.255  Forudsætninger:
Svarende til en marginalbeskatning på 54 % Bundfradrag 42.900

AM-bidrag 8 % 
Marginal beskatning udbytte under 48.300 kr. 45,3 % Bundskat 4,64 %
((0,75*0,27) + 0,25) Sundhedsskat 7 %

Topskat 15 %
Marginal beskatning udbytte over 48.300 kr. 56,5 % Topskatgrænse 423.800
((0,75*0,42) + 0,25)

Ca. 55,5 % 
(inkl. 

topskat)

Beskatning af udbytte – Helhedsbetragtning Alternativ beskatning ved lønudbetaling

Overskud af virksomhed 300.000  
Årlig personlig indkomst før 
fradrag af AM-bidrag Skattesats 

Skat 75.000     0-42.900 kr. 8 %
Beløb til udlodning 225.000  42.900-423.800 kr. Ca. 42 %
Udbytteskat
0-48.300 kr., 27 % i udbytteskat 13.041        
 48.300-225.000 kr., 42 % i udbytteskat74.214        87.255     Over 423.800 kr.

Samlet skattebetaling 162.255  Forudsætninger:
Svarende til en maginalbeskatning på 54 % Bundfradrag 42.900

AM-bidrag 8 %
Marginal beskatning, udbytte under 48.300 kr. 45,3 % Bundskat 4,64 % 
((0,75*0,27) + 0,25) Sundhedsskat 7 %

Topskat 15 %
Marginal beskatning, udbytte over 48.300 kr. 56,5 % Topskatgrænse 423.800
((0,75*0,42) + 0,25)

Ca. 55,5 % 
(inkl. 

topskat)
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af de resterende 15 % skat (42% - 27% indeholdt udbytteskat), på den del af 
udbyttet, som overstiger 48.300 kr.  

Selskabslovens muligheder for overførsel af midler til kapitalejere i form af udbytte 
ville, hvis ikke der i skattelovgivningen i form af personskattelovens og 
kildeskattelovens bestemmelser, der sikrer, at der sker beskatning af udbytte, 
medføre samme risiko for skatteplanlægning, som fremført som det sekundære 
formål med forbuddet mod udlån til kapitalejere. For at modvirke denne risiko ved 
udlodning af udbytte er der således vedtaget regler i skattelovgivningen for at 
modvirke denne effekt. Tilsvarende er tilfældet ved erhvervelse af egne 
kapitalandele, hvor skattelovgivningen også sikrer, at der sker beskatning af den 
avance, som opstår ved kapitalejerens salg af kapitalandele til selskabet. 

8.3 EU-rettens muligheder for at undgå det danske forbud om udlån 
 
Konkurrence mellem landes forskellige selskabsregler er et kendt fænomen og er 
som beskrevet i specialets kapitel om selskabsrettens udvikling foregået 
sideløbende i forhold til den historiske udvikling af selskabsretten i Europa, særligt 
mellem Frankrig og England (se afsnit 5.2). 

Den internationale selskabsret har historisk set arbejdet ud fra to forskellige teorier 
for lovvalg. Den tidligst udviklede teori, inkorporationsteorien, tager udgangspunkt i 
det land, som fremgår af selskabets vedtægter, og som selskabet er stiftet i. Den 
anden teori, hovedsædeteorien, tager udgangspunkt i det land, hvori selskabets 
ledelse sker, der hvor selskabets hovedsæde er (Engsig Sørensen i Langsted, 1999, s. 
156).    

EU-rettens etableringsfrihed giver anledning til overvejelser om, hvorvidt det vil 
være muligt at etablere selskaber i andre EU-lande, som har en mindre restriktiv 
selskabslovgivning end den danske, og herved undgå de strengere danske regler. 

Som der er redegjort for tidligere i afsnit 7.3 af denne afhandling, er der for 
eksempel mere lempelige regler for dels stiftelse af selskaber, fx 1 pund-selskaber, 
og intet forbud mod udlån til kapitalejere i England. Etableringsfriheden giver 
mulighed for, at et dansk selskab opretter et moderselskab i England. Et 
eksisterende udlån til en kapitalejer vil efterfølgende lovligt kunne flyttes op i det 
engelske selskab, hvor det ikke ville være ulovligt i henhold til engelsk selskabsret. 

En anden mulighed, hvis man finder de danske selskabsregler for restriktive, vil 
være at oprette et selskab i England og så efterfølgende oprette en dansk filial i 
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Danmark. Som kapitel 7 konkluderer, er det ikke kun England, som har mere 
lempelige regler, hvad angår udlån til kapitalejere. Er problemet udlån til 
kapitalejere, vil for eksempel Tyskland og Norge også have mere lempelige regler 
end Danmark. Faktisk vil muligheden være til stede i alle øvrige EU-lande end 
Frankrig og Sverige. I forlængelse af mine eksempler vil udgangspunktet være 
etablering af selskab i England, da England giver mulighed for stiftelse af selskaber 
uden krav til selskabskapitalens størrelse.  

Mit første eksempel kræver, at der oprettes et holdingselskab. Dette vil medføre, at 
der skal udarbejdes et yderligere regnskab, og dette skal indsendes til de engelske 
myndigheder. Herudover er det nødvendigt, at de danske regler for udlån til 
udenlandske moderselskaber ikke forbyder ovennævnte transaktion, da 
konstruktionen så ikke vil undgå det danske forbud om udlån til kapitalejere. 

Udlånsforbuddet i selskabslovens § 210 gælder ikke danske og visse udenlandske 
moderselskaber jf. § 211. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bliver jf. § 211 stk. 2 i 
samme lov bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for, hvilke udenlandske 
moderselskaber der er omfattet af stk. 1 i § 211. 

I Bekendtgørelse nr. 275 af 25. marts 2010 fastsætter Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, at bl.a. udlån til udenlandske moderselskaber registeret i andre 
EU-lande er lovlige. Herved vil man forholdsvist let kunne undgå det danske 
låneforbud ved etablering af et moderselskab i England. Dog har denne løsning det 
minus, at der er omkostninger forbundet med dels oprettelsen af selskabet i 
England, dels omkostninger til løbende kontorhold samt udarbejdelse af årsrapport 
og selvangivelse i England.   

Mit andet eksempel med etablering af et engelsk selskab, som efterfølgende stifter 
en filial i Danmark, åbner op for en større diskussion om vedtægtsmæssigt 
hjemsted, inkorporationsteorien, kontra faktisk hjemsted, hovedsædeteorien. 

Forretningsmodellen som beskrevet i mit andet eksempel, hvor der stiftes et 
selskab i et land med lempelig selskabslov, for eksempel England, og efterfølgende 
oprettes en filial i det land, hvor al aktiviteten foregår, er en model, som der er set 
flere eksempler på, blandt andet Centros-, Überseering- og Inspire Art-sagen, som 
alle har været præsenteret for EU-domstolen.  

Selve forholdet om EU-retten og etableringsretten er et komplekst og omfattende 
område. For at fremhæve min pointe angående EU-rettens muligheder for 
kapitalejere til at stifte selskaber i andre lande i EU for at undgå den på nogle 
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områder strengere selskabslov vil jeg kort fremhæve tre vigtige sager, som har haft 
afgørende betydning i forhold til dels mulighederne for at etablere selskaber i andre 
EU-lande, dels medlemslandenes muligheder for at modvirke etableringsfrihedens 
til tider uønskede konkurrence på medlemslandenes selskabsret. Eksemplerne, som 
jeg vil fremhæve, er Centros-, Überseering- og Inspire Art-sagen. 

Centros-sagen (C-212/97) omhandler et dansk ægtepar, som køber et selskab 
(Centros Limited), som er stiftet i England for 100 GBP. Centros Ltd. anmelder 
efterfølgende en filial i Danmark. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmoder 
efterfølgende om, at der fremsendes en redegørelse for, hvor selskabet reelt 
udøver sin hovedvirksomhed, og hvorfra selskabet er ledet. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen nægter efterfølgende at registrere filialen, da denne redegørelse 
ikke modtages. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse bliver anket til Østre 
Landsret, som frifinder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, da retten mener, at EF-
domstolens tidligere praksis godtgør, at en medlemsstat kan tilsidesætte traktatens 
friheder til etablering, hvis medlemslandet finder, at der bevist bliver forsøgt 
omgåelse af medlemslandets egne regler (Engsig Sørensen i Langsted, 1999, s. 149). 

Det danske ægtepar anker Østre Landsrets afgørelse til Højesteret, som vælger at 
forelægge spørgsmålet for EF-domstolen. EF-domstolens dom af 9. marts 1999 
fastslår, at Erhverv- og Selskabsstyrelsens afslag på registrering af filial i Danmark er 
i strid med traktatens regler om etableringsfrihed (dom af 9.3.1999 – sag C-212/97 
– præmis 39).  

Denne praksis bliver underbygget af Überseering-sagen (C-208/00), hvor EF-
domstolen 5. november fastlægger, at det er i strid med traktatens regler om 
etableringsfrihed, når Tyskland nægter at anerkende et hollandsk registreret 
selskabs filial i Tyskland med henvisning til hovedsædeteorien (dom af 5.11.00 – sag 
C-208/00, præmis 94+95). Tyskland anvendte på dette tidspunkt hovedsædeteorien 
ved vurdering af, hvor et selskab selskabsretligt var hjemmehørende (Hansen og 
Krenchel, 2006, s. 186). Ifølge hovedsædeteorien var det hollandske selskab, som 
ikke udøvede erhvervsmæssig aktivitet i andre lande end i Tyskland gennem den 
oprettede filial, hjemmehørende i Tyskland. Da selskabet ikke var registreret i 
Tyskland, ville de tyske myndigheder ikke anerkende filialen som en retsmæssig 
enhed og havde derfor nægtet at indlede en erstatningssag på vegne af filialen med 
en anden virksomhed.   Anvendelsen af hovedsædeteorien blev underkendt af EF-
domstolen ved afgørelsen fra EF-domstolen i Überseering-sagen (dom af 5.11.00 – 
sag C-208/00, præmis 94+95).  
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For at imødese et stigende antal udenlandsk registrerede selskaber med filial i 
Holland vedtog Holland i 1997 en lov ved navn Pro Forma Foreign Companies Act, 
som skulle sikre, at selskaber, som mere eller mindre kun drev virksomhed i 
Holland, men som var registreret i udlandet, skulle opfylde en række betingelser 
med henblik på kreditorbeskyttelse for at kunne blive registeret i Holland. Loven 
krævede blandt andet, at det skulle fremgå tydeligt af selskabets papirer, 
dokumenter m.v., at der var tale om en filial af et udenlandsk selskab. Herudover 
skulle selskabskapitalen svare mindst til minimumskapitalen for et hollandsk selskab 
(Engsig Sørensen i Langsted, 1999, s. 165).  

Inspire Art-sagen (C-167/01) drejer sig som et selskab, som bliver indregistreret i 
England med hjemsted i Folkestone. Selskabet ønsker at oprette en filial i 
Amsterdam, og selskabet har udelukkende aktiviteter i Holland, men er registreret i 
England grundet de mere lempelige selskabsregler. Da Inspire Art ansøgte om at 
blive registreret som filial i Holland, krævede Handelsregistreret i Amsterdam, at 
selskabet opfyldte de minimums-kapitalkrav, som var gældende i Holland, da 
Handelsregisteret fandt, at Inspire Art var omfattet af de særlige regler i Pro Forma 
Foreign Companies Act. Herefter anlagde Inspire Art sag mod Handelsregistret, og 
sagen blev forelagt EF-domstolen for at få afgjort gyldigheden af Pro Forma Foreign 
Companies Act (Hansen og Krenchel, 2006, s. 195-196 ).   

Dommen fra EF-domstolen kom 30. september 2003, og dommen konkluderede, at 
Pro Forma Foreign Companies Act var til hinder for den frie etableringsret. Dommen 
fastslog yderligere, at det faktum, at selskaber blev etableret i andre medlemslande 
end det land, hvori selskabet udøvede sin erhvervsmæssige aktivitet, ikke i sig selv 
udgør misbrug eller svig. Dette til trods for, at formålet med denne konstruktion kan 
have været at anvende et andet lands mere lempelige regler (Dom 30.9.03 – sag 
C.167/01, præmis 143).  

Hansen og Krenchel (2006, s. 199) konkluderer endvidere:  

at Inspire Act-sagen konkluderer at EF-Traktaten ikke giver en medlemsstat 
nogen mulighed for at opstille generelle krav til fremmede selskabers etablering 
på medlemsstatens territorium, såfremt disse er omfattet af Traktatens regler 
om etableringsfrihed.   

Det vil derfor være muligt at undgå de på nogle punktere strengere selskabsregler 
ved at etablere sig i et andet EU-land med en mere lempelig selskabslov og så 
efterfølgende drive virksomhed i Danmark via en filial. 
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8.4 Case-gennemgang: tre aktuelle sager. Hvilken betydning har § 
210 i forhold til kreditorbeskyttelsen, hvilken effekt vil ændring af § 
210 til ubetinget tilladelse have, og hvilken betydning vil ændring af 
§ 210 til bestemmelser som foreslået i det oprindelige lovforslag til 
en ny selskabslov have for kreditorbeskyttelsen? 
 
Som nævnt i indledningen til specialet var min motivationen for nærværende 
afhandling, at jeg i efteråret/vinteren 2010 oplevede, at tre af mine 
revisionsklienter modtog brev fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen ved deres regnskabsgennemgang havde konstateret, at der var 
ydet lån til kapitalejerne i strid med selskabslovens regler. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen pålagde i deres skrivelse, at lånet blev indfriet, og samtidig ville 
sagen blive oversendt til politiet for deres gennemgang. Ud af de tre sager er to af 
sagerne nu lukkede, lånene er tilbagebetalt til selskabet, og ledelsen/kapitalejeren 
har modtaget en bøde fra politiet, hvorved sagen er afsluttet. Den sidste sag ligger 
stadig til behandling hos politiet, da der er nogle forhold i sagen, som stadig 
mangler at blive afklaret.  

Med udgangspunkt i disse tre sager om ulovlige udlån vil jeg i forlængelse af 
diskussionen vedrørende relevansen af udlånsforbuddet i forhold til 
kreditorbeskyttelse opstille tre forskellige senarier for at vurdere indvirkningen på 
kreditorernes stilling. Senarierne er:  

1. Forbuddet i selskabsloven § 210 som det er i dag. 

2. Delvis tilladelse af udlån til kapitalejere som foreslået oprindeligt i L170. 

3. Ophævelse af selskabsloven § 210, altså fuld tilladelse af udlån til kapitalejere. 

De tre omhandlende selskabers balance udviser følgende tal: 

 

Virksomhed A ApS Virksomhed B ApS Virksomhed C ApS
(bilag 1) (bilag 2) (bilag 3)

Tilgodehavende hos kapitalejer 7.755.524                      1.698.962                      3.043.879                      

Selskabskapital 125.000                         125.000                         500.000                         
Bundne reserver -                                  4.913.891                      294.926                         
Frie reserver -902.530                        -12.790.847                  3.725.463                      
Egenkapital i alt -777.530                        -7.751.956                    4.520.389                      
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Figur 8.3 – Case-overblik 

Scenarie 1. Forbuddet i Selskabsloven § 210 som det er i dag 
Selskabslovens § 210 medfører i sin nuværende form, at udlånene i hhv. 
Virksomhed A ApS, Virksomhed B ApS og Virksomhed C ApS er ulovlige.   

I forhold til vurdering af selskabslovens § 210 effekt på kreditorbeskyttelse i 
forlængelse af de tre cases skal selskabslovens øvrige muligheder for overførsel af 
midler til kapitalejeren også inddrages, for at vurdere om låneforbuddet bidrager til 
beskyttelse af kreditorerne, eller om bestemmelsen undermineres selskabslovens 
øvrige muligheder. I forhold til Virksomhed A ApS og Virksomhed B ApS giver 
selskabsloven ikke andre muligheder end overførelse af midler fra selskabet til 
kapitalejeren. Men for virksomhed C ApS vil der kunne være flere muligheder. 
Grundet selskabets frie reserver på 3.725.463 kr. ville det være muligt for selskabet 
at udlodde udbytte til kapitalejeren for et højere beløb, end der er overført som 
ulovligt lån. Dette ville dog medføre, at det udloddede beløb definitivt ville være 
overført til kapitalejeren. Hvis selskabet efterfølgende står og mangler pengene, vil 
det være nødvendigt for kapitalejeren at yde et lån til selskabet eller foretage 
kapitalindskud i selskabet.   

Selskabslovens regler om erhvervelse af egne kapitalandele giver også for 
Virksomhed C ApS en alternativ mulighed til udlån.  

Erhvervelse af egne kapitalandele kan ske, som det fremgår af afsnit 8.3, så længe 
der værdimæssigt ikke betales mere, end hvad selskabets frie reserver udgør, samt 
så længe selskabet efter at have fratrukket egne kapitalandele ved vurdering af 
selskabskapitalen overholder kravene om minimumskapital (Selskabsloven § 197). 

I forlængelse af selskabslovens § 197 vil Virksomhed C ApS således kunne erhverve 
op til nominelt 420.000 kr. egne kapitalandele. Selskabet har en selskabskapital på 
nom. 500.000 kr. og minimumskravet er jf. selskabslovens § 4 nom. 80.000 kr. 
Selskabets frie reserver på 3.725.463 kr. fastsætter, hvor meget der maksimalt vil 
kunne betales for de erhvervede kapitalandele. Fastsættes kursen på overstående 
kapitalandel til en kurs på 887 (3.725.463/420.000*100)7 eller derover, vil det være 
muligt for kapitalejeren at overføre hele den frie egenkapital til sig selv ved at lade 
selskabet erhverve egne kapitalandele. Hvis selskabet efterfølgende har behov for 
tilføjelse af yderligere kapital, vil kapitalejeren blot kunne købe kapitalandelen 
tilbage af selskabet igen. 

                                                        
7 Frie reserver i selskabet / maksimalt muligt antal nominelle egne kapitalandele (500.000 – 80.000)  
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En sidste mulighed, som kunne være aktuel for alle tre case-virksomheder, ville 
være muligheden for at undgå det danske forbud ved at bruge EU's 
etableringsfrihed og oprette et selskab i for eksempel England som gennemgået i 
afsnit 8.3. 

Scenarie 2. Delvis tilladelse af udlån til kapitalejere som foreslået 
oprindeligt i L170 
Betingelserne, som L170 opstillede for, at et selskab kunne yde et lån til en 
kapitalejer, var, at selskabets centrale ledelsesorgan skulle foretage en 
kreditvurdering af kapitalejeren (§ 206 stk. 3.), generalforsamlingen skulle 
godkende lånet (med samme majoritet som ved vedtægtsændringer) (§ 207 stk. 2), 
selskabets centrale ledelse skulle på generalforsamlingen komme med en 
redegørelse om baggrund- selskabets interesse - betingelser for ydelse af lånet samt 
komme med en vurdering af konsekvens for selskabets likviditet og solvens som 
følge af lånet (§ 207 stk. 1-2). 

Udlånet måtte ikke overstige, hvad der var forsvarligt, og der kunne kun anvendes 
beløb, som ville kunne være anvendt til uddeling af udbytte (frie reserver) (§ 208), 
og udlånet skulle ske på markedsmæssige vilkår ( § 209). 

Ved vurderingen af, om de foreslåede lempeligere regler ville have haft en 
betydning i forhold til ovenstående lån, tager jeg kun udgangspunkt i de kvantitative 
regler om, at lånet ikke måtte overstige, hvad der kunne udloddes som udbytte, 
altså selskabets frie reserver. Vurderingen omfatter ikke spørgsmålet om fx 
betryggende sikkerhed for lånet. 

Da både Virksomhed A ApS samt Virksomhed B ApS har negative frie reserver med 
hhv. -902.530 kr. samt -12.790.847 kr., er det hurtigt at se, at lovforslaget ikke vil 
have betydning i forhold til vurdering af disse to lån. Disse lån ville være ulovlige 
under alle omstændigheder, da kapitalen i selskabet er tabt, og da overførelsen af 
midler til kapitalejeren må antages at have medført øget risiko for selskabets 
kreditorer. 

Virksomhed C ApS er mere interessant. Her har selskabet ydet et lån til 
kapitalejeren på 3.043.879 kr. Selskabets samlede egenkapital er på 4.520.389 kr., 
og heraf udgør de bundne reserver 294.926 kr., og de frie reserver udgør 3.725.463. 

Hvis øvrige betingelse ellers ville være opfyldt for ydelse af lån til kapitalejeren, ville 
L170 have medført, at udlånet i Virksomhed C ApS kunne betragtes som et lovligt 
udlån, da det ikke vil stille selskabets kreditorer ringere, end hvis selskabet havde 
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valgt at udlodde hele den frie egenkapital, som selskabslovens bestemmelser 
vedrørende udlodning af udbytte giver mulighed for.  

I forbindelse med ovenstående skal det dog tages med i betragtning, at løsningen 
med udlodning af udbytte vil medføre udbyttebeskatning for kapitalejeren, og 
løsningen med køb af egne kapitalandel vil medføre avancebeskatning på de solgte 
kapitalandel. I forhold til vurdering af kreditorbeskyttelse vurderer jeg, at 
indvirkningen på kreditorerne vil være upåvirket af, om overførelsen sker som 
udbytte, køb af egne kapitalandele eller ved lån. De to første cases, Virksomhed A 
ApS og Virksomhed B ApS, hvor udlånet kan udgøre en risiko i forhold til 
selskabernes kreditorer, da selskabet har negativ egenkapital, vil ikke være blevet 
lovliggjort, såfremt der skete en delvis tilladelse af udlån til kapitalejere, som 
oprindeligt foreslået ved L170. 

Scenarie 3. Ophævelse af selskabsloven § 210, altså fuld tilladelse af udlån 
til kapitalejere 
Ophævelse af selskabslovens § 210 vil medføre, at ingen af lånene i Virksomhed A 
ApS, Virksomhed B ApS eller Virksomhed C ApS ville være ulovlige. Uden 
begrænsninger i tilladelse til udlån til kapitalejere vil det således være muligt at 
overføre midler fra virksomhederne til kapitalejeren. Spørgsmålet er så, hvordan 
dette ville stille kreditorerne i selskabet.  

Som tidligere beskrevet i dette kapitel, kan kreditorbeskyttelse vurderes ved 
sondring mellem tre forhold; ”Materielle krav om selskabskapital”, ”Præventive 
beskyttelsesregler” og ”Regler om genopretning”. Tilladelse af udlån til kapitalejere 
uden begrænsninger ville betyde, at ”Materielle krav om selskabskapital” ville blive 
overflødig, da det ikke vil være nødvendigt for selskabet at skelne til forhold som 
beskyttelse af virksomhedskapital. 

Ophævelse af forbud mod udlån til kapitalejere vil herefter kun være afhængige af 
de ”præventive beskyttelsesregler” og ”regler om genopretning”. Præventive 
beskyttelsesregler forstået på den måde, at det måtte være op til den enkelte 
kreditor at hente den offentligt tilgængelige årsrapport, og på baggrund heraf 
træffe beslutning, om der er tilstrækkelig sikkerhed til stede i selskabet. Regler om 
genopretning forstået på den måde, at selskabslovens regler om 
bestyrelsens/ledelsens ansvar for, at selskabet har tilstrækkelige midler til fortsat 
drift (SEL §§ 115 og 117), samt erstatningsreglerne hvis bestyrelsen/ledelsen tilføjer 
selskabet skade (SEL § 361), som vil kunne være aktuelt, såfremt 
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bestyrelsen/ledelsen godkender udlån til en kapitalejere, uden at der er 
betryggende sikkerhed for, at vedkommende kan betale det lånte beløn tilbage. 

8.5 Håndhævelse af SEL § 210 
Som specialet indledes med, har egne erfaringer med Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens reaktion på selskabers ulovlige udlån været, at området ikke blev 
prioriteret særligt højt. I forlængelse af formålet i afsnit 8.1 vil jeg derfor kigge på 
selve håndhævelsen af reglerne fra myndighedernes side. Jeg vil undersøge, om der 
sker en effektiv kontrol. Min indgangsvinkel til dette afsnit kan sidestilles med en 
opfattelse af, at hastighedsbegrænsninger for køretøjer på offentligvej har en 
vejledende og præventiv effekt. Den præventive effekt afhænger af omfanget af 
fartkontroller og bevågenhed fra politiet. Er der ingen fartkontroller, eller stopper 
politiet ikke en, der kører for hurtigt, så vil hastighedsbegrænsningen miste 
betydningen.  

Som det fremgår af kapitel 6 i specialet, er det i henhold til selskabsloven forbudt 
for selskaber direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille 
sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Det fremgår yderligere af 
selskabsloven i § 367 at overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.  

I henhold til retsplejelovens § 683 skal alle spørgsmål om straf, som ikke i medfør af 
særlig hjemmel i lovgivningen afgøres uden særlig straffesag (administrative 
bødeforlæg), behandles ud fra reglerne i strafferetsplejens fjerde bog. Heraf 
fremgår, at det er op til anklagemyndigheden eller en privat påtale berettiget at 
komme med en begæring om, at der skal ske påtale for en overtrædelse 
(Retsplejeloven § 718).  

Der er ingen særlig lovgivning, som hjemler, at overtrædelser af selskabslovens 
bestemmelser kan afgøres uden særlig straffesag. Det er derfor ikke op til Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen at pålægge bøder til ledelsen i virksomheder, som overtræder 
udlånsforbuddet. For at der kan indledes en straffesag mod ledelsen, skal 
anklagemyndigheden komme med begæringen om indledning af straffesag mod 
ledelsen. Finder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved deres regnskabskontrol sager 
om ulovlige udlån, skal sagen efter styrelsens sagsforberedelse overgives til politiet. 
Politiet vil efterfølgende i samarbejde med anklagemyndigheden vurdere, om der 
skal ske påtale i den pågældende sag. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opgave er at 
komme med deres vurdering af, hvorfor de ansvarlige for selskabets 
lovovertrædelse skal retsforfølges. Politiet vil herefter vurdere, om de er enige i 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering, og vurdere, om de mener, der er 
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tilstrækkeligt materiale til at rejse tiltale mod det pågældende selskabs ledelse. For 
at konsekvensen af en overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån til 
kapitalejere kan være effektiv, kræves derfor, at både Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen samt politiet prioriterer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at 
løse denne opgave. Det er ikke tilstrækkeligt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
finder en lovovertrædelse, da dette ikke i sig selv medfører, at ledelsen straffes; det 
er en forudsætning, at også Politiet har de nødvendige ressourcer til deres 
sagsbehandling. 

Da revisor skal komme med supplerende oplysninger i sin revisionspåtegning, 
såfremt et selskab har overtrådt regler, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar 
(Erklæringsbekendtgørelsen § 7), hvilket er tilfældet med overtrædelse af 
selskabslovens regler om udlån til kapitalejere, er information om overtrædelse af 
selskabsloven let tilgængelig for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Information om, at 
der er sket en overtrædelse af selskabsloven, vil fremgå af revisionspåtegningen i 
selskabets årsrapport, som skal indsendes til offentliggørelse hos Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. Det vil sige, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bliver informeret 
om alle selskaber, som har overtrådt selskabslovens låneforbud, såfremt selskabet 
er revideret. Opdagelsesprocenten afhænger blot af tildelingen af ressourcer.  

Ovenstående vurdering stemmer overens med en udtalelse fra Olaf Hasselager, der 
som kontorchef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i artiklen ”Ulovlige lån tages helt 
risikofrit” i Politiken 10. juli 1991, udtaler, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har 
tid til at gribe ind over for de ulovlige udlån. Olaf Hasselager udtaler, at det er hans 
opfattelse, at nogle revisorer holder op med at påtale overtrædelserne, da de ikke 
finder, at det er nødvendigt at gøre opmærksom på overtrædelserne, når Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen ikke griber ind over for udlånene.  

I forlængelse af Olaf Hasselagers udtagelser om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
manglende ressourcer og manglende indgriben over for konstaterede 
lovovertrædelser startede en politisk debat om, hvordan der kunne gives bedre 
muligheder for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at skride ind over for de ulovlige 
udlån.  

Berlingske Tidende skriver 26. april 1992 i artiklen ”Ulovlige udlån skal stoppes”, at 
industriminister Anne Birgitte Lundholt (K) har foreslået en ændring af 
årsregnskabsloven, således at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pålægges at 
kontrollere selskabers regnskaber for påtegninger i revisionspåtegningen. I samme 
artikel citeres Olaf Hasselager for, at styrelsen kun vil kunne overkomme en 
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stikprøvevis kontrol af de indsendte regnskaber. I svar på spørgsmål 5 ved 
behandling af lovforslag 51 (samling 2005-2006) svarer Økonomi- og 
Erhvervsminister Bendt Bendsen i anden forbindelse, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen som udgangspunkt udtager 1 % af alle selskaber til kontrol.  

I 1994 vedtages ændringerne til årsregnskabsloven LBK nr. 574 af 24/06/1994, som 
hjemler, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jf. § 63c skal foretage en stikprøvevis 
kontrol af de indsendte årsregnskaber, herunder af revisionspåtegningen, for at 
konstatere åbenbare overtrædelser af bl.a. selskabsloven. Lovændringen giver 
endvidere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for at påtale overtrædelser af 
bl.a. Selskabsloven samt at give pålæg om, at overtrædelser skal bringes til ophør jf. 
§ 63c, stk. 2. Indholdet af årsregnskabslovens regler fra 1994 stemmer overens med 
de nuværende regler i årsregnskabslovens §§ 159 samt 161 (LBK nr. 323 af 
11.04.11). 

Årsregnskabsloven af 1993 gav blot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for at 
gennemgå årsregnskaberne (§ 63c), men lovgivningen gav ikke mulighed for 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at give pålæg om, at konstaterede overtrædelser 
af Selskabsloven skulle bringes til ophør. 

Lovændringen i 1994 ændrede ikke på, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke er 
påtaleberettiget over for selve det ulovlige udlån, hvorfor det stadig er nødvendigt 
for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at overdrage sager om lovovertrædelser til 
politiets videre efterforskning, hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vurderer, at 
ledelsen i et selskab, som har ydet et ulovligt udlån, har handlet på en sådan måde, 
at ledelsen skal straffes med bøde. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan kun pålægge 
selskabet, at lånet skal indfries (ÅRL § 63c, stk. 2.).   

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan jf. ovenstående pålægge en virksomhed, at et lån 
til en kapitalejer i strid med selskabsloven indfries. Såfremt virksomheden ikke 
følger det påbud, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har givet, har Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen mulighed for at pålægge ledelsen i selskabet tvangsbøder, indtil 
forholdet er korrigeret (ÅRL § 162). Muligheden for at pålægge tvangsbøder giver 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen muligheden for at sikre, at en lovovertrædelse 
bringes til ophør, i dette tilfælde at lånet tilbagebetales til selskabet.  

I min research vedrørende omfanget af ulovlige udlån fremkommer oplysninger om 
undersøgelser i hhv. perioden omkring 1994 samt perioden 2006-2010. Det er min 
vurdering, at disse to undersøgelser er foretaget dels i forlængelse af debatten 
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igangsat af Olaf Hasselagers udtalelser i artiklen ”Ulovlige lån tages risikofrit” og den 
efterfølgende lovændring af årsregnskabsloven i 1994, og dels i forlængelse af 
debatten om udlån til kapitalejere i kølvandet på Betænkningen 1498, november 
2008. 

I 1994 blev omfanget af ulovlige udlån undersøgt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastslog, at der var ulovlige udlån i 13 % af de 
undersøgte selskaber. Der var konstateret ulovlige udlån i 1.240 selskaber. I 1997 
udtaler Kristian Madsen-Østerbye til Jyllands-Posten i artiklen ”Bøderegn stopper 
aktionærlån”, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens og politiets hårde kurs mod 
ulovlige aktionærlån har været en succes, og at der nu kun er konstateret udlån i 1-
2 % af de kontrollerede selskaber.  

I november 2011 offentliggør Danske Revisorer (FSR) en undersøgelse af omfanget 
af ulovlige udlån til kapitalejere og ledelse i reviderede selskaber for perioden 2006-
2010. Resultatet er vist i nedenstående tabel. 

 

Figur 8.4 Tabel over omfang af ulovlige lån til kapitalejere samt over andel stikprøver og politianmelderser. 
Kilde: (FSR (2011): ”Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshaver og ledelse” samt Nordjyske Stiftstidende 
(2011): ”Minister ind i sag om ulovlige lån”. 

Tabellen viser, at antallet af ulovlige udlån er steget gennem de sidste år, men er 
dog fortsat lavere end i 1994. I forhold til vurdering af, hvorvidt Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens kontrol af overtrædelser af udlånsforbuddet er effektiv, viser 
tabellen, at selv om det faktiske antal sager, som er overleveret til politiet, er steget 
fra 30 (2006) til 110 (2010), udgør dette kun 0,7 % af de ulovlige lån, som FSR har 
fundet ved gennemgang af reviderede årsrapporter fra 2010. Stigningen af den 
procentvise andel af ulovlige udlån, som Kristian Madsen-Østerbye i 1997 anslår til 
1-2 % af de kontrollerede sager, op til 9,3 % i 2010, kan skyldes flere ting. 
Udviklingen kan skyldes de økonomiske udfordringer, mange selskaber oplever, 
lempelse af revisionspligt, og man kunne også antage, at stigningen kunne skyldes 

2006 2007 2008 2009 2010
Antal reviderede selskaber 161.822       185.641       198.870       202.640       193.948       
Antal ulovlige lån 8.705            10.835          13.133          14.559          15.657          
Procentvis andel 5,4% 5,8% 6,6% 7,2% 8,1%
E&S stikprøvekontrol, stk. 1.508            1.859            1.178            
Procentvis andel 0,8% 0,9% 0,6%
Politianmeldelser, stk. 30 80 110
Procentvis andel, ift. stikprøve 2,0% 4,3% 9,3%
Procentvis andel, ift. antal ulovlige lån 0,2% 0,5% 0,7%
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mindsket opmærksomhed fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden efter 1997. 
Da jeg ikke har kunnet finde data for perioden mellem 1997 til 2006, er der ikke 
grundlag for en egentlig konklusion for, hvorfor udviklingen i antal sager om ulovlige 
udlån er gået, som den er.      

Stigningen i antal sager, som er oversendt til politiet, kan dog forklares. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen har indledt et samarbejdet med SKAT (ERU alm. del Bilag 248, s. 
12), som får informationer om overtrædelser af bl.a. selskabsloven via 
indberetningen af selskabsselvangivelsen. Samarbejdet har medført, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen kan målrette deres indsat mod selskaber, som har overtrådt 
selskabsloven. Dette har medført, at antallet af sager om ulovlige udlån er blevet 
mere synlige, og i forlængelse af den politiske debat, som har været ved vedtagelse 
af den nye selskabslov, har området haft politikernes interesse. Det stigende antal 
sager, som er overleveret til politiet, har også medført, at der fra politisk side nu 
igen diskuteres, hvorvidt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal have andre værktøjer 
til at håndtere de konstaterede tilfælde af ulovlige udlån. På samrådsmøde i 
Erhvervsudvalget 3. maj 2011 redegør erhvervs- og økonomiminister Brian 
Mikkelsen for, at han vil undersøge mulighederne for at give Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen beføjelser til at udstede administrative bøder for overtrædelser af 
udlånsreglerne til kapitalejere. Brian Mikkelsen mener ikke, at der skal være 
konstaterede udlån, som ikke straffes med bøde (ERU alm. del Bilag 248, s. 12). 

Fordelene ved administrative bøder vil være, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ville 
kunne få mulighed for at sende et administrativt bødeforlæg direkte til ledelsen i 
det pågældende selskab. Politiets sagsbehandling kunne herved springes over. 

Ved et administrativt bødeforlæg fremsender myndigheden et forslag til en 
afgørelse, og sagen kan afsluttes, hvis den ”skyldige” kan erkende sin skyld og 
vælger at betale bødeforlægget. Hvis der ikke reageres på det administrative 
bødeforlæg, vil sagen blive oversendt til politiet, hvorefter sagen vil køre som 
tidligere beskrevet med henblik på en afgørelse via domsafsigelse i retten. 

Ulempen ved administrative bødeforlæg er, som professor Lars Bo Langsted skriver i 
artiklen ”Bøder på samlebånd?” i Jyllands-Posten 20.07.11, at der er en risiko for, at 
myndighederne sjusker i deres sagsbehandling og ikke forklarer og redegør 
tilstrækkeligt for, hvorfor myndighederne mener, at der er begået noget strafbart. 
Lars Bo Langsted mener, at det risikeres, at medarbejdere, som ikke er 
strafferetsjurister, skaber deres egen praksis, som vil kunne tolke overtrædelse af 
deres lovområde som værende helt forfærdelig, uden at der er nogen, der sætter 
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spørgsmålstegn ved deres konklusioner. Som Lars Bo Landsted skriver: 
”Medarbejderne i myndigheden er sikkert vældigt dygtige til deres ”eget” 
lovkompleks, men er ikke uddannede strafferetsjurister (hvis de overhovedet er 
jurister) og har ikke nogen erfaring med bevisvurdering i et straffeprocessuelt regi.”  

Jeg mener, at Lars Bo Langsted har ret i sine betragtninger vedrørende risikoen ved 
administrative bødeforlæg. Dog vil jeg tilføje, at eftersom oplysninger om 
overtrædelse af selskabsloven ofte vil komme fra revisionspåtegningen. Sager om 
ulovlige udlån vil derfor først være vurderet af selskabets revisor. Dette hjælper ikke 
på problematikken vedrørende uddannede strafferetsjurister, eller blot uddannede 
jurister, men revisor vil forud for afgivelse af sin revisionspåtegning forholde sig til 
den aktuelle overtrædelse og herefter lægge sit professionelle skøn til grund for en 
eventuel modificeret påtegning. Dette vil fungere som et filter i forhold til sager om 
ulovlige udlån, som ender på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bord, omvendt vil 
revisionspåtegningen også kunne medføre, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
ukritisk vil lægge revisors oplysninger om overtrædelse af selskabsloven til grund for 
deres bødeforlæg.  

8.6 Delkonklusion 
Formålet med afsnittet har været at vurdere, om selskabslovens forbud mod udlån 
til kapitalejere i lovens § 210 er relevant i forhold til kreditorbeskyttelse, da 
kreditorbeskyttelse er fremført som den primære grund til forbuddet. Afsnittet blev 
indledt med en vurdering af, hvorvidt det anførte kreditor-beskyttelseshensyn af 
kapitalejere er relevant, set i forhold til selskabslovens øvrige muligheder for 
overførsel af midler fra selskabet til kapitalejeren, i form af udbytte, selvfinansiering 
og køb af egne kapitalandele. Herefter har jeg vurderet forbuddet i forhold til de 
muligheder, EU-retten giver i forlængelse af etableringsretten. 

Ved gennemgang af tre cases om ulovlige udlån til kapitalejere er det vurderet, 
hvorledes kreditorbeskyttelsen vil blive påvirket ved dels opretholdelse af det 
nuværende forbud, dels ved delvis tilladelse af udlån til kapitalejere og dels ved 
ophævelse af forbuddet mod udlån til kapitalejere. Håndhævelsen af forbuddet fra 
myndighedernes side er også undersøgt for at vurdere, om en eventuel manglende 
håndhævelse af udlånsforbuddet i § 210 kunne give anledning til at vurdere, at 
forbuddet var virkningsløst. 

Case-gennemgangen af tre sager om ulovligt udlån viste, at bestemmelserne i 
selskabslovens § 210 er effektive i forhold til kreditorbeskyttelse i selskaber med 
negative frie reserver, da selskabslovens regler om udbytteudlodning, 
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selvfinansiering og køb af egne kapitalandele ikke vil kunne anvendes til tilsvarende 
overførelser af midler til kapitalejeren, som der er foretaget ved det ulovlige lån. 
Forbuddet i § 210 vil i disse tilfælde medføre, at de overførte midler i form af det 
ulovlige udlån kan kræves tilbagebetalt til selskabet. For selskaber med positive frie 
reserver medfører forbuddet i § 210, at kapitalejere med et finansieringsbehov vil 
være nødsaget til at foretage overførselen af midler fra selskabet i form af udbytte 
eller foretage køb af egne kapitalandele for at få midler ud af selskabet. Er der 
tilstrækkelige frie midler i selskabet, vil finansieringsbehovet kunne klares ved 
udbytte, og hvis der er ”frie” nominelle kapitalandele i selskabet i forhold til 
selskabslovens kapitalkrav, vil selskabet også have mulighed for at foretage 
tilbagekøb af egne kapitalandele, og på denne måde foretage overførselen af midler 
til kapitalejeren.  

Låneforbuddet i § 210 tilskynder, at overførelser fra selskabet til kapitalejeren 
foretages i form af udbytte eller ved køb af egne kapitalandel, som dog kræver, at 
selskabets selskabskapital er højere end lovens minimumskrav. Da udbytte 
medfører, at selskabet definitivt har overført midlerne til kapitalejeren, og da udlån 
til kapitalejeren må antages at være en midlertidig overførelse, som over tid må 
forventes at komme tilbage til selskabet, enten ved løbende afdrag eller ved 
indfrielse af lånet som helhed, vil selskabets kreditors stilling være bedre ved 
overførelse af midler i form af lån frem for ved udbytte. Spørgsmålet er så, hvorvidt 
det bør tillades at foretage udlån til kapitalejere under visse begrænsninger, som 
oprindeligt foreslået ved lovforslag 170 til den nye selskabslov, eller om forbuddet i 
§ 210 helt burde ophæves.  

Udviklingen på områder som krav til minimumskapital samt muligheden for delvis 
indbetaling af selskabskapital flytter fokus fra betydningen af selskabskapitalen over 
på forhold som ”offentlighedsprincip” og ”ledelsesansvar”. Selskabslovens 
bestemmelser om lavere indskudskapital for anpartsselskaber, mulighed for delvis 
indbetaling af selskabskapitalen og mulighed for at udlodde alle frie reserver gør, at 
det i højere grad bliver op til den enkelte kreditor at foretage sin egen 
kreditvurdering af selskabet på baggrund af det offentlige tilgængelige regnskab og 
på baggrund heraf træffe beslutning om, hvorvidt der skal kræves sikkerhed ud over 
selskabskapitalen. Hertil kommer også ledelsesansvarsreglerne om, at ledelsen skal 
sikre, at der er tilstrækkelige midler i selskabet til selskabets fortsatte drift.  
Erhvervs- og økonomiministeren svarer i 2009 på spørgsmål 1 ad L 170 og L 171 i 
forlængelse af, hvorfor selvfinansiering skal tillades, at ”Lovens almindelige krav til 
forsvarligt kapitalberedskab sikrer imidlertid, at der ikke lovligt kan ske udlån med 
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henblik på selvfinansiering, hvis udlånet betyder, at selskabet ikke kan møde sine 
løbende forpligtelser”. Dette kunne ligeledes lægges til grund for tilladelse af udlån 
til kapitalejere. Om tilladelsen skal være begrænset til at omfatte de frie midler, 
eller om det bør være en ubetinget tilladelse, afhænger så af, hvilken betydning der 
tilskrives ledelsesansvar. Her kunne det være nærliggende at lave tilsvarende 
begrænsninger som for udbytte, selvfinansiering og køb af egne aktier og begrænse 
udlån til de frie reserver. Så vil udlånsreglerne ikke forringe kreditorbeskyttelsen i 
forhold til selskabslovens øvrige muligheder for overførsel af midler til 
kapitalejerne.  

Det sekundære argument for forbuddet i § 210 var skatteplanlægning. 
Gennemgangen af selskabslovens regler om udbytte og køb af egne aktier viser, at 
de skattemæssige problemstillinger i forbindelse med disse forhold er løst via 
skattelovgivningen, ikke via selskabsloven. Tilsvarende bør være gældende for udlån 
til kapitalejere. Medfører udlån til kapitalejere nogle uønskede effekter i forhold til 
skatteplanlægning, så bør skattelovgivningen indrettes, så den fanger disse tilfælde, 
frem for, at man forsøger at hindre adfærden via et forbud i selskabsloven.  

Med udgangspunkt i EU-retten vil det også være muligt at undgå de danske 
forbudsbestemmelser. EU-retten sikrer etableringsfrihed, og dette medfører, at et 
selskab vil kunne stiftes i et andet EU-land med mere lempelige selskabsregler, og 
efterfølgende vil det være muligt at oprette en filial i Danmark og foretage den 
erhvervsmæssige aktivitet i Danmark gennem filialen uden at blive omfattet af de 
danske selskabsregler.  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har pligt til at foretage en stikprøvevis 
regnskabskontrol på de regnskaber, som indsendes. Det er derfor Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, som skal afsløre de ulovlige udlån, der måtte være. Da der ikke er 
særlig lovhjemmel, som hjemler, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udstede 
administrative bødeforlæg, har selskaber derfor tidligere uden den store risiko 
kunne foretage udlån i strid med loven, da det kræver, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen overleverer sager om ulovlige udlån til politiet, hvorefter politiet 
skal vurdere, om overtrædelserne berettiger til, at der indledes en straffesag. 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan kun pålægge virksomheder, at lån indfries.  

Efter et samarbejde med SKAT har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kunne målrette 
deres regnskabskontrol, da SKAT via indberetninger fra selskabers selvangivelser 
modtager oplysninger om selskaber, som har overtrådt selskabsloven. Dette nye 
samarbejde samt det øgede politiske fokus, som udlån til kapitalejere fik i 
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forbindelse med behandlingen af den nye selskabslov, har medført, at antallet af 
selskaber, som er meldt til politiet, er steget gennem de sidste år. Derfor kan man 
ikke påstå, at ulovlige lån kan tages risikofrit. Risikoen vil formentlig i fremtiden 
blive større som følge af ændringer i regler om indsendelse af årsrapporter til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Mere herom i perspektiveringen. 
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9. Konklusion 
Formålet med denne afhandling har været at foretage en undersøgelse af 
selskabslovgivnings bestemmelser for udlån til kapitalejere med henblik på at 
besvare specialets hovedspørgsmål: 

Hvad er årsagen til forbudsbestemmelserne i selskabslovens § 210 
vedrørende forbud mod kapitalselskabers udlån til kapitalejere og ledelsen, 
og er det relevant at opretholde forbuddet? 

For at besvare ovenstående hovedspørgsmål har jeg indledningsvist undersøgt, 
hvad det overordnede formål med selskabsloven har været. 

Danmark fik sin første selskabslov i 1917. Ønsket om udarbejdelse af en selskabslov 
kom i kølvandet på flere erhvervsskandaler. Med indførelsen af den første 
selskabslov blev ”offentlighedsprincippet” indført, som sikrede offentliggørelse af 
oplysninger om, på hvilket grundlag et selskab var stiftet. Siden indførelse af den 
første selskabslov i 1917 har selskabsretten udviklet sig i takt med samfundet. 
Stramninger er blevet gennemført, ofte i forbindelse med erhvervsskandaler. 
Hovedformålet med selskabslovgivningen har både i forbindelse med vedtagelse af 
seneste selskabslov og i et historisk perspektiv været beskyttelse af selskabets 
kapital (kreditorbeskyttelse) og minoritetsbeskyttelse. Nye hensyn, som blev 
inddraget i forbindelse med den seneste selskabslov, var også hensyn til 
selskabsrettens konkurrencedygtighed i forhold til andre EU-lande samt 
administrative lettelser.  

Efter undersøgelse af det overordnede formål med selskabsloven er jeg gået et 
niveau dybere i lovgrundlaget og undersøgt årsagerne til forbuddet mod udlån til 
kapitalejere.  

Selskabsloven har ikke fra start indeholdt bestemmelser vedrørende udlån til 
kapitalejere. Dette forhold var hverken omtalt i den første lov fra 1917 eller i loven 
fra 1932. Første lovmæssige regler for udlån til kapitalejere blev vedtaget i 1952. I 
tiden frem til vedtagelsen af de første lovmæssige bestemmelser i 1952 blev udlån 
til kapitalejere sidestillet med kapitalnedsættelser, og udlånet skulle bedømmes ud 
fra reglerne om kapitalnedsættelse. Denne praksis blev dog afvist af Højesteret i 
1952, som ikke menten at loven gav mulighed for at bedømme udlån til kapitalejere 
ud kapitalnedsættelsesreglerne. Højesteret fastslog dog, ledelsens ansvar for 
forsvarlig drift af selskabet ville kunne medføre erstatningskrav mod ledelsen, hvis 
udlån til kapitalejere skete til skade for selskabet. De første bestemmelser for udlån 
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til kapitalejere blev vedtaget i 1952. Her blev der indført et forbud med udlån til 
kapitalejere i ikke-børsnoterede selskaber. Forbuddet blev dog lempet i 1973, 
hvorefter der indtil 1982 var mulighed for udlån til kapitalejere under visse 
begrænsninger. I 1982 blev reglerne om udlån til kapitalejere ændret, hvorefter det 
er ulovligt for selskaber at foretage udlån til kapitalejere. Argumenterne for 
forbuddet har været:  

1. Beskyttelse af selskabets kapital (kreditorbeskyttelse) 
2. Undgå skatteplanlægning, hvor løn omveksles til lån 
3. Ingen erhvervsmæssig begrundelse for udlån til kapitalejere 

Udvalget til Modernisering af Selskabsretten, som blev nedsat af økonomi- og 
erhvervsministeren i oktober 2006 for at komme med deres oplæg til en ny 
selskabslovgivning i Danmark, foreslog i Betænkning 1498, november 2008, at udlån 
til kapitalejere skulle gøres lovlig under visse betingelser. Et af deres 
hovedargumenter var, at den danske lovgivning også, for så vidt angik udlån til 
kapitalejere, skulle være konkurrencedygtig med de øvrige EU-lande. Regeringen 
fremsatte efterfølgende d. 25. marts 2009 Lovforslag 170 vedrørende en ny 
selskabslov. Det fremsatte lovforslag foreslog i forlængelse af Betænkning 1498, 
november 2008, tilladelse af udlån til kapitalejere under visse begrænsninger. Den 
debat, som lovforslaget medførte, endte med, at forslaget om tilladelse af udlån til 
ledelsen blev droppet, og det tidligere forbud blev videreført med samme 
argumenter som tidligere. 

I forlængelse af udvalgets argumentation for tilladelse af udlån til kapitalejere med 
henvisning til lovgivningen i andre EU-lande har jeg efterfølgende analyseret 
bestemmelserne for EU-retten samt Norge, Sverige, Tyskland og England. 

Denne analyse viste, at EU-retten ikke fastsætter nærmere bestemmelser for udlån 
til kapitalejere. EU-retten, herunder den fælles europæiske selskabsform, SE-
selskabet, henviser til medlemslandenes egne nationale regler. Analysen af reglerne 
i Sverige, Norge, Tyskland og England viste, at kun Sverige havde et forbud mod 
udlån til kapitalejere som det danske. En landeundersøgelse foretaget ved 
udarbejdelse af Betænkning 1498, november 2008, viste endvidere, at kun Frankrig 
og Sverige som de eneste EU-lande havde en forbudsregel som den danske.   

Specialet vurderer efterfølgende, om det er relevant at opretholde forbuddet mod 
udlån til kapitalejere i forhold til det primære fremførte formål, kreditorbeskyttelse. 
Diskussionen om kreditorbeskyttelse tager udgangspunkt i betragtninger angående 
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vurdering af den samlede kreditorbeskyttelse opdelt i ”Materielle krav om 
selskabskapital”, ”Præventive beskyttelsesregler” og ”Regler om genopretning” (se 
afsnit 8.2 for forklaring), og samtidig inddrages selskabslovens muligheder, delvis 
indbetaling af selskabskapital, selvfinansiering, udlodning af udbytte og køb af egne 
kapitalandele, for at vurdere disse muligheders indvirkning på kreditorbeskyttelsen. 

Muligheden for delvis indbetaling af selskabskapital, samt selve nedsættelsen af 
kapitalkravet for anpartsselskaber, indikerer, at der ved vedtagelse af disse regler i 
forhold til kreditorbeskyttelse er lagt vægt på forhold om ”Præventive 
beskyttelsesregler” samt ”Regler om genopretning”. Tilsvarende gælder for regler 
om udlodning af udbytte, selvfinansiering samt erhvervelse af egne kapitalandele. 
Disse forhold er dog også omfattet af ”Materielle krav om selskabskapital”, da 
forholdene er begrænset i forhold til krav om beskyttelse af kapitalen, fx kun 
udlodning af frie reserver. Det kan dog diskuteres, om kapitalkravet overhovedet 
har en betydning i forhold til kreditorbeskyttelse, da minimumskravet er fastsat 
mere eller mindre tilfældigt ud fra et politisk kompromis.  

En case-gennemgang af tre aktuelle sager om ulovligt udlån til kapitalejere viste, at 
der er behov for at overveje, om forbuddet er for vidtgående. Case-gennemgangen 
har vist, at kreditorerne i Virksomhed C ApS i princippet står, om ikke bedre, da et 
lån skal tilbagebetales, så i hvert fald ikke ringere, end hvis Virksomhed C ApS havde 
udloddet det lånebeløb som udbytte. I situationer som denne virker forbuddet mod 
udlån til kapitalejere kun som et værn mod eventuel skatteplanlægning, og dette 
bør ikke være op til selskabsloven at håndtere; dette bør reguleres i skatteretten, 
som også er tilfældet for udbytteudlodning samt erhvervelse af egne kapitalandele. 

Fuldstændig tilladelse af udlån til kapitalejere vil i princippet være muligt med 
henvisning til ”præventive beskyttelsesregler” og ”regler om genopretning”. Her vil 
de afgørende elementer være, at lånet vil fremgå af årsrapporten, så forholdet vil 
være offentligt tilgængeligt for selskabets kreditorer, som så må forholde sig til 
forholdet. Yderligere vil ledelsen som følge af ledelsesansvarsreglerne kunne stilles 
til ansvar, hvis et lån vil være ydet til skade for selskabet, samt hvis ledelsen ikke 
sørger for, at der er tilstrækkelige midler i selskabet til fortsat drift.  

Da ovenstående ikke er vurderet tilstrækkeligt i forhold til fx udbytteudlodning, 
selvfinansiering og køb af egne kapitalandele, vil en betingelsesfri tilladelse nok 
også være for lempelig. Derfor vil en delvis tilladelse, som foreslået i L170, måske 
være den rette løsning.  
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Med i betragtningen, om det danske forbud er for vidtgående, skal også inddrages 
EU's etableringsfrihed, som giver muligheder for at undgå det danske forbud. I 
forlængelse af EU-retten vil det være muligt at stifte et selskab i fx England og 
efterfølgende udføre den erhvervsmæssige aktivitet i Danmark gennem en dansk 
filial. Herved vil selskabet være omfattet af den engelske selskabsret, selv om al 
aktivitet sker gennem den danske filial. 

Der har været den opfattelse, at udlån til kapitalejere kunne foretages risikofrit, 
uden påtale fra myndighederne. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har pligt 
til at foretage en stikprøvevis regnskabskontrol på de regnskaber, som indsendes.  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan kun pålægge virksomheder, at lån indfries, da 
der ikke er særlig lovhjemmel, som hjemler, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan 
udstede administrative bødeforlæg. Politiet skal derfor vurdere, om overtrædelsen 
berettiger, at der indledes en straffesag.  

Et samarbejde med SKAT har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt et øget politiske 
fokus, har medført, at antallet af selskaber, som er meldt til politiet, er steget 
gennem de sidste år. Derfor kan man ikke påstå, at ulovlige lån kan tages risikofrit. 
Risikoen vil formentlig i fremtiden blive større som følge af ændringer i regler om 
indsendelse af årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Mere herom i 
perspektiveringen. 
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10. Perspektivering 

10.1 Revisionspligt og elektroniske regnskaber 
Siden 2006 har det været muligt at fravælge revision for mindre selskaber i 
regnskabsklasse B.8 Muligheden for fravalg af revision af årsrapporten fremgår af 
årsregnskabsloven § 135 og omfatter selskaber med en balancesum på under fire 
mio. kr., en nettoomsætning på under otte mio. kr. samt under 12 ansatte. Kravet 
for at kunne fravælge revision af selskabets årsrapport er, at selskabet ikke 
overstiger to af tre ovennævnte grænser i to på hinanden følgende år, målt på 
balancedagen (ÅRL § 135). 

Afskaffelse af revisionspligten skete i forlængelse af et ønske om at give 
administrative lettelser til erhvervslivet. Ophævelsen er sket i to niveauer; første 
trin skete i 2006, hvor muligheden blev givet til virksomheder med en balancesum 
på under tre mio. kr., en nettoomsætning på under 1,5 mio. kr. samt under 12 
ansatte (regelforenkling.dk). For regnskaber, som aflægges efter 1. januar 2011, er 
grænsen hævet til en balancesum på under fire mio. kr., en nettoomsætning på 
under otte mio. kr. samt under 12 ansatte. 

I forbindelse med forhandlinger om den nye selskabslov blev der, på lovforslagets 
første behandling i Folketinget, fremført bekymringer i forhold til tilladelse af udlån 
til kapitalejere under henvisning til muligheden for fravalg af revision af 
årsrapporten. Blandt andet fremførte ordfører Karsten Hønge (SF), at SF anså det 
som ”et underligt uheldigt tidspunkt” at foreslå tilladelse af udlån til kapitalejere, 
når regeringen samtidig lempede kravene til revision (Møde nr. 76. tirsdag 
14.04.2009).   

Det er også oplagt at tænke, at når årsregnskabsloven giver mulighed for fravalg af 
revision, så bør selskabsloven ikke give mulighed for, at et selskab under visse 
betingelser kan yde lån til kapitalejere – for hvem skal kontrollere, om disse 
forudsætninger bliver overholdt, hvis selskabet har fravalgt revision?  

Jeg mener ikke, det er relevant at forholde sig til revisionspligten i forhold til 
diskussionen om, hvorvidt det skal være lovligt eller ej for et selskab at yde lån til en 
kapitalejer. Det er klart, at når revisionspligten er afskaffet for mindre 

                                                        
8 Regnskabsklasse B er defineret i årsregnskabsloven § 7. Regnskabsklasse B omfatter små 
virksomheder, der i årsregnskabslovens § 7, stk. 2 punkt 1, defineres til virksomheder med en 
balancesum under 36 mio. kr., en nettoomsætning på under 72 mio. kr. samt antal ansatte på under 
50. 



79 
 

Regnskabsklasse B-virksomheder, og måske for fremtiden kommer til at omfatte 
alle selskaber i Regnskabsklasse B, ja, så vil vurderingen af, hvorvidt et lån er ydet 
lovligt eller ulovligt, være op til ledelsen. Der vil ikke være en revisor, som forholder 
sig til dette og evt. afgiver supplerende oplysninger, hvis lånet er ulovligt. Dette vil 
kun ske, hvis regnskabet er revideret. Giver dette grund til at være forbeholden 
over for tilladelse af lån? – Nej, for situationen er allerede den samme i dag, hvor 
udlån er forbudt, her er heller ingen revisor til at påtale overtrædelsen, så det gør 
ingen forskel, om nogle af lånene ville være lovlige eller ej, for ved ophævelse af 
revisionspligten er der ingen til at påtale ulovlige lån, ligegyldigt om de er ulovlige, 
fordi nogle betingelser i henhold til en undtagelsesbestemmelse i lovgivningen ikke 
er opfyldt, eller fordi de er ulovlige som følge af et totalt låneforbud. 

En sidste ting, som jeg mener er relevant at inddrage i forhold til specialet, er 
betydningen af vedtagne regler om elektronisk indsendelse af årsrapporter til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

Som det fremgår af specialet, er det Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der gennem 
deres regnskabskontrol skal finde ulovlige lån til kapitalejere. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen foretager kun stikprøvevis kontrol af de indsendte regnskaber, 
hvorfor deres kontrol ikke vil fange alle ulovlige lån. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
har gennem samarbejde med SKAT kunne optimere deres regnskabskontrol, idet 
SKAT via indberetninger fra selvangivelsen får oplysninger om overtrædelse af 
selskabslovens regler. På baggrund af disse indberetninger vil SKAT kunne levere en 
liste til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen over, hvilke selskaber som burde kontrolleres 
i forbindelse med regnskabskontrollen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

Folketinget vedtog 7. april 2011regler om aflæggelse af elektroniske regnskaber. 
Selskaber i Regnskabsklasse B skal for regnskaber med balancedato efter 31. januar 
2012 (eogs.dk, digitale årsrapporter) indsende årsregnskabet elektronisk til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hermed vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtage 
et datagrundlag for en mere målrettet kontrol af overtrædelser af selskabsloven i 
form af fx ulovlige udlån. Formålet med indsendelse af elektroniske årsrapporter er 
at få ensrettet indberetningen af årsrapporter, så indberetning af årsrapporten sker 
ensrettet, linje for linje i henhold til en fastlagt taksonomi. Ensretningen omfatter 
både talmæssige og oplysningsmæssige oplysninger, som skal indberettes i 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-system (Taksonomi af 1. juli 2011, Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen).  
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Anvendelse af elektroniske regnskaber vil sammen med diskussionen af muligheden 
for at give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for at udstede administrative 
bødeforlæg kunne medføre, at alle (korrekt indberettede) ulovlige udlån til 
kapitalejere vil kunne blive opdaget, påtalt og straffet forholdsvist nemt. Dette 
åbner så igen diskussionen om, hvorvidt et forbud mod udlån er relevant at 
opretholde, da i hvert fald kvantitative parameter til eventuelle betingelser som lån 
i forhold til frie reserver let ville kunne kontrolleres for at vurdere, om et lån er ydet 
på lovligt grundlag.     
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