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Summary

In connection with the tax reform in 2012, the rules on illegal shareholder loans were tightened; the raising

of a loan from a company by a shareholder of that company remains prohibited under company law. The

introduction of section 16 E of the Danish Tax Assessment Act enables the legislator to tax such shareholder

loans at the time of payment; accordingly, for tax law purposes, a shareholder loan is therefore regarded as

a withdrawal without obligation to repay, and it will therefore be taxable to the shareholder as either

dividend or salary. The purpose of this is to achieve greater compliance to avoid that a shareholder

exercising control is able to decide at its own discretion to disguise salary or dividend by means of a

shareholder loan. Moreover, the new taxation at the time of payment of shareholder loans is regarded as

an attempt to rectify the inadequate enforcement of tax law prohibitions and sanctions. The legislator is

preparing the ground for a strict legal practice in the area based on the few binding advance rulings

obtained to date.

To shareholders, the new taxation rules imply that the incentive to repay is reduced as the amount has

already been taxed, and the tax is not refunded upon repayment. There is a risk of triple taxation upon

loans to the shareholders’ related parties and too early withdrawal of dividend by the shareholder. The

shareholder cannot deduct the interest on the shareholder loan which must continue to be treated under

tax law rules, whereas the interest will still be taxable to the company.

To companies, the new taxation rules imply that the company risks being fined for not withholding and

reporting A tax and dividend tax, and these fines have even been raised.

To creditors, the new rules imply that they are more poorly protected due to the shareholder’s reduced

incentive to repay the loan.

The Danish government expects additional annual revenues of DKK 160 million from the new taxation rules.

This does, however, seem optimistic and uncertain as the legislator has not taken into account shareholder

loans which are actual loans and ordinary balances or the fact that some companies will exercise their right

to opt out of the audit obligation. Moreover, the legislator virtually does not allow for any increased

expenses, which indicates that increased control measures and an increasing number of court cases have

not been taken into account.

All things considered, it seems to be a very comprehensive and confusing attempt at getting rid of company

law offences by introducing tax law provisions. One might wonder why an attempt has not been made,

initially, to try to enforce the company law prohibitions and sanctions, which might have been simplified by

requiring boxes to be ticked off in company tax returns or in connection with digital filing.

In connection with the introduction of the new provision, it is open to discussion whether the provision is

contrary to EU law and would pass scrutiny at the European Court of Justice.
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1 Forkortelser og begreber

ABL - Aktieavancebeskatningsloven

BAL - Boafgiftsloven

DKK – Danske kroner

FSR – foreningen af danske revisorer

KGL – Kursgevinstloven

LL – Ligningsloven

PSL – Personskatteloven

SEL – Selskabsloven1

SFL - Skatteforvaltningsloven

SL - Statsskatteloven

SSL - Selskabsskatteloven2

Forkortelser af love vil dog kun blive anvendt ved henvisninger til bestemte paragraffer, ikke i afhandlingen

som helhed.

Betegnelsen kapitalejer vil generelt blive anvendt i afhandlingen, denne dækker over både aktionær og

anpartshaver som begge er omfattet af reglerne.

Betegnelsen kapitallån vil generelt blive anvendt i afhandlingen, denne dækker over både aktionærlån og

anpartshaverlån som begge er omfattet af reglerne.

1
Se note nedenfor.

2
Selskabsskatteloven ses både forkortet med SEL og SSL, da SEL også anvendes for selskabsloven, vil der i denne

afhandling ske forkortelse af selskabsskatteloven med SSL og selskabsloven med SEL.
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2 Indledning

2.1 Introduktion til emnet
Da regeringen i samarbejde med øvrige partier indgik aftale den 22. juni 2012 om en ny skattereform,

medførte dette endvidere forslag til og senere vedtagelse af ændring af en række forskellige love. Dette

resulterede i lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven.

Lovændringen har blandt andet ført til, at der er strammet op på reglerne omkring ulovlige kapitallån.

Stramningen af reglerne er et resultat af ønsket om at sikre, at virksomheder og borgere betaler den skat

de skal3.

Forslaget til ændringen af reglerne kom på baggrund af en compliance-undersøgelse foretaget af SKAT,

hvor det viste sig at ca. 52 % af virksomhederne begik fejl samt at hele 10 % af virksomhederne ligefrem

bevidst snyder ved indberetning af selvangivelsen4. Derudover har FSR ligeledes lavet undersøgelser de

senere år, disse har blandt andet omhandlet ulovlige kapitallån herunder udviklingen i antallet og

fordelingen heraf. Der har i perioden 2006 til 2011 været en voldsom stigning i antallet af ulovlige

kapitallån, da der næsten er sket en fordobling5. Denne udvikling er sket til trods for, at det siden nogle af

de allerførste love omkring selskaber, har været ulovligt for kapitalejere at låne penge i deres selskaber.

Der har tidligere været forslag om lovliggørelse af kapitallån i forbindelse med udarbejdelse af den nye

selskabslov tilbage i 20116. Dette blev dog afvist og med den nye skattereform er der nu tværtimod sket en

stramning af konsekvenserne ved at foretage ulovlige kapitallån.

Stramningen af reglerne går ud på, at der sker beskatning af de kapitallån som er omfattet heraf,

beskatningen sker enten i form af løn eller udbytte. På baggrund af heraf, skulle incitamentet, til at optage

kapitallån uden det er hensigten at tilbagebetale dette som et skattefrit alternativ til løn eller udbytte,

dermed gerne være fjernet ifølge lovgiver.

Med de nye stramninger af reglerne risikerer kapitalejerne med de ulovlige kapitallån, at de bliver

dobbeltbeskattet heraf. Dette har derfor skabt debat om rimeligheden heri. FSR har i deres bemærkninger

til lovforslaget ydret ønske om at, udviklingen i ulovlige kapitallån i stedet var forsøgt ændret ved

håndhævelse af de daværende regler og deraf straffe.

Til trods for ændring af konsekvenserne ved at have ulovlige kapitallån tyder det på, at der er en del

kapitalejere som enten ikke lader sig påvirke af eller som ikke forstår konsekvenserne af stramningen, idet

seneste undersøgelse fra FSR viser, at der fortsat er mange selskaber hvori der er ulovlige kapitallån7.

3
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 6.

4
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 6.

5
FSR – Analyse, FSR, 2013, side 2, lokaliseret d. 21-03-14 på www.fsr.dk

6
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Modernisering af selskabsretten, KBET 2008 nr. 1498, side 489.
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Denne afhandling har til hensigt at udlede konsekvenserne ved kapitallån efter lovændringen. Dette har

relevans for ikke mindst kapitalejeren og selskabet som det netop omfatter, men også de rådgivere som

sidder overfor kunder der er kapitalejere og som forventes at have et vist kendskab hertil, for at kunne

rådgive herom.

Da kapitallånene er udbredt, findes dette emne yderst relevant og spændende, idet emnet har været

diskuteret bredt i rådgivningsbranchen af såvel advokater og revisorer. Med de nye regler stilles der krav til

rådgivernes kendskab og viden om de problemstillinger og spørgsmål som de ændrede regler omkring

kapitallån kan medføre.

2.2 Problemformulering

Formålet med denne afhandling er at analysere og vurdere, hvordan ændringen af de skatteretlige regler i

ligningsloven vedrørende ulovlige kapitallån samt ændringen af kursgevinstloven med indførelse af Lov nr.

926 af 18. september 2012 påvirker den enkelte kapitalejer, samt hvilke betydninger dette har for selskabet

og dettes interessenter såvel som samfundet. Dette indebærer, at gældende ret vedrørende ulovlige

kapitallån skal udledes.

Som led heri vil afhandlingen tage udgangspunkt i nedenstående underspørgsmål:

1. Hvad var formålet med at ændre de hidtidige regler omkring ulovlige kapitallån, og hvorfor er disse

ændringer foretaget og hvad betyder det?

2. Hvilke ændringer i forhold til ulovlige kapitallån er der gennemført med ændringen af ligningsloven

og kursgevinstloven?

3. Hvordan påvirker ændringerne af reglerne for ulovlige kapitallån såvel kapitalejerne som

selskaberne, og hvad betyder det?

4. Hvilke konsekvenser har ændringen til ligningsloven for kreditorbeskyttelsen, og hvad betyder det?

5. Hvilken betydning har ændringen til ligningsloven for samfundet, og hvad betyder det?

6. Hvad bliver den samlede konsekvens af lovændringerne om ulovlige kapitallån?

7
FSR – Analyse, FSR, 2013, side 2, lokaliseret d. 21-03-14 på www.fsr.dk
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2.3 Afgrænsning

I denne afhandlings problemformulering er der hovedsagligt fokus på, hvordan kapitalejernes lån i deres

selskaber påvirkes skatteretligt herunder med inddragelse af de selskabsretlige regler. Da dette kun

vedrører få paragraffer i ligningsloven, selskabsloven, renteloven samt kursgevinstloven, vil der ikke ske

inddragelse af øvrige dele af disse love som ikke vedrører kapitallånene.

Da lov nr. 926 som er den vedtagne ”Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

og kildeskatteloven” også indeholder ændringer til andre områder end dem, der påvirker eller har med

ulovlige kapitallån at gøre, så som fortryk og låsning af indberetningspligter samt bedre forskudsproces, vil

disse øvrige ændringer ikke blive inddraget i denne afhandling.

Øvrig lovgivning vil kun blive inddraget såfremt denne findes relevant for hensigten med denne afhandling.

Da lån fra pengeinstitutter ikke er omfattet af reglerne om ulovlige kapitallån jf. SEL § 213, vil afhandlingen

ikke omhandle sådanne lån. Dette gælder ligeledes for lån i forbindelse med selvfinansiering, samt lån til

moderselskaber da disse er tilladt efter henholdsvis SEL §§ 206-209 samt 211. Der vil generelt i

afhandlingen ikke blive inddraget lån mellem selskaber, da det er den nye LL § 16E som netop er

afhandlingens hovedfokus og at disse lån mellem selskaberne ikke er omfattet heraf.

Der vil i denne afhandling tages udgangspunkt i kapitallån i kapitalselskaber efter SEL § 1, altså vil der ikke

tages hensyn til eventuelle forskelle på behandlingen af kapitallån i øvrige selskaber så som

partnerselskaber mv. Det vil ligeledes kun være selskaber som er fuldt skattepligtige til Danmark efter SSL §

1, stk. 1, nr. 1. Derudover vil der ikke ske inddragelse af problematikken omkring reglerne for

betalingskorrektion i forbindelse med kapitalejers samhandel med selskabet.

Der vil i de skattemæssige beregninger til brug for afhandlingens analyser tages udgangspunkt i

indkomståret 2014 og det er derfor ligeledes beløbsgrænser og satser for 2014 som angivet i bilag 1, der er

anvendt ved beregningerne. I enkelte analyser vil der ske inddragelse af skattesatser for kommende

indkomstår. Der vil endvidere for forenkling af beregningerne og derved forståelsen af disse ses bort fra

elementer, som ikke har relevans for afhandlingen. Dette omfatter blandt andet særlige regler for

ægtefæller, hvorfor der som hovedregel tages udgangspunkt i en ugift person.

Da det er de danske skatteregler som der er sket stramning af, vil afhandlingen som udgangspunkt ikke

komme ind på EU-retten, men fokusere på de nationale regler. Dog vil den EU-retlige sammenhæng blive

inddraget i perspektiveringen.

Indsamling af materiale til afhandlingen er foretaget til og med 28. april 2014, hvorfor der ikke er medtaget

artikler og domme mv. herefter.
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2.4 Metodebeskrivelse og kildekritik

Den overordnede sammenhæng mellem den stillede problemformulering og underspørgsmålene hertil,

samt opbygningen af afhandlingen kan skitseres således:

Figur 1
8

- Opbygning af afhandlingen i forhold til problemformulering og underspørgsmål.

Denne afhandling vil indledningsvis være præget af den retsdogmatiske metode, da der med denne metode

sker en beskrivende, fortolkende og systematisk gennemgang af den gældende ret9. Afhandlingens andet

kapitel består først af en kort gennemgang af de selskabsretlige regler omkring ulovlige kapitallån, der er

8
Egen tilvirkning.

9
Evald, Jens og Schaumburg-Müller, Sten, 2004, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, side 212.
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ikke foretaget en egentlig retsdogmatisk fortolkning af disse bestemmelser, idet afhandlingens fokus ligger

på de nye bestemmelser i skatteretten. Efter denne selskabsretlige gennemgang, vil der foretages en

retsdogmatisk fortolkning af de nye gældende skatteretlige bestemmelser for ulovlige kapitallån. Den

retsdogmatiske fortolkning vil tage udgangspunkt i den foreliggende regulering som er LL § 16 E og KGL §

21.

For at kunne foretage den retsdogmatiske fortolkning af den foreliggende regulering af de skatteretlige

regler vil lovgivers bemærkninger til lovforslaget blive inddraget, ligesom skatteministerens betænkninger

og kommentarer til høringssvar vil blive inddraget for at afdække lovgivers hensigt og formål med de

pågældende bestemmelser.

Da der endnu ikke foreligger deciderede domme på området, vil Skatterådets bindende svar blive

analyseret med det formål at afdække retspraksis herfor. Der foreligger et begrænset antal bindende svar,

heraf nogle som vedrører problematikker som denne afhandling er afgrænset fra, hvorfor der kun vil ske

inddragelse af de bindende svar der findes relevante herfor. Afhandlingen udleder således retspraksis på et

ret begrænset grundlag, men med de bindende svar der foreligger giver disse alt andet lige et billede af

tendensen i udviklingen af retspraksis.

Afhandlingen anvender en de lege lata10 betragtning, idet afhandlingens andet kapitel har til hensigt at give

en fortolkning af gældende ret efter lovændringen vedrørende ulovlige kapitallån, og ikke komme med en

angivelse af, hvorledes lovgivningen burde være udformet, altså ikke en de lege ferenda tilgang.

Afhandlingens tredje kapitel vil bestå af en række analyser med det formål at analysere og vurdere

mulighederne og konsekvenserne af lovændringerne omkring ulovlige kapitallån. Disse økonomiske

konsekvensberegninger er foretaget for overordnet set at kunne vurdere lovændringen rent retspolitisk.

Der vil blive set på flere forskellige parters synspunkter i forhold til lovændringen, hvilket gælder såvel

kapitalejerne, selskaberne, selskabernes kreditorer og ikke mindst samfundet.

Det forudsættes generelt at kapitalejerne har et ønske om at skattesystemet optimeres bedst muligt. Dette

gælder såvel kapitalejerne personligt som i deres selskaber, idet opnåelse af bedst mulig optimering af

skattesystemet i selskabet ligeledes vil komme kapitalejeren til gode, da det i sidste ende bunder ud i større

grundlag for udlodning til kapitalejeren.

Selskabets kreditorer forudsættes derimod blot at være interesseret i, at selskabet er så solidt som muligt,

således at deres tilgodehavender heri er mere sikre og ikke går tabt. Samfundet forudsættes derimod at

have interesse i at alle, hvad enten dette er personer eller selskaber, bidrager til fællesskabet som de skal i

10
Evald, Jens og Schaumburg-Müller, Sten, 2004, Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, side 212.
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overensstemmelse med de pågældende regler, der er i samfundet, herunder især skattelovgivningen. Disse

motiver kan dog i praksis være anderledes, men vil som udgangspunkt være dem, der anvendes i denne

afhandling.

Til afdækning af konsekvenserne for kapitalejerne og deres synspunkt vil det derfor blive analyseret,

hvordan ændringen af lovgivningen vedrørende ulovlige kapitallån har indflydelse på kapitalejerne ved

optagelse af ulovlige kapitallån i selskaberne. Det vil som udgangspunkt i disse analyser således være

konsekvenserne i skattekroner, der foretages analyse af, og som måles på.

Beregningerne af de økonomiske konsekvenser til analyserne vil blive lavet på baggrund af fiktive

eksempler. Dette har den fordel, at eksemplerne er udarbejdet specifikt til brug for afhandlingens analyser

og således ikke er taget ud af en anden kontekst. Det kan ved disse eksempler være en ulempe, at der er

tale om et teoretisk problem, som ikke nødvendigvis faktisk er opstået i virkeligheden. Der kan også være

en tendens til en vis overdrivelse ved fiktive eksempler og det kan derfor komme til at fremstå som et

større problem, end det rent faktisk vil være eller er i virkeligheden. De fiktive eksempler er dog alt andet

lige gode til at give et billede af lovændringens konsekvenser uden irrelevante elementer.

Der vil i afhandlingen endvidere blive gennemgået en allerede udarbejdet analyse af udviklingen i ulovlige

kapitallån, som er udarbejdet af FSR. Der vil således være tale om sekundære data, da disse allerede er

indsamlet til et andet formål end denne afhandling, dog er disse indsamlede data i FSR’s analyse indsamlet

med formål om at belyse nogle af de samme punkter og problemer, som denne afhandling beskæftiger sig

med. Der skal være en kritisk tilgang til disse data, da den udarbejdede analyse kan være præget af

holdninger fra analyseudarbejders side.

Der vil i afhandlingen endvidere ske inddragelse af SKAT’s compliance-undersøgelse omkring

efterretteligheden hos skatteyderne, da netop denne undersøgelse blandt andet ligger til grund for selve

lovændringen. Det bemærkes, at der ikke er lavet en fuldstændig gennemgang af skatteydernes

indberetninger, og SKAT’s compliance-undersøgelse bygger derfor på en stikprøveundersøgelse, som er

projiceret op på populationen, hvorved resultaterne for den fulde population kan afvige fra stikprøven,

såfremt denne ikke har været repræsentativ. I og med at undersøgelsen er anvendt til brug for

lovændringen, må kvaliteten dog forventes at være tilstrækkelig til denne afhandling.

Afhandlingens fjerde kapitel består af den samlede konklusion på afhandlingens problemformulering på

baggrund af de foregående kapitlers svar på underspørgsmålene. Herefter vil der i femte kapitel foretages

en perspektivering i forhold til EU-retten.
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3 Analyse og vurdering af lovændring og gældende ret

For at give et godt overblik over reglerne omkring ulovlige kapitallån, vil der i nedenstående afsnit være en

gennemgang af disse regler. Der er såvel selskabsretlige som skatteretlige regler for ulovlige kapitallån, og

der vil være en opdeling heraf i nedenstående gennemgang, således at de behandles hver for sig, men at

der derefter kan ske en sammenligning heraf. Dette er ligeledes for bedre at kunne skildre mellem hvilke

skatteretlige ændringer, der er gennemført med ændringen af ligningsloven.

Disse afsnit er vigtige for afhandlingen, da det er her, at selve viden og forståelse for reglerne omkring

ulovlige kapitallån opnås, hvilket danner grundlag for de analyser og vurderinger, der foretages senere i

afhandlingen.

Men først vil det overordnede formål med ændring af ligningsloven og kursgevinstloven blive gennemgået.

De underliggende mere detaljerede begrundelser og bemærkninger til ændringerne vil inddrages i de

enkelte afsnit i forbindelse med gennemgangen af reglerne, da dette giver et bedre overblik og en samlet

forståelse herfor, samt mulighed for at anvende disse til fortolkningen af, hvorledes reglerne skal forstås og

anvendes.

3.1 Selskabsretlig gennemgang af reglerne

3.1.1 Historik

Der har de seneste 60 år gennem forskellige reguleringer været et selskabsretligt forbud mod, at der i et

selskab ydes kapitallån til dets kapitalejere. Faktisk her der siden indførelsen af den oprindelige

aktieselskabslov tilbage i 1917 været forbud mod aktionærlån, ikke at det fremgik direkte af loven, men

den var fortolket sådan11. Der har dog rent skatteretligt været manglende håndhævelse af dette

selskabsretlige forbud, hvor man derimod har været fokuseret på, hvorvidt det ydede lån blev forrentet.

Denne håndshævelse af forrentning og straffe har dog været svigtende, og der har gennem de senere år

har udviklet sig en uhensigtsmæssig holdning til overholdelse af forbuddet.

Det er formålet med ulovliggørelsen af kapitallån til ledelsen og kapitalejere, at sikre at kreditorerne ikke

risikere at stå med værdiløse tilbagebetalingskrav ved konkurs12.

Allerede tilbage i 2009 i forbindelse med udarbejdelse af den dengang nye selskabslov har det været

diskuteret, hvorvidt forbuddet mod kapitallån skulle ophæves. Ophævelsen af forbuddet blev dengang

foreslået af det nedsatte Moderniseringsudvalg, som stod for moderniseringen af selskabslovgivningen.

11
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Modernisering af selskabsretten, KBET 2008 nr. 1498, side 485.

12
Munck, Noe og Lars Hedegaard Kristensen, 2010, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 319.
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Baggrunden for forslaget om lovliggørelsen var overordnet set, at man ville leve op til den internationale

udvikling og for at fjerne unødvendige bestemmelser, hvilket netop var hensigten med nedsættelsen af

moderniseringsudvalget. Moderniseringsudvalget foreslog, at man inden for visse betingelser kunne yde

kapitallån inden for de fri reserver. Disse betingelser mente man var tilstrækkelige til at sikre kreditorerne

og staten13. Imidlertid tog moderniseringsudvalgets arbejde mange år og i mellemtiden kom den finansielle

krise, hvorfor folketinget ikke vedtog dette forslag om ophævelse af forbuddet mod kapitallån14.

3.1.2 Gældende ret

Det nuværende forbud mod at et selskab yder lån til kapitalejere samt ledelse i selskabet fremgår af SEL §

210:

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

kapitalejere eller ledelsen i selskabet (…)”

I SEL § 1 er kapitalselskaber defineret som alle aktieselskaber og anpartsselskaber, og at der i disse

selskaber alene er hæftelse for kapitalejeren i form af den indskudte kapital denne har foretaget. Det er

således udelukkende for disse selskaber at forbuddet gælder. Dette skal ses i lyset af, at der i disse

selskaber ikke er en personlig hæftelse for kapitalejeren, hvorfor der ved eventuel konkurs kun kan ske

fyldestgørelse af kreditorer mv. i form af de midler og aktiver der er i selskabet frem for at kunne gå til de

ultimative kapitalejere. Det er endvidere for at sikre de aktiver, som er i selskabet, frem for at kapitalejeren

kan udtage disse fra selskabet igen og derved reducere sin hæftelse, som netop kun består af den

indskudte kapital.

Forbuddet mod at stille midler til rådighed over for kapitalejere omfatter både forbud mod at yde lån eller

at stille sikkerhed for kapitalejere. Forbuddet mod at yde lån omfatter hovedsagligt lån i form af penge,

pengeeffekter eller værdipapirer15. Det er uagtet om pengene ligger til grund for eje eller et egentligt

forbrug, ligeledes hvorvidt dette anvendes til at dække privatforbrug eller blot sker som en alternativ

finansieringsform i stedet for at låne hos et pengeinstitut.

Forbuddet mod lån omfatter dog ikke reallån, hvilket består i udlån af fast ejendom eller løsøre, som ejes af

selskabet, til kapitalejeren16. Det at reallån ikke er omfattet af forbuddet, stiller efter min mening ikke

kreditorerne dårligere ved en eventuel konkurs af selskabet, idet den udlånte genstand jo netop står til at

ejes af selskabet og derfor ikke af den kapitalejer som har lånt aktivet. Aktivet kan derfor uden videre

tilbagetages af selskabet og indgår derved i fyldestgørelsen af kreditorerne. Såfremt kapitalejeren forestår

13
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Modernisering af selskabsretten, KBET 2008 nr. 1498, side 490.

14
Betænkning over lovforslag nr. 170 og 171 (2008-09), afsnit 3.

15
Munck, Noe og Lars Hedegaard Kristensen, 2010, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 320.

16
Munck, Noe og Lars Hedegaard Kristensen, 2010, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 320.
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salg af det lånte aktiv strider dette mod anden lovgivning, da denne således sælger noget uden at være i

besiddelse af ejendomsretten til aktivet. Derimod vil pengelån ikke have andre anvendelsesmuligheder end

at blive forbrugt, hvorfor de ved at blive forbrugt, således ikke uden videre kan tilbagetages af selskabet og

derved ikke indgå i fyldestgørelsen af kreditorerne.

Forbuddet mod at stille sikkerhed omfatter såvel pant, kaution og garanti. Det er underordnet hvorvidt

denne sikkerhed reelt udnyttes eller ej, men blot at den er afgivet er omfattet af forbuddet. Dette skyldes,

at så snart, der er stillet sikkerhed, er selskabet retsligt forpligtet til at opfylde sikkerhedsstillelsen, såfremt

dette skulle blive aktuelt.

Der er både forbud mod ydelse af lån og at stille sikkerhed direkte eller indirekte. Med denne brede

formulering rammer lovgiver, således en række muligheder for at omgå forbuddet ved også at forbyde

indirekte konstellationer. Dette kan som eksempel bestå i lån eller sikkerhedsstillelse til tredjemand, såvel

fysisk som juridisk person, hvorefter denne udlåner til eller stiller sikkerhed over for kapitalejeren i det

oprindeligt udlånende selskab.

Som det fremgår af SEL § 210 gælder forbuddet både over for selskabets kapitalejere samt ledelsen i

selskabet, der er således selskabsretligt ingen begrænsninger for, hvor betydelig en kapitalejer eller et

ledelsesmedlem man er. Derudover omfatter forbuddet endvidere nærtstående til kapitalejere eller ledelse

i selskabet, jf. SEL § 210, stk. 1. Med nærtstående menes i denne selskabsretlige forstand personer, som er

knyttet til kapitalejere eller ledelse gennem ægteskab, ved slægtskab i ret op og nedstigende linje eller som

blot på anden måde står den pågældende særlig nær.

Det er tidspunktet for ydelse af lånet eller stillelsen af sikkerhed som er afgørende for, hvorvidt de

omfattede personer i form af kapitalejere, ledelse eller disses nærtstående er omfattet af forbuddet. Det

skal nemlig være på tidspunktet for optagelsen af lånet eller sikkerhedsstillelsen, at lånetager opfylder et af

kriterierne i forbuddet. Altså vil en person, som har optaget lån i et selskab, og som efterfølgende bliver

valgt ind i bestyrelsen eller på anden måde udgør de personer, som er nævnt i SEL § 210, ikke være

omfattet af forbuddet.

Et selskab må godt yde lån eller stille sikkerhed, såfremt dette sker som led i en sædvanlig

forretningsmæssig disposition, efter undtagelsen i SEL § 212. Dette betyder altså, at en kapitalejer godt kan

have et lån i et selskab, såfremt dette er opstået i forbindelse med almindelig samhandel med kredit i

selskabet. Dette skal være sket på samme vilkår som selskabet tilbyder til dets øvrige kunder.

Der er endvidere undtagelse til forbuddet i form af, hvilke lån der er omfattet, idet økonomisk bistand i

forbindelse med selvfinansiering er angivet som tilladte efter SEL § 210, stk. 2. Derved kan en kapitalejer

således godt opnå lån i et selskab, såfremt dette er som led i finansieringen af køb af kapitalandele i det
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selvsamme selskab. Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldt for at dette er lovligt, disse

fremgår af SEL § 206, stk. 3 og SEL §§ 207-209. Heraf fremgår det, at der skal foretages en kreditvurdering

af den kommende kapitalejer, at lånet skal godkendes på generalforsamlingen, at udlånet skal være

forsvarligt i forhold til selskabets finansielle stilling, herunder at det kun er beløb svarende til de frie

reserver, som kan udlånes samt at lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår. Dette giver meget god

mening også i forhold til kreditorbeskyttelsen, idet der ved kravet om, at lånet kun kan ydes inden for de

frie reserver, således sikres at de bundne reserver stadig beskyttes. Der er derfor ikke er forskel på om de

frie reserver bliver udloddet i form af udbytte og således alligevel ikke er til rådighed for kreditorerne ved

en eventuel konkurs eller om disse bliver anvendt i forbindelse med nye kapitalejeres erhvervelse af

kapitalandele i selskabet.

Lån ydet af pengeinstitutter og realkreditinstitutter til disses kapitalejere er endvidere undtaget af

forbuddet efter SEL § 213. Dette forbud giver ligeledes godt mening, idet pengeinstitutter og

realkreditinstitutter typisk har en meget bred ejerkreds og at denne netop består af deres egne kunder.

Ved et forbud som ville omfattende disse lån, vil det således kunne tænktes af være svært for

pengeinstitutter og realkreditinstitutter at tiltrække kapitalejere.

Såfremt ledelsen har ydet et ulovligt kapitallån må de anses for at have handlet culpøst og kan derfor ifalde

ansvar efter SEL § 361, stk. 1. Ansvaret vurderes for det enkelte medlem og ikke ledelsen som helhed17.

Såfremt ledelsen ifalder ansvar er denne pligtig til at erstatte tab både over for selskabet, andre

kapitalejere eller tredjemand, herunder selskabets kreditorer. Erstatningsansvaret kræver forsæt eller grov

uagtsomhed, hvilket må antages at være sket, såfremt der sker overtrædelse af selskabslovens forbud mod

kapitallån.

Der har selskabsretligt både før og efter 14. august 2012 været krav om forrentning af kapitallån. Disse er

reguleret efter SEL § 215, stk. 1:

”Hvis et kapitalselskab har ydet økonomisk bistand i strid med §§ 206 og 210, skal beløbet tilbageføres til

selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat i § 5, stk. 1 og 2, i lov

om renter ved forsinket betaling m.v., med et tillæg af 2 pct., medmindre højere rente er aftalt.”

Der er således fastsat et tillæg på 2 % i selskabsloven der skal tillægges til den forrentning der skal ske efter

rentelovens § 5, stk. 118:

17
Munck, Noe og Lars Hedegaard Kristensen, 2010, Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, side 323.

18
Modificeret efter § 1, nr. 7 i lov nr. 1244 af 18/12/2012 -”Lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling

m.v. (…)”
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”Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et

tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har

fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.”

Der skal således ske en forrentning af de ulovlige kapitallån på henholdsvis markedsrenten på 0,2 %19 + 8 %

+ 2 % altså i alt en forrentning på 10,2 %.

I vurdering af hvorvidt denne forrentning er høj eller lav i forhold til den rente der alternativt kan ske

finansiering til, skal der tages højde for hvilket slags lån der er tale om, herunder forbrugslån eller

realkreditlån.

I forhold til et realkreditlån er en forrentning på 10,2 % særligt høj, når der eksempelvis kan lånes DKK 2

mio. i Realkredit Danmark til ÅOP på 4,21 % på et fastforrentet 30 årigt obligationslån20. Der sker således en

forrentning med mere end det dobbelte, hvorfor det er min vurdering, at der således er en selskabsretlig

hård ”straf” i form af forrentning ved ulovlige kapitallån. Det skal dog bemærkes, at ved realkreditlån har

lånegiver pant i ejendommen, men dette kan et lånegivende selskab ligeledes gøre.

I forhold til et almindeligt forbrugslån er en forrentning på 10,2 % derimod ikke særligt høj, når der

eksempelvis kan lånes DKK 50.000 til ÅOP på ned til 6,7 % på et forbrugslån hos GE Money Bank21. Der sker

således en forrentning som ikke ligger meget højere end, hvad der ellers kan lånes til, hvorved det kan

diskuteres, hvor stor en straf det egentligt er alene selskabsretligt for en kapitalejer at have et lån i strid

med selskabsloven, da denne ligeledes vil opnå fordelen af renteindtægten i selskabet.

3.2 Skatteretlig analyse af reglerne

3.2.1 Beskatning af ulovlige kapitallån optaget før 14. august 2012

Der har historisk set ikke været skelnet mellem, hvorvidt et kapitallån har været lovligt eller ulovligt i

forhold til den skattemæssige behandling. Der har i begge tilfælde været krav om, at lånet har skulle

forrentes med markedsrenten efter armslængdeprincippet jf. LL § 2, stk. 1. Armslængdeprincippet lyder

som følger:

”Skattepligtige,

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,

19
Officielle rentesatser på www.nationalbanken.dk - lokaliseret d. 28-04-2014.

20
Låneberegner på rd.dk, fastforrentet 30 årigt obligationslån med hovedstol DKK 2 mio. – lokaliseret d. 21-03-2014.

21
Prisberegner på mybanker.dk, DKK 50.000 – lokaliseret d. 21-03-2014.
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(…)

skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede

transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet

mellem uafhængige parter. (…)”

Såfremt en kapitalejer har bestemmende indflydelse i et selskab, som er en juridisk person, skal der således

ske forrentning efter armslængdeprincippet jf. LL § 2, stik. 1, nr. 2. Med bestemmende indflydelse i et

selskab, menes kapitalejere som direkte eller indirekte ejer eller råder over mere end 50 % af

kapitalandelene eller stemmerettighederne i selskabet, jf. LL § 2, stk. 2.

Det er min vurdering at kravet om armslængdeprincippet, hvis en kapitalejer har bestemmende indflydelse

er for at sikre eventuelle minoritetskapitalejere samt at kapitalejeren ikke kan stille sig fordelagtigt i forhold

til markedsvilkår. Det, at armslængdeprincippet kun gælder ved bestemmende indflydelse, vurderes at

være hensigtsmæssigt, idet der eksempelvis er fem ejere med hver en stemmerettighed på 20 %, så vil det

automatisk medføre en forrentning på niveau med markedsvilkår, da de øvrige kapitalejere vurderes ikke at

have interesse i, at én kapitalejer får en fordelagtig rente på de øvriges bekostning.

Såfremt der har været sket forrentning lavere end markedsrenten og at kravet derfor ikke har været

opfyldt, har der været mindre skattemæssige konsekvenser, idet denne rentefordel har været

skattepligtig22.

I forhold til de kapitallån, som er ulovlige indtræder lex specialis23 dog i forhold til de kapitallån, som er

ulovlige, hvorfor de specielle bestemmelser i selskabsloven og renteloven vedrørende forrentning af

kapitallånet går forud for det generelle armslængeprincip i ligningsloven.

Den forrentning, der sker efter de selskabsretlige regler har der skatteretligt hidtil været fradrag for hos

lånetager og beskatning af hos lånegiver. Dette er reguleret i SL § 4, stk. 1, litra e samt SL § 6, stk. 1, litra e,

som er den grundlæggende regulering af indtægter og omkostninger, som skal indgå eller kan fradrages i

opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Det har tidligere i praksis været muligt for SKAT at beskatte insolvente kapitalejere af kapitallånet allerede

på udbetalingstidspunktet, såfremt kapitalejeren allerede på dette tidspunkt var insolvent. Det har dog

været svært for SKAT at bevise, hvorvidt insolvensen allerede bestod på dette tidspunkt, hvorfor denne

praksis ikke har været håndhævet. Dette ses tillige i forhold til de få sager der har været på området.

Denne praksis har kun været mulig for optagede kapitallån, hvor kapitalejeren allerede på

22
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 7.

23
Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D, 2011, Retskilder & retsteorier, side 228.
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udbetalingstidspunktet var insolvent og har altså ikke omfattet kapitallån til solvente kapitalejere som først

senere er blevet insolvente24.

Der har endvidere været regulering af beskatning af eftergivelse af gæld, jf. KGL § 21, som også omfatter

eftergivelse af kapitallån. Her har det været reguleret, at såfremt en fordring nedskrives til en lavere værdi

end den har for kreditor, altså hvad debitor er i stand til at betale, så har der skulle ske beskatning af denne

gevinst for debitor. Dette har således haft den betydning, at en debitor ikke har skulle beskattes af gevinst

ved eftergivelse af gæld, såfremt denne har været insolvent på tidpunktet for gældseftergivelsen. Samtidig

har der været fradrag for tab for kapitalejeren, såfremt selskabet er gået konkurs efter ABL § 5A, da

konkursen skattemæssigt betragtes for værende et salg af aktier til DKK 025. Det har derfor været den

uheldige konsekvens, at kapitalejeren har undgået beskatning af gevinsten på eftergivelsen af sin gæld

samtidig med, at denne har opnået fradrag i sin skattepligtige indkomst for tabet på kapitalandelene i

selskabet som er gået konkurs. Denne konkurs kan endvidere have været forsaget netop af selskabets

eftergivelse af tilgodehavendet hos kapitalejeren.

3.2.2 Overordnet formål med indførsel af beskatning af ulovlige kapitallån mv.

Det helt overordnede grundlag for lovforslaget om beskatning af ulovlige kapitallån, skal findes i den

compliance-undersøgelse som SKAT har foretaget, på baggrund af en gennemgang af indberetninger for

indkomståret 2008. Undersøgelsen gik ud på at konstatere, i hvilket omfang der var sket korrekt

selvangivelse af såvel borgere og virksomheder. Det var ikke undersøgelsens resultat af borgerne, men

derimod virksomhederne, som var en øjenåbner. Det fremgik nemlig af undersøgelsen, at ca. 52 % af

virksomhederne begik fejl og derudover at 10 % af virksomhederne bevidst snyder med selvangivelsen26.

Resultaterne af SKAT’s undersøgelse dannede således grundlag for aftalepunktet ”Strammere regler for

kontrol (øget efterrettelighed)” i skattereformen for 2012, idet der her var mulighed for opnåelse af større

efterrettelighed, og at dette således ville være med til at øge skatteprovenuet. Et af underpunkterne til

aftalepunktet om øget efterrettelighed var, at der ved optagelse af ulovlige kapitallån skulle indføres

beskatning heraf, således at der skattemæssigt ville ske en sidestillelse af disse kapitallån med løn eller

udbytte27.

På baggrund af dette aftalepunkt, hvorunder blandt andet indførsel af beskatning af kapitallån indgik, blev

der indledt forberedelser til lovforslaget: ”Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven,

skattekontrolloven og kildeskatteloven”. Det var formålet med dette forslag til lovændring, at der skulle ske

24
Kjellerup, Henrik, 2012, Lovforslag L199A – Beskatning af aktionærlån, Skattefagligt 5-2012, side 18.

25
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 9.

26
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 6.

27
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 5-6.



15

sikring af, at borgere og virksomheder i større omfang betaler det de skal i skat. Dette skal ses i lyset af et

forsøg på at løse op på resultaterne af SKAT’s undersøgelse, med de mange fejl eller decideret snyd med

selvangivelserne. Som led heri skal medtages den betragtning, at kapitalejernes lån i selskaberne sidestilles

med, at være skattefrie alternativer til hævning af løn eller udlodning af udbytte. Denne betragtning

forstærkes yderligere af SKAT’s undersøgelse, da denne ligeledes viste, at det som regel er for at finansiere

privatforbrug at de ulovlige kapitallån optages28.

Der er med vedtagelse af forslag om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og

kildeskatteloven (Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre

forskudsproces mv.) en samlet forventning om, at der vil opnås en merindtægt i form af en varig

provenuestigning på ca. DKK 485 mio. grundet øgningen af skatteindtægter, dog vil den øgede beskatning

betyde et lavere forbrug og nettoindtægten forventes således at blive ca. DKK 365 mio. efter korrektion af

dette tilbageløb. De samlede engangsomkostninger i forbindelse med dette tiltag forventes af være på ca.

DKK 69,5 mio., hvilket må anses for værende en lille omkostning i betragtning af den merindtægt der vil

være i statskassen29.

3.2.3 Udledning af gældende ret for ulovlige kapitallån optaget efter 14. august 2012

3.2.3.1 Ligningsloven

Der er med indførsel af lovændringen til ligningsloven, blevet indført regler om skærpet beskatning af

ulovlige kapitallån. Der er med denne lovændring sket en tilføjelse til ligningsloven med § 16 E:

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

hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter

skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem

långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led

i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til

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

sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

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

opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.”

28
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 7.

29
Skriftslig fremsættelse (14. august 2012) til lovforslag nr. L 199 af Skatteminister Thor Möger Pedersen.
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De selskaber, som er omfattet af ovenstående bestemmelse om beskatning af ulovlige kapitallån, er

indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber samt andre lignende selskaber, hvor deltagerene ikke

hæfter personligt. Dette gælder tilsvarende for udenlandske selskaber.

De omfattede kapitallån gælder kun lån som er givet til fysiske personer og omfatter altså ikke kapitallån

selskaber imellem. Dog kan lån mellem selskaber blive omfattet, såfremt der indirekte sker kapitallån til en

kapitalejer gennem lån ydet fra et andet selskab. Dette vil eksempelvis være tilfældet, såfremt et selskab

som ejes af en kapitalejer låner penge til at andet selskab, hvorefter der sker udlån fra det lånetagende

selskab og til det udlånende selskabs kapitalejer. Det selskab som både er lånetager og lånegiver vil således

fungere som et mellemled mellem kapitalejeren og dennes selskab, for at undgå at lånet bliver omfattet af

LL § 16 E, men da denne også omfatter indirekte kapitallån gøres op med denne mulighed for at omgås

reglerne. Denne situation med indirekte kapitallån er illustreret nedenfor:

Figur 2
30

- Eksempel på indirekte kapitallån omfattet af LL § 16 E.

Skatteministeren kommer i sin kommentar til henvendelse fra Corit Advisory P/S31 med et tilsvarende

eksempel på, hvad begrebet ”indirekte” dækker over, idet der beskrives en situation, hvor et dansk selskab

yder et lån til et udenlandsk selskab, som viderelåner til en udenlandsk kapitalejer som har bestemmende

indflydelse i både det danske og udenlandske selskab. Skatteministeren bemærker endvidere i sit

ændringsforslag til anden behandling af L199, at man stadig vil være omfattet af beskatningen efter LL 16 E,

hvis der indskydes et eller flere selskaber mellem kapitalejeren og det lånegivende selskab, idet der her

også vil være tale om et indirekte ulovligt kapitallån til kapitalejeren32.

30
Egen tilvirkning.

31
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 14 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra Corit

Advisory P/S.
32

Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 15 - Bemærkninger til ændringsforslag fra skatteministeren.
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Selskaber er ikke omfattet af beskatningen af kapitallån, da lovgiver kun har ønsket at ramme de tilfælde,

hvor kapitalejeren er en fysisk person som kan træffe beslutning om udbetaling af maskeret udbytte eller

løn alene, hvilket fremgår af skatteministerens kommentar til henvendelse fra Corit Advisory P/S33.

Der skal ske behandling af kapitallånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden

tilbagebetalingspligt, hvilket i praksis som oftest vil betyde beskatning som løn eller udbytte fra selskabet.

Dette fremgår endvidere af skatteministerens kommentar til høringssvar fra FSR, hvor det bemærkes, at

kapitallånet skal beskattes som løn eller udbytte34. Der vil som udgangspunkt skulle ske beskatning af

kapitallånet som udbytte, men såfremt kapitalejeren ligeledes er ansat i selskabet, er der mulighed for

beskatning som løn. Dette kræver dog, at kapitallånet sammen med øvrig løn i året ligger inden for rimelig

aflønning i forhold til kapitalejerens arbejdsindsats35.

Indførelse af LL § 16 E har været gjort for, at forhindre den udnyttelse af skattelovgivningen i form af

undladelse eller udskydelse af beskatning af disse hævninger i form af kapitallån, som reelt træder i stedet

for løn eller udbytte. Disse kapitallån er primært blevet anvendt til finansiering af privatforbrug, hvilket

fremgår af SKAT’s compliance-undersøgelser36.

Det er et krav for, at der skal ske beskatning efter LL § 16 E, at kapitalejeren som lånetager har

bestemmende indflydelse over selskabet som er lånegiver. Som tidligere nævnt i denne afhandling er der

bestemmende indflydelse, når en kapitalejer direkte eller indirekte ejer eller råder over mere end 50 % af

stemmerettighederne i et selskab, jf. LL § 2, stk. 2. I vurderingen af, hvorvidt der er bestemmende

indflydelse skal stemmerettigheder hos kapitalejerens nærtstående ligeledes indregnes. Kapitalejerens

nærtstående omfatter dennes ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses

ægtefæller efter LL § 2, stk. 2. Der vil således ikke skulle ske beskatning af kapitalejere som har kapitallån,

men som ikke har bestemmende indflydelse i selskabet. Dette har den betydning, at mindre kapitalejere,

som ikke kan udnytte den bestemmende indflydelse til, hvorvidt der skal ske udlån til kapitalejeren, ikke er

omfattet af den nye bestemmelse i LL § 16 E.

Skatteministeren har i kommentar til henvendelsen fra Corit Advisory P/S svaret, at beskatningen af

kapitallån er målrettet de fysiske personer, der selv kan tage beslutning om udbetaling af lånet som

alternativ til løn eller udlodning af udbytte37.

33
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 14 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra Corit

Advisory P/S.
34

Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 2 – Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren, side 21.
35

Lovforslag nr. L 199 (2011-12), bemærkninger til § 1 om tilføjelse af § 16E til LL, side 27.
36

Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 7.
37

Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 14 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra Corit
Advisory P/S.
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Foruden selskabernes udlån til kapitalejeren, kan udlån til kapitalejerens nærtstående ligeledes blive

omfattet af beskatningen af kapitallånet, jf. LL § 16 E, hvor der henvises til nærtstående omfattet af LL § 2.

Udlånet kan ikke beskattes som løn eller udbytte hos disse nærtstående, såfremt disse ikke selv er ansat

eller kapitalejere i selskabet38. Der vil eksempelvis således skulle ske beskatning efter LL § 16 E, såfremt en

kapitalejers selskab foretager et udlån til kapitalejerens søn. Det vil her være kapitalejeren som skal

beskattes enten i form af løn eller udbytte som tidligere nævnt, idet det skatteretligt anses som en hævning

foretaget af kapitalejeren og derefter som en gave fra kapitalejeren til sønnen. Beskatning ved modtagelse

af gaver fremgår af BAL § 23, hvor gaver over bundgrænsen på DKK 59.800 for nærtstående skal pålægges

en afgift på 15 %. Der sker således en trippelbeskatning i og med, at først har selskabet betalt selskabsskat

af de penge som udbetales til kapitalejerens søn. Der sker herefter beskatningen af kapitalejeren og

herefter vil der skulle betales gaveafgift af pengene, som betragtes for værende en gave fra kapitalejeren til

sønnen. Der vil således være sket en beskatning af de samme penge hele tre gange, denne situation er

illustreret i figuren nedenfor:

Figur 3
39

- Eksempel på kapitallån til kapitalejers nærtstående omfattet af LL § 16 E.

Som det fremgår af ovenstående figur angiver de brudte pile, hvorledes dispositionen anses skatteretligt,

mens den ubrudte pil angiver den faktiske disposition.

Ovenstående situation vil ligeledes gøre sig gældende i det tilfælde, hvor udlånet er sket indirekte til

kapitalejerens nærtstående, hvilket fremgår af bindende svar SKM2014.16.SR, hvor Skatterådet fastslår, at

et lån fra faderens selskab til sønnens personlige virksomhed skal anses som et udlån til sønnen, hvorved

den skatteretlige konsekvens er beskatning af kapitallånet som løn/udbytte hos faderen og gave fra faderen

til sønnen.

38
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), bemærkninger til § 1 om tilføjelse af § 16E til LL, side 27.

39
Egen tilvirkning.
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Det bemærkes, at der er forskel i den selskabsretlige og skatteretlige definition af nærtstående, idet der af

SEL § 210, stk. 1, ud over den samme definition som den skatteretlige, også omfatter personer ”som på

anden måde står den pågældende særligt nær”. Hermed rammes således også samlevende og søskende i

visse tilfælde. Der kan således opstå en situation, hvor udlån er ulovlige efter selskabsretten, men ikke er

omfattet af reglerne om beskatning.

Beskatningen af kapitallån efter bestemmelsen i LL § 16 E omfatter ikke lån, der er givet som led i sædvanlig

forretningsmæssig disposition, sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller lån i forbindelse med

selvfinansiering ved nye kapitalejeres erhvervelse af kapitalandele i selskabet. Lån afgivet som led i

sædvanlig forretningsmæssig disposition bygger i forhold til de øvrige ikke omfattede lån i højere grad på

en konkret vurdering. Selvom kapitallånet er sket på sædvanlige kreditvilkår kan SKAT dog vurdere, at lånet

alligevel skal beskattes efter LL § 16 E, såfremt der ikke er nok dispositioner med uafhængig tredjemand til

at vurdere, hvorvidt udlånet til kapitalejeren er en sædvanlig disposition. Der vil på baggrund heraf skulle

ske vurdering af, hvorvidt selskabet ville have foretaget samme dispositioner over for en uafhængig

tredjemand som overfor kapitalejeren. Egentlige lån uden modydelse vil aldrig blive fritaget af

bestemmelsen i LL § 16 E, med undtagelse af pengeinstitutters udlån, idet det aldrig vil være som led i en

sædvanlig forretningsmæssig disposition af der sker udlån uden en modydelse, hvilket fremgår af bindende

svar SKM2014.17.SR, fra Skatterådet. Her fremgår det, at en hovedkapitalejers løbende hævning af

udloddet udbytte ikke sker som led i en disposition da der ikke foreligger nogen modydelse.

Skatteministeren udtaler i svar til henvendelse fra FSR, at ”lån m.v., der ydes som led i en sædvanlig

forretningsmæssig disposition” er hentet fra selskabslovgivningen og praksis herfra vil som udgangspunkt

være gældende ved fortolkningen af LL § 16 E40.

Det ses i bindende svar fra Skatterådet i SKM2013.113.SR, at der ikke blot kræves, at selve dispositionen er

sædvanlig, men også at det at optage lån i forbindelse med sådanne dispositioner ligeledes er sædvanlig.

Her fastslog Skatterådet nemlig, at et selskabs salg af fast ejendom til hovedkapitalejer vil blive omfattet af

LL 16 E, på trods af, at selskabet udlejer og sælger ejendomme, da de ikke sædvanligvis yder lån i

forbindelse hermed.

Der foreligger dog et nyere bindende svar i form af SKM2014.107.SR, hvor Skatterådet har en lempeligere

tilgang til vurderingen af, hvorvidt der foreligger et skattepligtigt ulovlige kapitallån efter LL § 16 E. Her

køber kapitalejeren en fast ejendom af selskabet og overtager selskabets gæld til tredjemand. Den

tidsmæssige forskydning mellem underskriftsdagen og overtagelsesdagen gør, at der midlertidigt vil opstå

40
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 21 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra FSR - danske

revisorer.
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et tilgodehavende for selskabet hos kapitalejeren, ligesom en eventuel refusionsopgørelse vil kunne

komme til at udgøre et tilgodehavende. Skatterådet vil dog acceptere, at undlade beskatningen efter LL §

16 E af disse to dispositioner med henvisning til, at selskabet ville have foretaget samme transaktioner med

uafhængige parter. Herved går man væk fra den meget stramme praksis omkring krav til hyppigheden af

tilsvarende dispositioner, som de få tidligere bindende svar ellers har lagt op til.

Den lidt lempeligere praksis som der med SKM2014.107.SR blev åbnet op for, bliver skærpet igen med

seneste bindende svar SKM2014.294.SR fra 28. april 2014. Her spurgte et selskab, som dels driver

udlånsvirksomhed på markedsvilkår og dels investeringsvirksomhed med investering i offentligt noterede

papirer, hvorvidt selskabets moderselskabs hovedkapitalejer ville kunne optage et lån på DKK 1.500.000 til

brug for drift af den erhvervsmæssige del i ejendomsdriften i forbindelse med hovedkapitalejerens

erhvervelse af mindre landejendom. Det spørgende selskab havde pr. 31. december 2012 udlån på

nominelt DKK 8.123.994,34 som var fordelt på 25 lånetagere, dog var der ikke tale om en egentlig

bankvirksomhed. På baggrund heraf slår Skatterådet fast, at hovedkapitalejeren vil blive omfattet af LL § 16

E grundet den bestemmende indflydelse i selskabet efter LL § 2 grundet det 100 % ejerskab af selskabet

gennem selskabets moderselskab. I de tidligere bindende svar har Skatterådet udtalt, at egentlige udlån

kun vil være undtaget fra beskatning efter LL § 16 E, såfremt disse udlån sker som led i sædvanlige ydede

lån fra pengeinstitutter eller lån i forbindelse med selvfinansiering. Begrundelsen for, at det kun er disse

egentlige lån som ikke er omfattet er, at disse egentlige lån ikke er omfattet af begrebet som led i

sædvanlig forretningsmæssig disposition, da det vil være lån som sker i forbindelse med kapitalejerens

almindelige samhandel med selskabet, og at der ved egentlige lån ikke er anden disposition end selve lånet,

og det derfor ikke vil være som led i. Skatterådet afviser på baggrund af disse begrundelser, at kapitalejeren

vil kunne foretage lånet i selskabet uden, at der vil skulle ske beskatning heraf efter LL § 16 E. Skatterådet

lægger med dette bindende svar således op til en praksis, hvor selskaber som normalt driver

udlånsvirksomhed, men som blot ikke er omfattet af reglerne for pengeinstitutter, ikke vil kunne foretage

udlån til en kapitalejer med bestemmende indflydelse, uden at denne kapitalejer vil blive skattepligtig heraf

som udbytte eller løn efter LL § 16 E. Dette er til trods for, at det sker på samme vilkår som selskabets

øvrige lånetagere og dermed som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, da det ikke er ”som led i”.

Der sker således med SKM2014.294.SR igen en stramning af praksis, efter at der med SKM2014.104.SR,

hvor lån opstået grundet forskydning i underskrivelses- og overtagelsestidspunktet samt en eventuel

refusionsopgørelse i selskabets favør i forbindelse med kapitalejerens køb af fast ejendom fra selskabet

ikke ville være omfattet af LL § 16 E, blev løsnet lidt op på den stramme praksis som de få foregående

bindende svar ligeledes havde lagt op til.
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Det bemærkes således, at samtlige bindende svar fra Skatterådet omkring, hvorvidt der foreligger ulovlige

kapitallån, inddrager spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om lån ydet som led i en sædvanlig

forretningsmæssig disposition, hvorfor dette er en vigtig betragtning i vurderingen af, hvorvidt der

foreligger et ulovligt kapitallån, som skal beskattes hos kapitalejeren.

Bestemmelsen omfatter foruden reelle lån i form af penge, ligeledes når et selskab stiller sikkerhed for

kapitalejer eller stiller midler til rådighed for kapitalejeren. Der vil således skulle ske beskatning, såfremt et

selskab over for kapitalejerens bank yder en sikkerhedsstillelse eller stiller en garanti. Der er således ikke

noget krav om at kapitalejeren rent faktisk udnytter selskabets midler, men blot at de er stillet til sikkerhed

herfor udløser krav om beskatning efter LL § 16 E. Dette underbygges af skatteministerens kommentar til

henvendelse fra Corit Advisory P/S, hvoraf det fremgår, at f.eks. en hensigtserklæring om betaling af

hovedkapitalejerens gæld til tredjemand også medfører beskatning heraf. Skatteministeren fastslår

endvidere i samme svar, at der skal ske beskatning af et beløb svarende til sikkerhedsstillelsens pålydende

beløb allerede ved selskabets afgivelse af sikkerhedsstillelse. En efterfølgende udnyttelse af

sikkerhedsstillelsen vil dog ikke udløse en yderligere beskatning41.

Der er således sket en harmonisering mellem de selskabsretlige tilladte lån og de ej skattepligtige lån efter

LL § 16 E. Det vurderes på baggrund af denne harmonisering af de selskabsretlige og skatteretlige regler, at

den skatteretlige praksis på området for kapitallån vil blive påvirket af den selskabsretlige praksis. Dog

bemærker lovgiver i kommentar til henvendelse fra Corit Advisory P/S, at de to lovbestemmelser varetager

forskellige hensyn og derfor kan fortolkningen være forskellig42.

De ulovlige kapitallån efter de skatteretlige regler betragtes ikke for værende lån, men som en hævning

uden tilbagebetalingspligt, vil der, når der sker tilbagebetaling efter de selskabsretlige regler, jf. SEL § 215,

opstå en uhensigtsmæssighed i forhold til, hvordan denne tilbagebetaling skal behandles skattemæssigt.

Dette er dog reguleret i LL § 16 E, stk. 2, hvor tilbagebetalingen af lån som er omfattet af stk. 1, ikke skal

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i selskabet.

Formålet med dette er ifølge lovgiver, at det ulovlige kapitallån ikke blot kan tilbagebetales, såfremt SKAT

har foretaget en korrektion af kapitalejerens indkomst ved optagelse af kapitallånet og derved kunne undgå

straffen i form af beskatningen. Såfremt opløsning af beskatningen ved at foretage tilbagebetaling ville

være mulig, ville formålet med lovændringen dermed forspildes udtaler skatteministeren i kommentar til

41
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 14 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra Corit

Advisory P/S.
42

Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 14 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra Corit
Advisory P/S.
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henvendelse fra Corit Advisory P/S som her foreslog, at der ved tilbagebetalingen skulle ske ophævelse af

beskatningen af det ulovlige kapitallån43.

Som led i at de ulovlige kapitallån ikke betragtes for værende lån i den skatteretlige henseende, hverken for

låntager eller långiver, kan der således ikke ske fradrag for eller ske beskatning af de opgjorte renter på de

ulovlige kapitallån, som er opgjort efter de selskabsretlige bestemmelser som tidligere nævnt i

afhandlingen. Dette skyldes, at det er en forudsætning for at opnå fradrag for renter, at der reelt er tale om

renteudgifter samt at disse vedrører et retligt forpligtende gældsforhold og at gældsforholdet i

ovenstående netop ikke anerkendes skattemæssigt44. Dette betyder således at kapitalejeren ikke kan

fradrage renterne, men at der tilsvarende i selskabet heller ikke sker beskatning som renteindtægt, i og

med at kapitallånet ikke anerkendes skatteretligt. Indtægten i selskabet betragtes dog i stedet for værende

et skattepligtigt tilskud, hvorfor der sker beskatning45.

I kommentar til henvendelse fra BDO udtaler skatteministeren, at renterne på de gamle lån optaget før d.

14. august 2012 skattemæssigt behandles efter de gamle regler, hvorfor forrentningen efter 14. august

2012 som udgangspunkt ikke skal anses for værende et nyt ulovligt kapitallån. Der kan dog opstå tilfælde,

f.eks. ved ændring af vilkårene for lånet, der gør at forrentningen vil blive anset for værende et nyt

skattepligtigt kapitallån46.

Til trods for at disse ulovlige kapitallån ikke betragtes for værende lån i skatteretlig henseende, skal der

stadig ske tilbagebetaling heraf til selskabet, idet lånet stadig er eksisterende i selskabsretlig forstand.

Dette understreges af lovgiver i skatteministerens kommentar til høringssvaret fra Dansk Erhverv, hvor det

påpeges, at blot fordi et kapitallån er blevet beskattet, ophæver det ikke den selskabsretlige

lovovertrædelse af SEL § 210 om ulovlige kapitallån, altså at lånet fortsat består til trods for beskatningen

heraf47. Kapitalejeren må dog forventes ikke at have nogen interesse i at tilbagebetale beløbet, da

tilbagebetalingen netop ikke annullerer beskatningen. Kapitalejeren skal således tilbagebetale et beløb som

denne allerede er beskattet af, men ikke får til eje, som det ellers ville have været tilfældet med almindelig

løn eller udbytte. Såfremt denne tilbagebetaling ikke sker, kan Erhvervsstyrelsen udstede bøder og kræve

forrentning af det ulovlige kapitallån efter selskabsrettens regler herfor. Der opstår derved en

43
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 14 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra Corit

Advisory P/S.
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Høringssvar fra FSR til Skatteministeriet d. 2. august 2012 til lovudkast, lokaliseret på www.fsr.dk d. 21-03-14.
45

Lovforslag nr. L 199 (2011-12), bemærkninger til § 1 om tilføjelse af § 16E til LL, side 27.
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Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 22 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31/8-12 fra BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab.
47
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dobbeltsanktion, ved at have et ulovligt kapitallån som ikke tilbagebetales, da der dels sker beskatning og

herefter bødestraf.

Advokatrådet har i deres høringssvar til udkastet til lovændringen bemærket, at der ved tilbagebetalingen

efter de selskabsretlige regler ikke sker nogen skattemæssig effekt for kapitalejeren, og kapitalejeren skal

således tilbagebetale det beskattede lån. Hertil svarer skatteministeren:

”De påpegede økonomiske konsekvenser indtræder kun, hvis de pågældende optager lån i selskabet.

Aktionæren er således selv herre over konsekvenserne.”48

Lovgiver slår derved fast, at man ikke vil acceptere de ulovlige lån og ikke udviser forståelse for den hårde

konsekvens som de nye regler medfører, i og med at der henvises til, at det er kapitalejerens eget ansvar, at

en eventuel overtrædelse af reglerne har økonomiske konsekvenser.

Da der efter LL § 16 E skal ske behandling af de omfattede ulovlige kapitallån som løn eller udbytte, vil

dette medføre, at selskabet tilsvarende bliver pålagt at foretage indberetning og indeholdelse af A-skat og

udbytteskat, hvilket fremgår af skatteministerens svar til SRF’s høringssvar49. Da kapitallånene betragtes for

værende udbyttre eller løn allerede på udbetalingstidspunktet, vil det derfor være allerede her, at kravet

om indberetningspligten og indeholdelsespligten indtræder, hvorfor selskabet ikke blot kan nøjes med at

foretage indberetning eksempelvis ved indkomstårets afslutning. Konsekvenserne ved manglende

indeholdelse af A-skat og udbytteskat vil afhænge af, i hvor høj grad selskabet har handlet uagtsomt eller

forsætteligt, hvilket fremgår af skatteministerens kommentar til henvendelse fra FSR50. Dermed er der et

øget krav om, at selskaberne er opmærksomme på reglerne på området for beskatning af ulovlige

kapitallån, da de i så fald ellers kan stå over for store bøder.

Dette skyldes, at der foruden foregående lovændring er sket yderligere skærpelse af de administrative

bøder til selskaberne ved vedtagelse af lovforslag nr. L 173, lov om ændring af blandt andet

skattekontrollovens § 14 ved tilføjelse af stk. 5 og 6. Disse tilføjelser fastsætter, at der ved udmåling af

bødestraffe blandt andet skal tages hensyn til selskabets antal ansatte. Tidligere har der kun været idømt

bøder ved grove overtrædelser, idet der har manglet retningslinjer på området. Med den nye lovændring

anses selv simple fejl og forglemmelser for grov uagtsomme, hvorefter der skal ske idømmelse af

forholdsvis hårde bødestraffe. Disse nye bødesatser som er gældende fra 1. juli 2012 og som omfatter alle

former for indberetninger til SKAT omkring selskabets ansatte og kapitalejere fremgår herunder:

48
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 2 – Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren, side 2.

49
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 2 – Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren, side 30.

50
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 21 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra FSR - danske

revisorer.
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Bødesats i DKK pr. overtrædelse:

Årsagen til at lovgiver har valgt, at graduere bøderne efter antal ansatte er, at det antages at des større

selskaberne er, des større vil omfanget af en given fejl antages at kunne være51. Bødeudmålingen i forhold

til ulovlige kapitallån vil blive omfattet af denne bødeudmålingsmetode på trods af, at det ikke direkte har

noget med antallet af ansatte i selskabet at gøre.

Det er ikke kun selskabet og dettes ledelse, som ikke overholder reglerne om rettidig indberetning og

indbetaling af A-skat, som risikerer at blive straffet med bøder. Efter kildeskatteloven § 75 kan modtageren

af A-indkomst, hvoraf der ikke er indeholdt A-skat også idømmes bødestraf, når modtageren er eller burde

være klar over, at der burde have været indeholdt A-skat. Dette må forventes også at gælde kapitalejeren

og dennes nærtstående.

Selvom reglerne omkring ulovlige kapitallån er strenge, så er der mulighed for, at selskabet kan få lov til, at

foretage rettelse af fejl og fejlposteringer uden de skattemæssige konsekvenser. Dette fremgår af

kommentar til FSR’s høringssvar, hvor skatteministeren bemærker, at en fejlagtig udbetaling skattemæssigt

kan annulleres uden brug af omgørelsen i skatteforvaltningsloven52.

Derudover er der generelt mulighed for at omgøre dispositioner, såfremt betingelserne i SFL § 29 er

opfyldt:

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

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

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

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

være enkle og overskuelige.

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

Det kan dog i praksis være svært for en kapitalejer, at opfylde betingelserne for omgørelsen, da denne må

formodes at være bekendt med de nye regler om beskatning af kapitallån, og dispositionen kan derfor ikke

51
Lovforslag nr. L 173 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 20.

52
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 2 – Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren, side 19.

1 - 4 ansatte: 5.000

5 - 19 ansatte: 10.000
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50 - 99 ansatte: 40.000

100 + ansatte: 80.000
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siges, at have haft en utilsigtet skattemæssig virkning, som fremgår af SFL § 29, stk. 1, nr. 2. Dette

underbygges endvidere af skatteministerens kommentar til høringssvar fra Danske Advokater og Danmarks

Skatteadvokater, hvor det påpeges at der er tale om en almindelig kendt regel, når lovforslaget er

indarbejdet53.

Der forelægger endvidere bindende svar efter SKM2014.17.SR, hvori Skatterådet fastslår, at en kapitalejers

for meget hævede udbytte i forhold til det udloddede på selskabets generalforsamling ikke er en simpel

fejlekspedition, da det må have stået klart for kapitalejeren, at der ikke kan udbetales et større

udbyttebeløb end det vedtagne på generalforsamlingen. Det fremgår således heraf, at der må forventes et

vist kendskab til de generelle regler for selskabers udbetalinger, hvorfor rettelser af simple

fejlekspeditioner kan være svære at foretage i praksis.

De nye regler omfatter kun lån som er optaget efter 14. august 2012 efter § 5, stk. 4 og 5 i Lov om ændring

af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. Lovgivers kommentar til

høringssvar fra Advokatrådet vedrørende lovforslaget er, at de nye bestemmelser ikke omfatter kapitallån

optaget før lovforslagets fremsættelse, hvorved ingen uforskyldt vil blive omfattet af beskatningen54. De

gamle lån optaget før 14. august 2012 bliver således ikke omfattet af de nye regler, og behandlingen af

disse kapitallån er således fortsat efter de hidtidige regler. Der vil således fortsat ske en skattemæssig

anerkendelse af de kapitallån som er optaget før 14. august 2012. Det er således i loven reguleret, at de

ændrede regler kun gælder for kapitallån optaget efter 14. august 2012, altså er det optagelsestidspunktet

for lånet, som er afgørende for, hvilket regelsæt, der skal anvendes. Dette er illustreret nedenfor:

Figur 4 - Lovændringens ikrafttrædelse

FSR bemærker at det er uheldigt, at lovgiver har valgt at frede de gamle ulovlige kapitallån optaget før 14.

august 2012, idet man netop vil disse ulovlige kapitallån til livs. Skatteministeren svarer hertil, at der vil

53
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 2 – Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren, side 8.

54
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 2 – Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren, side 2.
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blive sat ind i forhold til de gamle lån, når incitamentet til fremtidige optagelser af ulovlige kapitallån er

fjernet55.

3.2.3.2 Kursgevinstloven

I samme lovændring som har ført til tilføjelse af ovenstående § 16 E i ligningsloven er ligeledes tilføjet

ændring til kursgevinstloven i form af en tilføjelse af stk. 2 til § 21:

”Stk. 1. Gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion af gæld medregnes i det omfang,

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

gældseftergivelsen m.v., jf. tillige § 24 om gevinst som følge af gældseftergivelse ved akkord m.v.

Stk. 2. Gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion af gæld til selskaber m.v., hvori den

skattepligtige eller dennes nærtstående som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, direkte eller

indirekte ejer eller på noget tidspunkt siden påtagelsen af gælden har ejet aktier, medregnes ved

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på gevinst på gæld, hvor

gælden tidligere har været til et selskab omfattet af 1. pkt., og hvor debitor var insolvent ved overdragelsen

fra selskabet. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvor det långivende selskab er et pengeinstitut og personen direkte

og indirekte højst ejer eller har ejet 5 pct. af aktiekapitalen. 1. og 2. pkt. gælder ikke, i det omfang den

påtagne forpligtelse er omfattet af ligningslovens § 16 E.”

Som tidligere nævnt har der efter den oprindelige § 21 skulle ske beskatning af debitors gevinst, såfremt

der skete eftergivelse af gælden til under værdien for kreditor, altså at der skete eftergivelse til en solvent

debitor. Denne beskatning er der ikke sket ændring af, hvorfor det i KGL § 21, stk. 1 således kun er de

solvente debitorer, der skal beskattes af gevinst, og dermed ikke de insolvente. Det har derfor været

uhensigtsmæssigt i forhold til, at denne debitor, såfremt denne ligeledes var kapitalejer i selskabet og

derved ligeledes ville opnå fradrag for tabet på sine kapitalandele i tilfælde af at selskabet gik konkurs. Der

har dermed været en dobbelt fordel for kapitalejeren, såfremt denne undlod at betale sin gæld til selskabet

og ligeledes opnåede fradrag for sit tab på kapitalandelene efter ABL § 5 A.

Med tilføjelsen af stk. 2 er der dermed sket en hindring af denne uhensigtsmæssighed, idet den netop går

efter disse kapitalejere eller dennes nærtstående, da de nu bliver underlagt beskatning til trods for, at de

skulle være insolvente. Dette gælder dog ikke alle kapitallån, da det fremgår, at de kapitallån, der allerede

er beskattet efter LL § 16 E ikke er omfattet af beskatningen af kursgevinst efter KGL § 21, stk. 2. Foruden

de allerede beskattede kapitallån efter LL § 16 E gælder bestemmelsen ligeledes ikke, hvor det lånegivende

selskab er et pengeinstitut, hvor kapitalejeren ejer højest 5 % af kapitalandelen. Reglen vil således kun

55
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 21 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra FSR - danske

revisorer.
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omfatte sædvanlige forretningsmæssige dispositioner samt lovlig selvfinansiering, da disse ikke er omfattet

af LL § 16 E. Der ses således en forskel i behandlingen af kapitalejerne som er beskattet efter LL § 16 E, alt

efter om disse vælger at tilbagebetale eller om de bruger alle pengene til de er insolvente og derfor ikke

kan tilbagebetale og således kan opnå en skattefri gældseftergivelse, samt fradrag for tab på

kapitalandelene i tilfælde af selskabet konkurs.

Den nye bestemmelse gælder kun for kursgevinst ved gældseftergivelse for kapitallån optaget fra og med d.

14. august 2012, hvilket fremgår af § 5, stk. 6 i den vedtagne Lov om ændring af ligningsloven,

kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven.

De gamle kapitallån optaget før d. 14. august 2012 vil således ikke være omfattet af lovændringen, hvorfor

der kun vil skulle ske beskatning heraf i forbindelse med en gældseftergivelse, såfremt kapitalejeren er

solvent på gældseftergivelsestidspunktet. Der sker således ikke en hindring af uhensigtsmæssigheden for

de gamle kapitallån. Dette synes endnu mere uhensigtsmæssigt, idet disse kapitalejere, hvor der netop ikke

er sket beskatning af kapitallånet, således fortsat er skattefrie af en gevinst ved gældseftergivelse, samtidigt

med at der opnås fradrag for tab på kapitalandele i forbindelse med selskabets konkurs. Dog er det kun de

kapitalejere som er insolvente på gældseftergivelsestidspunktet som dette gælder for, da de solvente

kapitalejere som hidtil vil skulle beskattes af gevinsten efter KGL § 21, stk. 1.

3.3 Delkonklusion

De nye regler om ulovlige kapitallån er et resultat af skattereformen fra 2012, hvor det overordnede formål

var efterrettelighed med det formål at øge skatteprovenuet. Forslaget omkring de nye regler bygger på et

resultat af SKAT’s undersøgelser tilbage i 2008, hvor det fremgik at selskabsselvangivelserne indeholdte

mange tilsigtede og utilsigtede fejl.

Det har tidligere været muligt for en kapitalejer at optage et kapitallån i dennes selskab uden større

skattemæssige konsekvenser. Selskabsretligt har der været forbud mod disse kapitallån, men der har været

en begrænset håndhævelse af de i selskabsretten bestemte straffe. Det har dermed været muligt for

kapitalejere at udtrække midler til privatforbrug som kapitallån i stedet for, hvad det reelt har været nemlig

løn eller udbytte.

På baggrund af ovenstående har beslutningstagerne valgt at gøre de ulovlige kapitallån skattepligtige i form

af tilføjelse af § 16 E i ligningsloven. I skatteretten anses kapitallånene således nu som en udbetaling af

udbytte eller løn, hvorfor en efterfølgende tilbagebetaling af gælden ses som et tilskud til selskabet. Da

kapitallånet ikke anerkendes i skatteretten, opnår kapitalejeren således heller ikke fradrag for renterne på
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kapitallånet. Selskabsretligt vil der stadig eksisterer et ulovligt kapitallån, til trods for at der er sket

beskatning af heraf, hvorfor der fortsat skal ske forrentning heraf efter selskabslovens bestemmelser

herom.

De selskabsretlige og skatteretlige forskelle er illustreret i nedenstående figur:

Figur 5
56

- Kapitallån til kapitalejere efter de selskabsretlige og skatteretlige regler.

Kapitalejer
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tilskud

Selskabsretligt Skatteretligt

For den enkelte kapitalejer kan de nye regler således få den konsekvens, at der sker op til flere gange

beskatning af de midler kapitalejeren udtager af selskabet.

I forbindelse med ændringerne af beskatning af kapitallån med LL § 16 E er der ligeledes sket ændring til

KGL § 21. Derved er der sket en sikring af, at de kapitallån som ikke er omfattet af beskatningen i LL § 16 E

ligeledes bliver beskattet, såfremt lånet ikke tilbagebetales og der opnås gældseftergivelse. Dette er dog

kun nyt for de kapitalejere som er insolvente, idet solvente kapitalejere allerede er omfattet af den

oprindelige bestemmelse.

De nye bestemmelser omfatter kun kapitallån optaget fra og med 14. august 2012, hvorfor der fortsat ikke

sker beskatning af de gamle kapitallån optaget før denne dato.

Det ses af henvendelserne til skatteministeren samt høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af

lovændringen, at formålet med de nye bestemmelser har været at hindre, at en kapitalejer med

bestemmende indflydelse kan beslutte, at et selskab skal foretage kapitaludlån som et alternativ til at

udbetale udbytte eller løn til kapitalejeren. Lovgiver viser begrænset forståelse for de problematikker som

kan opstå med de nye bestemmelser idet holdningen er, at kapitalejerne blot kan lade være med at optage

disse kapitallån, og således selv er herre over konsekvenserne herved.

56
Egen tilvirkning.
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Der foreligger et begrænset antal bindende svar omkring ulovlige kapitallån og om hvorvidt scenarierne

som danner grund for forespørgslen vil blive omfattet af den nye bestemmelse i LL § 16 E. Der ligges i de

bindende svar op til en streng retspraksis på området, hvor det blandt andet ses, at det især er kravet til,

hvad der kan anses for værende et lån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition som er stort,

idet disse lån som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition netop er undtaget fra beskatningen efter

LL § 16 E.

4 Analyse og vurdering af lovændringens konsekvenser

4.1 Analysernes juridiske fundament

4.1.1 Gennemgang af almene skatteretlige regler for personer og selskaber

Da der er væsentlig forskel på, hvorledes personer og selskaber bliver beskattet, er der i nedenstående

foretaget en overordnet gennemgang af beskatningen af såvel personer som selskaber, i forhold til

relevansen for denne afhandling. Dette er gjort for ganske kort at opsummere reglerne, da forståelse og

kendskab til disse er en forudsætning for de efterfølgende udarbejdede analyser.

4.1.1.1 Beskatning af personer

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for personer, sker dette efter skattelovgivningens

almindelige regler med de reguleringer der findes i personskatteloven, jf. PSL § 1. De grundlæggende regler

i skattelovgivningen skal findes i statsskatteloven.

For beskatning af personer afhænger selve beskatningen ikke kun af, hvilke former for indkomst der er tale

om, men også hvilke skatter, der skal betales. Til brug for skatteberegningen sker der ved opgørelsen af den

skattepligtige indkomst for personer en opdeling af indkomsterne. Disse indkomster består af personlig

indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst efter PSL § 2, hvor den skattepligtige indkomst udgør summen

af den personlige indkomst og nettokapitalindkomsten med fradrag af de ligningsmæssige fradrag.

Aktieindkomsten holdes imidlertid uden for denne opgørelse og beskattes uafhængigt af den

skattepligtiges øvrige indkomst.
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Til at illustrerer denne opdeling af indkomsterne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er

udarbejdet nedenstående:

Figur 6
57

- Illustration af opgørelse af den skattepligtige indkomst for personer

Den personlige indkomst omfatter efter PSL § 3 alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige

indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. Personlig indkomst omfatter således blandt andet lønindkomst,

goder stillet til rådighed af arbejdsgiver mv. Der fremgår af PSL § 3, stk. 2., 12 punkter med de udgifter mv.

der kan fradrages i den personlige indkomst. Den personlige indkomst indgår i beskatningsgrundlaget for

beregning af bundskat, topskat sundhedsbidrag, kommuneskat samt kirkeskat jf. PSL §§ 6, 7, 8 og 8 c samt

bilag 1.

Såfremt det ulovlige kapitallån skal beskattes som løn efter de nye regler, vil der således skulle ske en

beskatning heraf som personlig indkomst, hvor den marginale skatteprocent inkl. arbejdsmarkedsbidrag og

kirkeskat udgør 56,2 %58.

Kapitalindkomsten er reguleret i PSL § 4 og omfatter det samlede nettobeløb af blandt andet renter, jf. PSL

§ 4, stk. 1, nr. 1, samt skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven jf. PSL § 4,

stk. 1, nr. 2.

Da de ulovlige kapitallån efter de nye regler ikke længere er at betragte som værende lån i den skatteretlige

henseende, kan der som tidligere nævnt ikke ske fradrag af den forrentning, der sker efter de

selskabsretlige regler af kapitallånet, idet forrentningen således ikke opfylder kriterierne for at være renter.

Kapitalejeren kommer med de nye regler således til, at gå glip af fradraget i kapitalindkomsten og derved

den fradragsværdi denne har. Fradragsværdien for kapitalindkomst svinger mellem 30,6 % og 42,7 % alt

efter, hvorvidt den skattepligtige har positiv eller negativ nettokapitalindkomst jf. bilag 1. Der vil som

tidligere nævnt fortsat være fradrag for den forrentning der sker af de kapitallån, som er optaget før 14.

august 2012 og som derfor ikke er omfattet af de nye regler.

57
Egen tilvirkning.
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Ligningsmæssige fradrag - XX

Skattepligtig indkomst XX

Aktieindkomst XX

Opgørelse af den skattepligtiges indkomst
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Ligningsmæssige fradrag kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst59 og består blandt

andet af befordringsfradrag jf. LL § 9 B og beskæftigelsesfradrag jf. LL § 9 J. De ligningsmæssige fradrag er

blot medtaget i ovenstående illustration for at give et korrekt billede af opstillingen i opgørelsen af den

skattepligtige indkomst for en person, men har ikke relevans for de elementer som indgår i denne

afhandling, hvorfor de ikke vil blive omtalt yderligere.

Aktieindkomst omfatter udbytter samt gevinst og tab jf. PSL § 4 a. Aktieindkomsten indgår ikke i opgørelsen

af den skattepligtige indkomst jf. PSL § 4 a, stk. 4, men beskattes særskilt og uden hensyn til den

skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst. Aktieindkomsten beskattes med 27 % af indkomst op til et

grundbeløb på DKK 49.20060 og indkomst derover bliver beskattet med 42 % efter PSL § 8 a, stk. 1 og 2.

I forbindelse med et selskabs konkurs, vil kapitalandelene skattemæssigt anses for værende afstået efter

ABL § 30 og skattemæssigt anses afståelsen for værende sket til DKK 0, idet kapitalejeren ikke vil modtage

udbetaling af et provenu61, hvorfor kapitalejeren vil opnå et tab på sine kapitalandele. Opståede tab i

forbindelse med afståelse af kapitalandele er der fradrag for efter ABL §§ 13 og 13 A. Tab på kapitalandele

som ikke er optaget til handel på et reguleret marked kan fradrages i den skattepligtige aktieindkomst efter

ABL § 13, stk. 1, såfremt aktieindkomsten som følge heraf bliver negativ, skal der beregnes en negativ skat

efter PSL § 8 a, stk. 5, hvor den negative skat modregnes i den beregnede slutskat for den skattepligtiges

øvrige indkomst og eventuelt overskydende negativ skat kan fremføres til modregning i kommende

indkomstår. Tab opstået på kapitalandele som er optaget til handel på et reguleret marked fradrages i øvrig

aktieindkomst, der hidrører fra kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked og overskydende

tab kan fremføres efter ABL § 13 A, stk. 1 og 2.

Modtager en person en gave, er gaven som udgangspunkt skattepligtig for modtageren efter SL § 4, litra c.

Dog henvises i SL § 4, litra c til SL § 5, litra b, hvoraf det fremgår at gaver, som er omfattet af afsnit III i lov

om afgift af arv og gave, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Der henvises således til

boafgiftsloven og afsnit III er gennem tiden ændret til afsnit II, som netop omhandler afgift af gaver. Her

fremgår det af BAL § 22, at en person afgiftsfrit kan give gaver op til en værdi af DKK 59.80062 for hvert

kalenderår til hvert af de nærtbeslægtede personer som er oplistet i BAL § 22, litra a-e, samt gaver op til

DKK 20.900 til svigerbørn jf. BAL § 22, stk. 2. Gives der gaver, som overstiger disse grundbeløb skal der

betales en afgift på 15 % efter BAL § 23, stk. 1.

59
”Skatteberegning – hovedtrækkene i personbeskatningen 2014”, lokaliseret den 25-03-14 på skm.dk.

60
Grundbeløbet er i 2014-niveau og fremgår ikke af loven, men er indarbejdet i bilag 1.

61
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 9.

62
Modificeret efter nye satser lokaliseret 23-04-14 på www.skat.dk
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I forbindelse med et selskabs udlån til en kapitalejers nærtstående, hvor dette udlån bliver anset for at have

passeret kapitalejeren og derved værende en gave fra kapitalejeren til den nærtstående lånemodtager vil

der, såfremt lånet overstiger grundbeløbet på DKK 59.800, således skulle betales en afgift på 15 % af lånet

herover.

4.1.1.2 Beskatning af selskaber

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber, sker dette efter de samme grundlæggende og

almindelige regler i skattelovgivningen, som det ligeledes er tilfælde for personer, jf. SSL § 8. Hermed

henvises der blandt andet til de almindelige skatteregler i SL §§ 4 til 6, hvor det er reguleret, hvad der

betragtes som skattepligtig indkomst, samt hvad der kan fradrages i denne og som generelt gælder

opgørelse af den skattepligtige indkomst, såvel for selskaber som fysiske personer. Selskaberne er ligeledes

omfattet af reglerne i øvrige underliggende love, herunder blandt andet afskrivningsloven, ligningsloven,

kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven og mange flere. Derudover er der en række mere

detaljerede reguleringer i afsnittet ”Den skattepligtige indkomst” for selskaber i SSL §§ 8 til 16 A.

For selskaber sker der i modsætning til for personer ikke en opdeling af den skattepligtige indkomst i

forskellige former for indkomster, da der her sker en samlet beskatning af selskabets skattepligtige

indkomst på 24,5 %, jf. SSL § 17, stk. 163. Denne opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst, hvoraf

beskatningen skal ske er illustreret i følgende figur:

Figur 7
64

- Illustration af opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber

Der er i ovenstående figur blot vist en yderst forenklet opstilling, hvilket er gjort udelukkende for, at give

det helt overordnede overblik over opgørelsen af grundlaget for beskatning af selskaber. Der sker normalt

forskellige korrektioner i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i form af permanente forskydninger og

midlertidige forskelle, der er dog set bort fra disse i ovenstående grundet den manglende relevans for

63
Skattesatsen for selskaber efter SSL § 17, stk. 1, nedsættes i 2015 til 23,5 % og 22 % for 2016 og efterfølgende

indkomstår, jf. skattesatser i selskabslovgivningen på www.skm.dk, lokaliseret d. 23-04-14.
64

Egen tilvirkning.

Indtægter XX

Omkostninger - XX

Årets resultat før skat XX

Permanente forskydninger:

Løn vedrørende kapitallån - XX

Skattepligtig indkomst XX

Opgørelse af den skattepligtige indkomst
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afhandlingen. Dog er der inddraget permanent forskydning i form af løn, som er opstået i forbindelse med

beskatningen af ulovlige kapitallån efter LL § 16 E, idet selskabet har skattemæssigt fradrag herfor, som det

vil blive gennemgået i de følgende afsnit.

Da de ulovlige kapitallån efter indførelsen af LL § 16E bliver omkvalificeret til enten udbytte eller løn til

kapitalejeren rent skattemæssigt, er det derfor væsentligt at se på, hvorledes disse to kategorier påvirker

skatten i det långivende selskab.

Da kravet for at det ulovlige kapitallån kan omkvalificeres til løn frem for udbytte er, at der skal foreligge et

ansættelsesforhold for kapitalejeren, samt at der inden for rimelig aflønning i forhold til arbejdsindsatsen

skal være plads til den yderligere løn som omkvalificeringen vil medfører, vil denne løn kunne betragtes for

værende en almindelig lønudgift i selskabet. Hvorvidt denne lønudgift kan fradrages i den skattepligtige

indkomst fremgår af SL § 6, stk. 1, litra a, hvor driftsomkostninger som består af udgifter, der har været

anvendt i årets løb til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages i den skattepligtige

indkomst. Da dette netop er tilfældet, såfremt ovenstående krav til omkvalificering er opfyldt, vil selskabet

hermed kunne fradrage denne lønudgift i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Kan lånet derimod ikke omkvalificeres til løn, men derimod til udbytte, vil selskabet ikke kunne fradrage

denne udlodning, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, da udlodning af udbytte i et selskab ikke kan betragtes for

værende en driftsomkostning i forhold til erhvervelse, sikring eller vedligeholdelse af indkomsten65. Dette

skyldes at udbytte er en udlodning af selskabets frie reserver til kapitalejerne, altså en udlodning af

selskabets overskud og altså ikke en udgift, der er med til at påvirke indkomsten i selskabet.

På baggrund af ovenstående kan man således sige, at der ved udbytte sker en dobbeltbeskatning, da

indkomsten i selskabet først er beskattet med de 24,5 %, hvorefter der igen sker beskatning på 27 %/42 %

heraf ved udlodningen, dog denne gang hos kapitalejeren, jf. ovenstående gennemgang af beskatning af

personer. Derimod vil en lønudgift kunne fradrages i selskabets skattepligtige indkomst og således reducere

beskatningen, men samtidig vil der ske beskatning som lønindkomst hos kapitalejeren, hvilket beskattes

hårdere end udbytte jf. ovenstående gennemgang. Den samlede beskatning, hvad enten der omkvalificeres

til udbytte eller løn, er næsten lige, da den lavere beskatning af aktieindkomsten i forhold til lønindkomst

udlignes af fradraget for lønudgiften mod det manglende fradrag for udlodningen af udbyttet i selskabet.

65
Den juridiske vejledning 2014-1, C.B.3.6 Hvordan beskattes maskeret udbytte/udlodning?



34

4.2 Analyse af økonomiske konsekvenser for kapitalejerne
For at kunne afdække hvorledes ændringerne til reglerne omkring ulovlige kapitallån vil påvirke

kapitalejerne analyseres og vurderes i de følgende afsnit forskellige situationer og deraf skattemæssige

konsekvenser for kapitalejerne. Der vil først blive foretaget en sammenligning af straffen før og efter

indførslen af de nye regler med henblik på fradragsværdien af renter samt beskatningen af det ulovlige

kapitallån. Herefter analyseres forskellene i beskatning af lånet som henholdsvis udbytte eller løn, med

henblik på at analysere, hvilken af de to muligheder for beskatning der er mest fordelagtig for kapitalejeren

og hvornår. Derefter foretages en analyse af de nye regler i forbindelse med bortfald af gæld. Analysen har

til formål at belyse forskellene ved tilbagebetaling, eftergivelse af gæld hos solvent kapitalejer og

eftergivelse af gæld hos insolvent kapitalejer, både før og efter de nye regler og med inddragelse af

reglerne for kapitalejerens fradrag for tab på kapitalandele i selskabet. Til sidst i afsnittet analyseres

risikoen for trippelbeskatning ved henholdsvis selskabets udlån til kapitalejerens nærtstående samt ved

kapitalejerens for tidlige hævning af udbytte.

4.2.1 Sammenligning af straf ved ulovlige kapitallån optaget før og efter 14. august 2012

Som det tidligere er nævnt bestod straffen for at have et ulovligt kapitallån, ud over bødestraf,

udelukkende af strafrenter efter SEL § 215. Herudover var der fradrag i kapitalindkomsten for disse

strafrenter ved kapitalejerens opgørelse af den skattepligtige indkomst.

For at analysere konsekvenserne for kapitalejeren med de nye regler i forhold til de gamle, er der nedenfor

opstillet et eksempel på straffen med de gamle regler. Det er forudsat i eksemplet, at kapitalejeren har

optaget kapitallånet før 14. august 2012 og var solvent på optagelsestidspunktet, men som endnu ikke har

tilbagebetalt, hvorfor det ulovlige kapitallån stadig består i 2014. Det er således satser og grænser for

indkomståret 2014 som er anvendt. Det forudsættes endvidere, at kapitalejeren er ugift og uden anden

kapitalindkomst.
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Konsekvensen i form af straf efter de gamle regler er således opgjort til:

Figur 8
66

- Konsekvens for kapitalejer før 14. august 2012

Det fremgår af eksemplet, at kapitalejeren ved et kapitallån på DKK 200.000 vil opnå en samlet straf netto

på DKK 13.546. Denne straf består udelukkende af strafrenterne efter SEL § 215, der var tidligere fradrag

for disse strafrenter, hvorfor kapitalejeren opnår en fradragsværdi herfor. Det skal dog bemærkes at

fradragsværdien for negativ kapitalindkomst frem mod 2019 er faldende, hvorfor straffen fremadrettet

således vil blive lidt hårdere for de gamle kapitallån.

For at kunne sammenholde denne tidligere straf med de nye regler efter LL § 16E, er der nedenfor opstillet

samme situation, dog med inddragelse af de nye regler om beskatning af ulovligt kapitallån.

Kapitallånet betragtes som udbytte, da beskatning som udbytte er udgangspunktet, og der skal således ikke

tages stilling til, om det er en ansat kapitalejer samt om kapitallånet kan indeholdes i en rimelig aflønning af

arbejdsindsatsen.

66
Egen tilvirkning med inddragelse af satser og grænser jf. bilag 1.

Lån optaget før 14. august 2012:

Forrentning:

Lån 200.000

Strafrente jf. SEL § 215 10,20%

Fradragsværdi 33,60%

Forrentning før skat 20.400

Fradragsværdi -6.854

Forrentning efter skat 13.546

Beskatning:

Lån 0

Samlet straf for ulovligt lån 13.546
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Konsekvensen i form af straf efter de nye regler er således opgjort til:

Figur 9
67

- Konsekvens for kapitalejer efter 14. august 2012

Det fremgår af eksemplet, at kapitalejeren ved et kapitallån på DKK 200.000 vil opnå en samlet straf netto

på DKK 97.020. Denne straf består dels af strafrenterne efter SEL § 215 på DKK 20.400 samt en beskatning i

form af aktieindkomst på DKK 76.620. Kapitalejeren opnår ikke længere fradrag for strafrenterne, idet

kapitallånet som tidligere nævnt ikke længere betragtes for værende et lån i skattemæssigt henseende.

Ved sammenligning af de to eksempler fremgår det således, at der med de nye regler efter LL § 16 E samt

det manglende fradrag for renterne, sker en meget hårdere straf af kapitalejeren ved ulovligt kapitallån. I

det opstillede eksempel sker der en stigning i den samlede straf fra DKK 13.546 til DKK 97.020, altså en

stigning på hele 716 % i forholdet mellem straffen ved de gamle og nye regler. Denne stigning i straffen vil

øges des højere det ulovlige kapitallån er, idet bundgrænsen for lav beskatning af kapitalindkomst på 27 %

er fast og vil dermed udgøre en mindre del af den samlede beskatning desto større lånet er.

67
Egen tilvirkning med inddragelse af satser og grænser jf. bilag 1.

Lån optaget efter 14. august 2012:

Forrentning:

Lån 200.000

Strafrente jf. SEL § 215 10,20%

Fradragsværdi 0,00%

Forrentning før skat 20.400

Fradragsværdi -

Forrentning efter skat 20.400

Beskatning:

Lån som udbytte 200.000

Aktieindkomst < 49.200 27%

Aktieindkomst > 49.200 42%

Udbytte under DKK 49.200

Beskatning 27% 13.284

Udbytte under DKK 150.800

Beskatning 42% 63.336

Beskatning i alt 76.620

Samlet straf for ulovligt lån 97.020
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Lovgivers overordnede formål med at øge straffen for at foretage ulovlige kapitallån må dermed siges at

være opnået. Hertil kommer desuden de øgede administrative opgaver i form af indberetningen af

udbyttet samt øgede bødestraffe.

4.2.2 Beskatning af ulovlige kapitallån som udbytte eller løn

Som tidligere nævnt skal beskatning af ulovlige kapitallån efter LL § 16 E ske hos kapitalejeren som enten

udbytte eller løn. Hvorvidt lånet kan beskattes som løn afhænger som nævnt, hvorvidt kapitalejeren er

ansat i selskabet, samt hvorvidt lønnen kan indeholdes i rimelig aflønning af arbejdsindsatsen. Såfremt

kapitallånet kan indeholdes heri, kan der ske beskatning af kapitalejeren som enten udbytte eller løn. For at

se på forskellen ved disse to alternativer er der nedenfor opstillet et eksempel på et kapitallån på DKK

200.000 med beskatning som henholdsvis udbytte og løn:

Figur 10
68

- Beskatning kapitallån som udbytte

Som det fremgår af ovenstående eksempel vil, der ved beskatning som udbytte ske en samlet beskatning af

kapitallånet på DKK 76.620. Des højere kapitallånet er, desto højere vil den samlede beskatning blive, idet

en større del af lånet således vil ligge over grænsen for beskatning af aktieindkomst på 27 % og dermed

blive beskattet med 42 %.

68
Egen tilvirkning.

Beskatning som udbytte:

Lån som udbytte 200.000

Aktieindkomst < 49.200 27%

Aktieindkomst > 49.200 42%

Udbytte under DKK 49.200

Beskatning 27% 13.284

Udbytte over DKK 150.800

Beskatning 42% 63.336

Beskatning i alt 76.620
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Såfremt kapitallånet bliver beskattet som løn, vil beskatningen være således:

Figur 11
69

- Beskatning kapitallån som løn

Som det fremgår af ovenstående eksempel, vil der her ske en beskatning på DKK 112.400, hvilket således er

væsentlig højere end ved beskatning som udbytte. Kapitalejeren har derfor umiddelbart en interesse, i at

blive beskattet af det ulovlige kapitallån som værende udbytte, hvilket også er det de ulovlige kapitallån

som udgangspunkt skal beskattes som.

Der er dog forskel i fradragsretten for selskabet, alt efter om der er tale om udbytte eller løn, hvorfor dette

skal tages med i betragtningen om, hvad der bedst kan betale sig for kapitalejeren. Dette vil afhandlingen

vende tilbage til i senere afsnit i forbindelse med analyserne af de økonomiske konsekvenser for

selskaberne.

4.2.3 Beskatning ved bortfald af gæld og tilbagebetaling

Det er som nævnt ikke kun med LL § 16 E, at der er sket ændring i forhold til beskatning af ulovlige

kapitallån, men også med tilføjelse af stk. 2 til KGL § 21. For at se på konsekvenserne af denne ændring er

opstillet eksempler på beskatningen og likviditetseffekten ved tilbagebetaling og eftergivelse af lån optaget

såvel før som efter 14. august 2012. Der er i eksemplerne ikke taget højde for den forrentning, der skal

foretages af lånene efter de gamle såvel som nye regler.

Først ses der på tilbagebetaling af lån optaget før 14. august 2012:

Figur 12
70

- Tilbagebetaling af lån optaget før 14. august 2012

69
Egen tilvirkning.

70
Egen tilvirkning.

Beskatning som løn:

Lån som løn 200.000

Marginalskat incl. AM-bidrag 56,2%

Lønindkomst 200.000

Beskatning 56,2% 112.400

Beskatning i alt 112.400

Optaget lån 100.000

Tilbagebetaling -100.000

Likviditetseffekt 0

Beskatning 0
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Som det fremgår, er der ingen likviditetseffekt, idet lånet tilbagebetales fuldt ud. Derudover sker der ingen

beskatning af lånet, idet dette tidligere blev anerkendt som lån i skattemæssigt henseende.

Såfremt kapitalejeren var insolvent på eftergivelsestidspunktet, ville der ikke skulle ske beskatning heraf,

hvilket er illustreret nedenfor:

Figur 13
71

- Eftergivelse af lån optaget før 14. august 2012 ved kapitalejers insolvens

Som det fremgår, er der en positiv likviditetseffekt for kapitalejeren på DKK 100.000, idet disse penge er

udbetalt, men ikke bliver tilbagebetalt. Da kapitalejeren er insolvent på eftergivelsestidspunktet, skal der

ikke ske beskatning, idet gælden således ikke er nedskrevet til et lavere beløb end fordringens værdi for

kreditor, hvorfor KGL 21, stk. 1 om beskatning ved eftergivelse af gæld til solvent debitor ikke finder

anvendelse.

Såfremt kapitalejeren i stedet er solvent på tidspunktet for gældseftergivelsen, skal der ske beskatning af

gevinsten heraf efter KGL § 21, stk. 1. Dette er illustreret nedenfor:

Figur 14
72

- Eftergivelse af lån optaget før 14. august 2012 ved kapitalejers solvens

Som det fremgår af ovenstående, er der i lighed med foregående eksempel en positiv likviditetseffekt på

DKK 100.000, idet kapitalejeren ikke tilbagebetaler de penge denne har lånt. Der sker således en beskatning

på DKK 37.500, da der er tale om en kursgevinst på DKK 100.000, der beskattes som kapitalindkomst med

37,5 %73. Det skal dog bemærkes, at der ikke er taget højde for SKAT’s mulighed for omkvalificering af

eftergivelsen af gæld hos solvente kapitalejere til maskeret udbytte.

Som det fremgår af de tre eksempler var det tidligere kun, ved kapitalejers solvens på

eftergivelsestidspunktet, at der ville ske beskatning i forbindelse med lån optaget før 14. august 2012.

71
Egen tilvirkning.

72
Egen tilvirkning.

73
Laveste beskatning af positiv kapitalindkomst jf. bilag 1.

Optaget lån 100.000

Tilbagebetaling -

Likviditetseffekt 100.000

Beskatning 0

Optaget lån 100.000

Tilbagebetaling -

Likviditetseffekt 100.000

Beskatning:

Kursgevinst 37,5% 37.500

Beskatning i alt 37.500



40

Dette er til trods for, at der i begge eksempler med eftergivelse er en positiv likviditetseffekt på DKK

100.000.

Der ses nu på de nye regler for beskatning af tilbagebetaling og gældseftergivelse af kapitallån optaget efter

14. august 2012.

Først ses der på tilbagebetalingen af kapitallånet:

Figur 15
74

- Tilbagebetaling af lån optaget efter 14. august 2012

Som det fremgår, er der ingen likviditetseffekt, idet lånet tilbagebetales fuldt ud. Med indførelse af LL § 16

E skal der dog ske beskatning af ulovlige kapitallån allerede på optagelsestidspunktet, hvorfor der skal ske

beskatning af lånet. Der er foretaget beskatning som udbytte i eksemplet, da de ulovlige kapitallån som

udgangspunkt skal beskattes sådan. Det ses således, at kapitalejeren skal betale DKK 34.620 i skat, til trods

for at denne ikke har opnået en positiv likviditetseffekt, men blot har haft pengene til låns.

Hvis lånet i stedet bliver eftergivet til en insolvent kapitalejer bliver konsekvensen således:

Figur 16
75

- Eftergivelse af lån optaget efter 14. august 2012 ved kapitalejers insolvens

Som der fremgår, opnår kapitalejeren stadig en positiv likviditetseffekt på DKK 100.000. Til forskel fra

tidligere skal der dog nu ske beskatning allerede på optagelsestidspunktet af lånet efter LL § 16 E, hvorfor

der i lighed med tilbagebetalingen sker beskatning som udbytte på DKK 34.620. Da lånet allerede er

74
Egen tilvirkning.

75
Egen tilvirkning.

Optaget lån 100.000

Tilbagebetaling -100.000

Likviditetseffekt 0

Beskatning :

< 49.200 27% 13.284

> 49.200 42% 21.336

Beskatning i alt 34.620

Optaget lån 100.000

Tilbagebetaling -

Likviditetseffekt 100.000

Beskatning :

< 49.200 27% 13.284

> 49.200 42% 21.336

Beskatning i alt 34.620
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beskattet efter LL § 16 E, bliver eftergivelsen ikke omfattet af KGL § 21, stk. 2, hvorfor der således ikke skal

ske beskatning af gevinsten.

Figur 17
76

- Eftergivelse af lån optaget efter 14. august 2012 ved kapitalejers solvens:

Som det fremgår ovenstående er der igen en positiv likviditetseffekt på DKK 100.000. Lånet skal igen

beskattes på optagelsestidspunktet som udbytte med DKK 34.620. Herudover skal der ske beskatning af

kursgevinsten ved gældseftergivelsen, grundet kapitalejerens solvens og at eftergivelsen således sker

gennem en nedskrivning af gælden under fordringens værdi for kreditor efter KGL § 21, stk. 1. Der sker

således en samlet beskatning på DKK 72.120 af den solvente kapitalejers lån og efterfølgende eftergivelsen

heraf.

Som det fremgår af de tre eksempler efter de nye regler, er der stadig ikke forskel i konsekvensen ved

tilbagebetaling af kapitalejerens lån eller gældseftergivelse af en insolvent kapitalejeres lån. I begge tilfælde

sker der en beskatning ved optagelse af lånet, men det er kun ved eftergivelsen at der opnås en positiv

likviditetseffekt. Eftergivelse af gæld til en solvent kapitalejer bliver nu beskattet to gange med de nye

regler, nemlig både efter LL 16 E ved optagelsen af lånet, men også ved eftergivelsen efter KGL § 21, stk. 1.

Samlet set er den store forskel til tidligere, at der for alle tre scenarier sker en beskatning ved optagelse af

gælden. Forskellen i de tre senarier er imidlertid den samme som før, idet eftergivelsen af lån til solvente

kapitalejere bliver beskattet en gang mere i forhold til tilbagebetaling af lån og eftergivelse af lån til

insolvente kapitalejere. Eftergivelse af lån til insolvente kapitalejere og tilbagebetaling af lån har dermed

den samme skattemæssige konsekvens til trods for, at kapitalejeren kun opnår en positiv likviditetseffekt

ved manglende tilbagebetaling og gældseftergivelse samt kapitalejerens insolvens. Ligesom tidligere kan

der derved være et incitament til ikke at ville foretage tilbagebetaling af kapitallånet, og i stedet blive

erklæret insolvent og opnå gældseftergivelse. Incitamentet bliver yderligere forstærket af, at der er fradrag

for tab for kapitalejeren på dennes kapitalandele i tilfældet af selskabets konkurs, hvilket eksemplet
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Egen tilvirkning.

Optaget lån 100.000

Tilbagebetaling -

Likviditetseffekt 100.000

Beskatning :

< 49.200 27% 13.284

> 49.200 42% 21.336

Kursgevinst 37,5% 37.500

Beskatning i alt 72.120
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herunder illustrerer:

Figur 18
77

- Kapitalejers fradrag for tab på kapitalandele

Som det fremgår, vil en kapitalejer ved en indskudt selskabskapital i forbindelse med stiftelse af selskabet

på DKK 100.000 og efterfølgende udlån af DKK 100.000 til kapitalejeren i form af et ulovligt kapitallån have

en likviditetseffekt på DKK 0. Der vil i forbindelse med optagelse af kapitallånet ske en beskatning heraf,

som i foregående eksempler i form af udbytte og dermed aktieindkomst. Da kapitalejeren ikke er i stand til,

at tilbagebetale kapitallånet eftergiver selskabet kapitalejerens gæld grundet dennes insolvens. Som det

tidligere er gennemgået, skal kapitalejeren ikke beskattes af gevinsten på gælden i forbindelse med

gældseftergivelsen, da der allerede er sket beskatning efter LL § 16 E. Såfremt selskabet efterfølgende går

konkurs, eventuelt som følge af gældseftergivelsen, vil kapitalejeren opnå et tab på sine kapitalandele i

selskabet. Dette skyldes, at afståelsessummen ved konkurs anses for at være DKK 0, hvorfor

anskaffelsessummen på DKK 100.000 bliver et tab. Da selskabet i eksemplet er optaget til handel på et

ureguleret marked, vil et tab på kapitalandele kunne fradrages efter ABL § 13 i den skattepligtige indkomst.

Tabet skal fradrages i aktieindkomsten, og såfremt aktieindkomsten bliver negativ, skal der beregnes en

negativ skat af denne aktieindkomst. Denne negative skat på aktieindkomsten vil skulle modregnes i den

øvrigt beregnede skat for den skattepligtige efter PSL § 8 a, stk. 5.

I eksemplet ses det, at nettobeskatningen bliver DKK 0, hvormed beskatningen af det ulovlige kapitallån

bliver opvejet af fradragsværdien ved tabet på kapitalandelene. Såfremt man bliver erklæret insolvent, kan

det således umiddelbart betale sig at lade selskabet, hvori kapitallånet og efterfølgende gældseftergivelsen

er foretaget, gå konkurs hvorved der opnås fradrag for tabet på kapitalandelene.

Der er i eksemplet taget udgangspunkt i, at den indskudte selskabskapital og derved anskaffelsessummen

er af samme størrelse som det ulovlige kapitallån. Såfremt dette forhold er anderledes, vil der være en
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Egen tilvirkning.

Indskudt selskabskapital -100.000

Optaget lån 100.000

Tilbagebetaling -

Likviditetseffekt -

Beskatning :

< 49.200 27% 13.284

> 49.200 42% 21.336

Fradragsværdi:

< 49.200 27% -13.284

> 49.200 42% -21.336

Beskatning i alt -



43

anden likviditetseffekt end DKK 0 som herefter skal sammenholdes med den samlede beskatning for at se,

om det vil være fordelagtigt for kapitalejeren at selskabet går konkurs. Eksemplet illustrerer dog, at der kan

opstå tilfælde, hvor kapitalejeren har incitamentet til at lade selskabet gå konkurs for at opnå fradraget for

tabet på kapitalandelene. Det skal dog bemærkes, at det ikke er ligetil for kapitalejeren at blive erklæret

insolvens.

Der er hermed ikke overensstemmelse med lovgivers hensigt ved beskatning af kapitallån, hvor det netop

var hensigten at fjerne incitamentet til at optage kapitallån uden at tilbagebetale det som et skattefrit

alternativ til løn eller udbytte78.

4.2.4 Risiko for trippelbeskatning ved ulovlige kapitallån

Som det fremgår af foregående afsnit sker der en relativ hård beskatning af de ulovlige kapitallån mv. efter

de nye regler. Der findes dog situationer, hvor beskatningen vil være endnu hårdere, da der kan opstå en

såkaldt trippelbeskatning. Trippelbeskatningen vil som illustreret i afsnit 2.3.2.1 opstå ved et selskabs udlån

til kapitalejerens nærtstående. Trippelbeskatning vil ligeledes opstå i tilfælde, hvor kapitalejer hæver

udbyttet før der er sket vedtagelse af udlodningen på generalforsamlingen. Disse to eksempler vil blive

gennemgået nedenfor, der er ikke taget hensyn til forrentningen af kapitallånet i disse eksempler.

Figur 19
79

- Trippelbeskatning ved lån til kapitalejerens nærtstående.

Første gang der sker beskatning af de udlånte penge er, når selskabet har tjent pengene og der betales

selskabsskat heraf. Derefter sker der beskatning, som det fremgår af eksemplet ovenfor, hvor kapitalejeren

beskattes af udlånet som aktieindkomst i form af udbytte, til trods for at det er den nærtstående til

kapitalejeren som rent faktisk låner pengene, sker der en beskatning hos kapitalejeren, da beløbet anses

78
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 19.

79
Egen tilvirkning.

Udlån til nærtstående:

Lån som udbytte 200.000

Aktieindkomst < 49.200 27%

Aktieindkomst > 49.200 42%

Gaveafgift > 59.800 15%

Udbytte under DKK 49.200

Beskatning 27% 13.284

Udbytte over DKK 150.800

Beskatning 42% 63.336

Gave over DKK 59.800

Gaveafgift 15% 21.030

Beskatning i alt 97.650
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for at have passeret denne først. Dette er således anden gang pengene bliver beskattet. Herefter sker der

yderligere en beskatning i form af gaveafgift som betales af kapitalejerens nærtstående. Dette skal ses som

led i, at lånet ikke anerkendes skattemæssigt og derved betragtes for værende en hævning, som ikke skal

tilbagebetales i forhold til skatteretten. Der er således alt i alt sket beskatning af pengene hele tre gange.

Alene de sidste to led i beskatningen, altså udbyttebeskatningen og gaveafgiften, udgør i ovenstående

eksempel DKK 97.650 og udgør altså ca. 49 %.

Det skal dog bemærkes at trippelbeskatningen kun opstår, såfremt den nærtstående ikke selv er kapitalejer

eller ansat i selskabet, således at der ikke er mulighed for at omkvalificere dispositionen til løn eller udbytte

til denne, hvorfor kapitallånet ikke først antages at have passeret kapitalejerens først80.

Denne beskatning må siges at være virkelig hård i betragtning af, at det er penge som skal tilbagebetales og

som derfor ikke er til eje. Det er min vurdering, at det er en unødvendig straf, at blot fordi lån mellem

kapitalejer og selskabet ikke anderkendes skattemæssigt, så betragtes et eventuelt lån fra kapitalejeren til

den nærtstående ligeledes ikke som et lån, men i stedet som en gave, hvorfor der sker den yderligere

beskatning i form af gaveafgiften, til trods for at pengene stadig skal tilbagebetales. Det ville efter min

vurdering have været mere rimeligt, at lånet som går via kapitalejeren og til den nærtstående anerkendes

som et lån skattemæssigt mellem disse to, idet der allerede er sket straf i form at beskatningen af

kapitalejeren som udbytte.

Foruden ovenstående trippelbeskatning, kan dette ligeledes forekomme i de tilfælde, hvor kapitalejeren

foretager hævning af udbyttet før dette er endeligt vedtaget på generalforsamlingen. Dette tilfælde er

illustreret nedenfor, hvor der tages udgangspunkt i, at der er sket en forhåndshævning af udbyttet den 30.

marts 2014, mens vedtagelsen af udbyttet først sker på generalforsamlingen d. 30. april 2014:

80
Bygholm, John og Bøgh Larsen, Mette, 2012, Aktionærlån beskattes som løn eller udbytte, SR-SKAT nr. 5 2012, side

330.
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Figur 20
81

- Trippelbeskatning ved for tidligt hævet udbytte.

Som det fremgår af ovenstående eksempel, sker der også her en trippelbeskatning af de samme penge, idet

selskabet som nævnt allerede er blevet beskattet af pengene og at disse penge efterfølgende beskattes

hele to gange hos kapitalejeren. Dette skyldes, at forhåndshævningen foretaget d. 30. marts 2014 bliver

betragtet for værende et ulovligt kapitallån, hvorfor der skal ske beskatning heraf som tidligere

gennemgået. Dette giver en beskatning i ovenstående eksempel på DKK 53.940. Derudover skal der ske en

beskatning af den endeligt vedtagne udlodning af udbytte, som sker på selskabets generalforsamling d. 30.

april. Da der allerede i forbindelse med beskatningen af det ulovlige kapitallån er anvendt bundgrænsen

med den lave beskatning på 27 % af aktieindkomst, sker der således udelukkende beskatning af det

vedtagne udbytte med 42 %, hvilket i eksemplet giver DKK 84.000. Der er således sket en beskatning af i alt

DKK 346.000, til trods for at det kun er DKK 200.000 som kommer ud til kapitalejeren til eje. Kapitalejeren

ender med at have betalt en skat på DKK 137.940 svarende til 69 % af udbyttet.

Denne beskatning på hele 69 % er efter min vurdering virkelig hård i betragtning af, at det er penge, hvoraf

der skal ske tilbagebetaling af dem, som er hævet i forbindelse med forhåndshævningen altså de DKK

146.000. Det er altså kun de DKK 200.000 som er vedtaget som udloddet på generalforsamlingen, der er til

kapitalejeren som eje. Det er efter min vurdering en særlig hård straf, idet kapitalejeren netop bliver

berettiget til udlodningen fra selskabet i forbindelse med vedtagelsen på generalforsamlingen. At der så er

sket hævning af dette for tidligt, ændre ikke på, at det er penge som kapitalejeren reelt får retten til senere.

Der kan selvfølgelig være en idé med, at dette er konsekvensen ved for tidlig hævning af udbytte, idet

kapitalejeren således ikke blot kan undlade beskatningen ved hævningen, og så først vedtage udlodning og

derved beskatning heraf i det tilfælde, at hævningen og den manglende beskatning bliver opdaget. Men

såfremt det hele tiden har været planen i selskabet, eksempelvis grundet stort overskud eller store frie

81
Egen tilvirkning.

Forhåndshævning af udbytte:

Forhåndshævning 30. marts 2014 146.000

Vedtaget udbytte d. 30. april 2014 200.000

Aktieindkomst < 49.200 27%

Aktieindkomst > 49.200 42%

Udbytte under DKK 49.200

Beskatning 27% 13.284

Udbytte over DKK 96.800

Beskatning 42% 40.656

Udbytte over DKK 200.000

Beskatning 42% 84.000

Beskatning i alt 137.940
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reserver, at der ved selskabets kommende generalforsamling i forbindelse med godkendelse af

årsrapporten, at der skal ske udlodning af udbytte, syntes denne hårde straf som værende urimelig for

kapitalejeren, især i de tilfælde hvor denne er ene beslutningstager, og øvrige kapitalejere således ikke kan

sætte sig imod det foreslåede udbytte for regnskabsåret.

4.3 Analyse af økonomiske konsekvenser for selskaberne
Det er tidligere gennemgået, hvorledes indførelsen af de nye regler omkring ulovlige kapitallån påvirker

kapitalejerne. Da de nye regler ligeledes påvirker kapitalejernes selskaber, vil der i de efterfølgende afsnit

ligeledes blive analyseret på, hvorledes de nye regler har indflydelse på disse selskaber.

Først foretages en analyse af behandlingen af selskaberne i forbindelse forrentningen af de ulovlige

kapitallån opstået før og efter den 14. august 2012. Herefter analyseres forskellene i fradrag for

kapitallånet som henholdsvis udbytte eller løn, med henblik på at analysere, hvilken af de to muligheder

der er mest fordelagtig for selskabet og hvornår. Til sidst i afsnittet analyseres risikoen for bødestraffe og

konsekvensen heraf.

4.3.1 Sammenligning af forrentningen ved ulovlige kapitallån optaget før og efter 14. august

2012

Med indførelsen af de nye regler omkring den skattemæssige behandling af ulovlige kapitallån er der sket

en ændring af, hvorledes disse renter skal beskattes i selskaberne. Der er nedenfor foretaget en analyse af

behandlingen af forrentningen af kapitallån optaget henholdsvis før og efter den 14. august 2012.

Kapitallån optaget før 14. august 2012 behandles således:

Figur 21
82

- Konsekvens for selskabet før 14. august 2012
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Egen tilvirkning.

Lån optaget før 14. august 2012:

Forrentning:

Lån 200.000

Strafrente jf. SEL § 215 10,20%

Selskabsskat 24,50%

Forrentning før skat 20.400

Beskatning -4.998

Forrentning efter skat 15.402
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Som det fremgår af ovenstående skal selskabet beskattes af den forrentning der sker af kapitallånet til

kapitalejeren efter de almindelige skatteregler i SL § 4. Da selskabet bliver beskattet med 24,5 % af den

samlede skattepligtige indkomst, sker der dermed en beskatning af forrentningen af kapitallånet svarende

til DKK 4.998.

Efter de nye regler skal der for lån optaget efter den 14. august 2012 ske behandling således:

Figur 22
83

- Konsekvens for selskabet efter 14. august 2012

Som det her fremgår, er der til trods for, at der sker en forrentning efter SEL § 215 ikke en renteindtægt i

skattemæssigt henseende i selskabet. Dette skyldes at kapitallånet som tidligere nævnt ikke anerkendes

skattemæssigt, hvorfor en tilsvarende forrentning ikke opfylder kriterierne for at være renter rent

skattemæssigt. Da forrentningen dog sker og kapitalejeren skal betale disse ”renter” til selskabet anses

indbetalingen i stedet for værende et tilskud fra kapitalejeren til selskabet, som er skattepligtigt for

selskabet84. Da selskaber har en ensartet beskatning på 24,5 % for alle indtægter, sker der således samme

beskatning på DKK 4.998, som efter de tidligere regler for kapitallån optaget før 14. august 2012.

Konsekvensen ved de nye regler er for selskaber således uændret i forhold til selve forrentningen og den

skattemæssige behandling heraf.

Da det som det fremgår under analysen af konsekvenserne for kapitalejeren, at kapitalejeren ikke har

fradrag for forrentningen af de ulovlige kapitallån optaget efter 14. august, er det min vurdering, at dette er

lidt uhensigtsmæssigt, idet der således efter de nye regler opstår en skattemæssig asymmetri. Dette sker

da kapitalejeren ikke har fradrag for forrentningen af kapitallånet samtidig med, at selskabet tilsvarende

skal beskattes af indtægten, dog ikke i form af renter, men i stedet som tilskud.

83
Egen tilvirkning.

84
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), bemærkninger til § 1 om tilføjelse af § 16E til LL, side 27.

Lån optaget efter 14. august 2012:

Forrentning:

Lån 200.000

Strafrente jf. SEL § 215 10,20%

Selskabsskat 24,50%

Forrentning før skat -

Beskatning -

Tilskud 20.400

Beskatning -4.998

Forrentning efter skat 15.402
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4.3.2 Skattemæssig behandling af ulovlige kapitallån som udbytte eller løn

Det er tidligere analyseret, hvilke konsekvenser beskatning af ulovlige kapitallån som udbytte eller løn har

for kapitalejeren, hvorfor der i følgende afsnit vil blive analyseret på den tilsvarende behandling i

selskaberne.

Der vil således blive analyseret på forskellen mellem den skattemæssige behandling som henholdsvis

udbytte og løn. Eksemplerne bygger på et kapitallån på DKK 200.000, hvor der ikke er taget hensyn til

forrentningen.

Såfremt den skattemæssige behandling sker som udbytte vil konsekvensen for selskabet være:

Figur 23
85

- Selskabets fradragsværdi af kapitallån som udbytte

Som det fremgår af ovenstående, vil selskabets likviditetseffekt være DKK 0, idet selskabet får de penge

tilbagebetalt som, de har udlånt til kapitalejeren. Det fremgår endvidere, at der i selskabet ikke vil være

fradrag for det udbytte som kapitalejeren skal beskattes af, da der ikke er fradrag for selskabers udlodning

af udbytter efter SL § 6, stk. 1, litra a. Det er derfor uden betydning for selskabet, at udbyttet bliver

beskattet hos kapitalejeren.

85
Egen tilvirkning.

Beskatning som udbytte:

Lån som udbytte 200.000

Selskabsskat 24,5%

Udbetalt lån -200.000

Tilbagebetaling 200.000

Likviditetseffekt -

Fradrag i skattepligtig indkomst:

Udbytte -

Fradrag i alt -
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Såfremt kapitallånet i stedet bliver behandlet som løn til kapitalejeren, bliver konsekvensen for selskabet

således:

Figur 24
86

- Selskabets fradragsværdi af lån som løn

Som det fremgår af ovenstående, vil selskabets likviditetseffekt igen være DKK 0. Dog vil der her opnås et

fradrag i selskabet grundet den skattemæssige behandling af kapitallånet som lønudgift på DKK 49.000.

Dette fradrag opnås, idet lønudgiften betragtes for værende en driftsomkostning, som har til hensigt at

erhverve, sikre og vedligeholde indkomst, hvorfor der er fradrag herfor efter SL § 6, stik. 1, litra a, i

modsætning til ved udbytte. Selskabet opnår således et fradrag for lønudgiften, til trods for at selskabet

rent likviditetsmæssigt ikke har haft nogen nettoeffekt. Altså er der opnået fradrag for noget som selskabet

ikke har betalt.

Selskabet må derfor antages at have en interesse i, at det ulovlige kapitallån skal behandles som lønudgift,

idet der således samtidigt opnås fradrag i selskabet herfor. Omvendt blev det tidligere i afhandlingen

konkluderet, at kapitalejeren umiddelbart ville have størst interesse i at blive beskattet af kapitallånet som

værende udbytte.

For at nå frem til en samlet konklusion om, hvad der bedst kan betale sig samlet set for både kapitalejer og

selskab, er der nedenfor analyseret på en nettobetragtning af de modsatrettede konsekvenser for

henholdsvis kapitalejer og selskab:

86
Egen tilvirkning.

Beskatning som løn:

Lån som løn 200.000

Selskabsskat 24,5%

Udbetalt lån -200.000

Tilbagebetaling 200.000

Likviditetseffekt -

Fradrag i skattepligtig indkomst:

Lønudgift 200.000

Fradrag: 24,5% -49.000

Fradrag i alt -49.000
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Figur 25
87

– Nettobeskatning af kapitallån som udbytte

Som det fremgår af ovenstående eksempel, vil der ved beskatning som udbytte ske en samlet beskatning af

kapitallånet på DKK 76.620. Des højere kapitallånet er, desto højere vil den samlede procentmæssige

beskatning blive, idet en større del af lånet således vil ligge over grænsen for beskatning af aktieindkomst

på 27 %, og dermed blive beskattet med 42 %. Som det fremgår, er det her ved beskatning som udbytte

kun kapitalejeren, som opnår konsekvens heraf.

Såfremt kapitallånet i stedet bliver beskattet som løn, vil nettobeskatningen være således:

Figur 26
88

- Nettobeskatning af kapitallån som løn

87
Egen tilvirkning.

88
Egen tilvirkning.

Beskatning som udbytte:

Lån som udbytte 200.000

Aktieindkomst < 49.200 27%

Aktieindkomst > 49.200 42%

Selskabsskat 24,5%

Beskatning af kapitalejer:

Udbytte under DKK 49.200

Beskatning 27% 13.284

Udbytte over DKK 150.800

Beskatning 42% 63.336

Beskatning i selskabet:

Fradragsværdi -

Beskatning i alt 76.620

Beskatning som løn:

Lån som løn 200.000

Marginalskat incl. AM-bidrag 56,2%

Selskabsskat 24,5%

Beskatning af kapitalejer:

Lønindkomst 200.000

Beskatning 56,2% 112.400

Beskatning i selskabet:

Fradragsværdi -49.000

Beskatning i alt 63.400
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Som det fremgår af ovenstående eksempel, vil der her ske en samlet beskatning på DKK 63.400, hvilket

således er en lavere samlet beskatning end ved udbytte. Dette skyldes at der her opnås fradrag for lønnen i

selskabet. Kapitalejeren bliver beskattet med 56,2 %89, som er den anvendte marginalskat, men da

selskabet har fradrag for lønudgiften opnås der hermed en fradragsværdi.

Det skal dog bemærkes at fradragsværdien for lønudgiften ikke nødvendigvis kun kommer kapitalejeren

med det ulovlige kapitallån til gode, idet dette vil komme samtlige af selskabets kapitalejere til gode. Dette

skal således tages med i overvejelserne omkring, hvorvidt der skal ske beskatning som løn frem for udbytte.

Det bemærkes yderligere, at selskabsskatten er faldende frem mod 2016, hvor selskabsskatten ender på 22

% mod 24,5 % i 2014. Dette betyder dermed, at fradragsværdien for lønudgiften er faldende og at den

samlede beskatning således er stigende. For at illustrere, hvornår beskatning af kapitallånet som udbytte

eller løn er mest fordelagtig for kapitalejeren med inddragelse af fradragsværdien i selskabet, er

nedenstående graf udarbejdet:

Figur 27
90

- Beskatningssammenligning: udbytte versus løn

Som det fremgår af grafen, kan det i 2014 bedst betale sig for kapitalejeren, at få kapitallånet beskattet

som udbytte såfremt lånet ikke overstiger DKK 71.65091, idet denne samlede beskatning her er lavere end

ved beskatning som løn. Det ses desuden, at udbyttet i 2016 skal overstige DKK 94.61592, for at det bliver
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Højeste marginalskat for personlig indkomst jf. Marginalskatteprocenter 1993 og 1998-2014, lokaliseret den 25-03-

14 på skm.dk.
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mere fordelagtigt i stedet at få kapitallånet beskattet som løn, når der tages højde for den ændrede

selskabsskatteprocent. Der er i ovenstående beregninger ikke taget højde for, om kapitalejeren har

ægtefælle og dermed har dobbelt bundgrænse for lav beskatning af aktieindkomst samt at kapitalejeren

har yderligere aktieindkomst end beskatningen af kapitallånet. Det er endvidere forudsat at kapitalejeren

er eneste kapitalejer i selskabet og der er ikke taget højde for eventuelt ændret marginalskatteprocent i

2016.

4.3.3 Bødestraffe i forbindelse med ulovlige kapitallån

Som følge af at der ydes lån som er i strid med selskabslovgivningen, kan Erhvervsstyrelsen pålægge det

udlånene selskab en bøde på 2,5 % til 5 % af lånet og kan variere alt efter de underliggende

omstændigheder93. Der er ikke sket ændringer til bødestraffen for overtrædelse af ulovlige kapitallån efter

selskabslovgivningen, hvorfor Erhvervsstyrelsens bøder på mellem 2,5 % og 5 % er uændret.

Herudover er der ligeledes risiko for straf til selskabet i form af administrative bøder fra SKAT ved for sent

eller manglende indeholdelse og indberetning af A-skat eller udbytteskatten vedrørende beskatningen af

de ulovlige kapitallån. Disse administrative bøder varierer fra DKK 5.000 til DKK 80.000 alt efter antal

ansatte som tidligere nævnt.

For at se, hvor hårdt de nye skærpede bødestraffe rammer selskaberne, er dette nedenfor analyseret, på to

udvalgte selskaber:

Figur 28
94

- Bødestraf i lille selskab

Som det fremgår af ovenstående udgør bødestraffen på DKK 5.000 kun 3 % i forhold til selve lånets

størrelse. Dette må siges at være en lav straf i sig selv, men der skal dog sammenholdes med den øvrige

straf i form af Erhvervsstyrelsens bøde jf. ovenfor.

93
Skovby, Gitte, Skat af ulovlige aktionærlån, Tidsskrift for skatter og afgifter nr. 4 2013, s. 363.
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I et stort selskab vil bødestraffen blive således:

Figur 29
95

- Bødestraf i stort selskab

Som det fremgår af ovenstående udgør bødestraffen i det store selskab hele DKK 80.000 svarende til 40 % i

forhold til lånets størrelse. Denne voldsomme stigning i bødestraffen skyldes udelukkende, at selskabet har

flere ansatte end det lille selskab, på trods af at lånets størrelse er det samme. Der vil endvidere kunne

opstå tilfælde, hvor bødestraffen vil overgå kapitallånets størrelse, såfremt et selskab med over 100 ansatte

har ydet et ulovligt kapitallån på under DKK 80.000.

Under normale omstændigheder hænger strafudmålingen efter antal ansatte meget godt sammen med

overtrædelse af reglerne for indberetning og indeholdelse af A-skat, idet fejlens størrelse alt andet lige vil

afhænge af netop antallet af ansatte i selskabet. Derimod har ulovlige kapitallån til selskabets kapitalejere

eller disses nærtstående ingen sammenhæng med antallet af ansatte i selskabet. Tværtimod kan der kun

være en kapitalejer i hvert selskab, som kan blive omfattet af LL § 16 E, da dette kræver bestemmende

indflydelse, som derfor kun kan opnås af en person. Der kan dog være nærtstående, som således kan blive

omfattet af LL § 16 E, men det vil dog stadig være et begrænset antal i forhold til, hvor mange ansatte der

er i selskabet.

Der er desuden den faktor, at denne bødestraf vedrører manglende eller for sen indberetning af A-skat og

udbytteskat der netop er opstået som følge af en skattemæssig omkvalificering af et ulovligt kapitallån, der

i visse tilfælde oprindeligt ikke var ment som alternativ til udbytte eller løn. På baggrund af kombinationen

af dette og at antallet af ansatte ikke har noget med de ulovlige kapitallån at gøre, syntes denne skærpelse

af de administrative bøder fra SKAT for værende for hård. Det ville i stedet have været mere rimeligt med

en bødestrafudmåling på baggrund af lånets størrelse i lighed med Erhvervsstyrelsens bøde for

overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om ulovlige kapitallån.
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4.4 Analyse af konsekvenser for kreditorerne
For at analysere på hvilke konsekvenser de nye regler i forhold til ulovlige kapitallån har for kreditorerne, vil

der i dette afsnit først blive foretaget en sammenligning af et selskab med og uden ulovligt kapitaludlån

med henblik på at analysere konsekvensen for kreditors fyldestgørelse ved en eventuelle konkurs, såfremt

selskabet eftergiver kapitallånet til kapitalejeren.

Herefter vil der blive foretaget en analyse af, hvorvidt kapitaludlån inden for de frie reserver påvirker

kreditorernes muligheder for fyldestgørelse i forhold til udlodning af udbytte inden for de frie reserver.

4.4.1 Konsekvenser for kreditorerne ved manglende tilbagebetaling af ulovlige kapitallån

Da det tidligere i forbindelse med analyse af konsekvenser for kapitalejerne ved de nye skattemæssige

regler for ulovlige kapitallån blev konkluderet, at der grundet disse nye regler var et øget incitament til at

undlade tilbagebetalingen af disse kapitallån, vil der i dette afsnit blive analyseret på, hvilke konsekvenser

den manglende tilbagebetaling har for selskabets kreditorer.

For at kunne foretage denne analyse af konsekvenserne for selskabets kreditorer, er der opstillet

nedenstående figurer, hvori selskabets balance er opstillet for henholdsvis et selskab uden kapitaludlån og

et selskab med kapitaludlån, hvor der ikke sker tilbagebetaling og der sker eftergivelse af kapitalejerens

gæld til selskabet.

Da kreditorerne har mulighed for at få fyldestgjort deres tilgodehavender i selskabet i form af de aktiver der

er i selskabet ved en eventuel konkurs, anvendes balancerne for at illustrere, hvorledes kreditorerne er

stillet ved en eventuel konkurs. Der er i eksemplerne ikke taget hensyn til forrentningen af kapitallånene.

I selskab A nedenfor er der ikke ydet ulovligt kapitallån til kapitalejer, hvorfor balancen ser således ud:

Figur 30
96

- Selskab uden kapitallån

Som det her fremgår, er der et indestående på DKK 500.000 i banken mod en kreditormasse på DKK

300.000, hvorfor kreditorerne i tilfælde af en eventuel konkurs alt andet lige vil kunne få deres

tilgodehavende fyldestgjort i form af selskabet aktiver.
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Såfremt et selskab i stedet har foretaget kapitallån på DKK 500.000 til kapitalejeren i stedet for at lade

pengene stå i banken, og kapitalejeren efterfølgende bliver insolvent, således at selskabets tilgodehavende

bliver eftergivet, vil balancen se således ud:

Figur 31
97

- Selskab med kapitallån, som er eftergivet

Som det her fremgår, vil der intet indestående på banken eller øvrige aktiver være til at fyldestgøre

kreditorernes tilgodehavender på DKK 300.000. Dette betyder således, at kreditorerne ved de ulovlige

kapitallån, hvor der sker eftergivelse, er meget ringe stillet i forhold til at kunne få deres tilgodehavende

fyldestgjort. De nye beskatningsreglers incitament til ikke at foretage tilbagebetaling vurderes derfor ikke at

være hensigtsmæssige i forhold til kreditorerne med hensyn til kreditorbeskyttelsen.

Det bemærkes dog at ledelsen, bestyrelsen samt kapitalejerne kan ifalde erstatningsansvar over for

tredjemands tab, herunder selskabets kreditorer, i henhold til SEL §§ 361 og 362. Da der er tale om et

kapitallån i strid med selskabsloven vil ledelsen, bestyrelsen eller kapitalejerne som udgangspunkt ifalde

erstatningsansvar. Dog med det i mente, at såfremt det er kapitalejeren som ifalder erstatningsansvaret, vil

kreditorerne således ikke være beskyttet alligevel, idet denne jo netop er insolvent, hvorfor kapitallånet

blev eftergivet.

4.4.2 Sammenligning af konsekvenser for kreditorerne ved ulovlige kapitaludlån og udbytte

Som tidligere nævnt har det i forbindelse med lovudarbejdelsen af selskabsloven tilbage i 2011 været

foreslået at gøre kapitallånene lovlige, så længe disse kapitallån skete inden for de frie reserver, hvor der i

stedet kunne være sket udlodning af udbytte. Da der nu er sket en ydereligere stramning af ulovlige

kapitallån i form af beskatning heraf, analyseres der nedenfor på, hvorvidt kreditorerne er stillet ved

kapitallån ydet inden for de frie reserver sammenholdt med udlodning af udbytte inden for de frie reserver.

Der er i eksemplerne ikke taget hensyn til forrentningen af kapitallånene.
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I selskab C sker der kapitaludlån på DKK 200.000 inden for de frie reserver, hvilket stiller kreditorerne

således:

Figur 32
98

- Selskab med kapitallån, inden for de frie reserver

Som det her fremgår, er kreditorerne på DKK 100.000 godt stillet i forhold til fyldestgørelse, idet der både

kan ske fyldestgørelse i form at indeståendet på banken samt tilgodehavendet hos kapitalejeren.

Havde selskabet i stedet fulgt selskabsloven og ikke foretaget ulovlige kapitallån, men i stedet udloddet

DKK 200.000 som udbytte til kapitalejeren, havde kreditorerne været stillet således:

Figur 33
99

- Selskab med udbytte inden for de frie reserver

Som det fremgår heraf, er selskab D’s samlede balancesum DKK 200.000 lavere grundet udlodningen af

udbyttet. På baggrund heraf er kreditorernes grundlag for fyldestgørelse således ligeledes forringet med

DKK 200.000. Kreditorerne er derved dårligere stillet i forhold til fyldestgørelse af deres tilgodehavender,

såfremt der sker udlodning af udbytte efter reglerne frem for udlån af kapitallån inden for de frie reserver,

dog i strid med selskabsloven.

Hele baggrunden for at ulovliggøre kapitallån og stramningen af beskatningsreglerne herfor vurderes derfor

ikke at være foretaget af hensyn til kreditorbeskyttelsen. Tværtimod vil kreditorerne være stillet bedre,

såfremt kapitallån inden for de frie reserver blev lovliggjort, som tidligere foreslået under selskabslovens

udarbejdelse, idet der vil være flere aktiver til fyldestgørelse af kreditorernes tilgodehavender i selskabet.
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4.5 Analyse af økonomiske konsekvenser for samfundet
For at analysere på de økonomiske konsekvenser for samfundet vil lovgivers forventninger til indtægter og

omkostninger i forbindelse med indførelse af de nye regler blive gennemgået i dette afsnit. Først vil de

forventede øgede indtægter kritisk blive gennemgået med inddragelse af FSR’s analyse omkring udviklingen

i ulovlige kapitallån samt egne overvejelser omkring forudsætningernes fuldstændighed. Derefter vil de

tilsvarende omkostninger kritisk blive gennemgået med udgangspunkt i lovgivers forventninger og egne

overvejelser herom vil blive inddraget.

4.5.1 Økonomiske konsekvenser - øgede indtægter for samfundet

I forbindelse med indførelse af de nye beskatningsregler om kapitalejernes ulovlige kapitallån, er opstillet

forventning om et øget skatteprovenu på DKK 210 mio. om året. Denne forventning er opstillet på

baggrund af SKAT’s compliance-undersøgelse fra 2011, hvor det blev anslået, at der årligt bliver optaget

nye ulovlige kapitallån for DKK 1 mia., lovgiver forventer at disse kapitallån vil blive konverteret til løn eller

udbytter, hvorved der vil komme et merprovenu til statskassen. Af forsigtighedshensyn er det kun påregnet

at 60 % vil efterleve de nye beskatningsregler fuldt ud100.

Det forventede merprovenu bliver dog korrigeret for et forventet tilbageløb på DKK 50 mio. som dækker

over lavere disponibel indkomst hos de skattepligtige som følge af den højere beskatning, hvorved den

skattepligtige vil få et lavere forbrug og derved betale mindre til statskassen i form af moms og afgifter mv.

Der forventes således et varigt nettoprovenu på DKK 160 mio. efter tilbageløb til statskassen om året101.

Lovgivers forudsætninger ved opstillingen af disse forventninger består i, at de tidligere ulovlige kapitallån

har været i form af maskeret udbytte eller løn, altså har været anvendt til at dække kapitalejernes

privatforbrug. Såfremt selskabet i forvejen udbetaler løn til kapitalejeren, taler dette for at der ved et

ulovlig kapitallån ikke er tale om maskeret udbytte eller løn, men blot en alternativ finansieringsmulighed, i

forhold til selskaber, hvor der intet løn er til kapitalejeren. Der er som udgangspunkt således ikke i lovgivers

forudsætninger taget højde for de kapitallån, hvor lånet har været anvendt som alternativ

finansieringsmulighed i forhold til lån hos et pengeinstitut. Disse kapitallån vil formentlig ikke blive optaget

fremover grundet stramningerne, og vil således ikke resultere i beskatning som løn eller udbytte og derved

et øget merprovenu til statskassen.

Endvidere er der de mindre mellemregninger, som kører frem og tilbage mellem selskabet og kapitalejeren,

disse mellemregninger må ligeledes antages at ville ophøre med indførelsen af beskatningen heraf, da

100
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 19.

101
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 19.
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kapitalejerne ved kendskab hertil må forventes at stoppe disse mellemregninger eller blot have fokus på, at

der ikke opstår gæld til selskabet på mellemregningskontoen.

Det fremgår heller ikke, hvorvidt, eller i hvor høj grad, lovgiver i forudsætningerne har taget højde for de

mindre selskabers fravalg af revision og udnyttelse af denne mulighed efter indførelse af de nye regler om

beskatningen af de ulovlige kapitallån. Det fremgår af den af FSR udarbejdede analyse af ulovlige kapitallån,

at antallet af ulovlige kapitallån er faldet i 2012 til 14.232, hvor der ellers siden 2006 har været en stigning

fra 8.705 til 16.427 i 2011, hvilket altså er næsten en fordobling i perioden 2006 til 2011. FSR har set

nærmere på faldet fra 2011 til 2012 og har opstillet nedenstående figur, der viser hvad der er sket med de

16.427 ulovlige kapitallån i 2011:

Figur 34
102

- Udvikling i selskaber, som i 2011 havde et ulovligt kapitallån

Heraf fremgår det, at 57,5 % af selskaberne som havde et ulovligt kapitallån i 2011 stadig havde disse i

2012. Herudover havde 28,6 % af selskaberne tilbagebetalt de ulovlige kapitallån, 7,3 % var gået konkurs og

6,4 % havde fravalgt revisionen. FSR bemærker, at der er sket 4.783 optagelser af nye ulovlige kapitallån i

2012, hvorved faldet af de samlede ulovlige kapitallån fra 2011 til 2012 hovedsagligt skal findes i konkurser

eller fravalget af revision103. FSR mener således, at der er en tendens til, at selskaber med ulovlige lån

vælger revisionen fra, hvilket er underbygget af nedenstående figur:

102
FSR – Analyse, FSR, 2013, side 8, figur 3, lokaliseret d. 21-03-14 på www.fsr.dk.

103
FSR – Analyse, FSR, 2013, side 8, lokaliseret d. 21-03-14 på www.fsr.dk.
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Figur 35
104

- Selskaber som ikke revideres og selskaber med ulovlige kapitallån

FSR har i ovenstående figur antaget, at selskaber med en balancesum på under DKK 6 mio. kan fravælge

revision, idet selskaber i regnskabsklasse B ikke skal afgive oplysninger om antal ansatte og omsætning,

som sammen med balancesummen anvendes til at vurdere, hvorvidt selskabet er omfattet af muligheden

for at fravælge revisionspligten105.

Heraf fremgår det, at 150.322 selskaber i 2012 antages at have haft mulighed for fravælgelsen af revision.

Af disse selskaber havde 6,8 % en supplerende oplysning om ulovligt kapitallån i regnskabet for 2011,

hvilket fremgår af søjle A.

Af søjle B fremgår det, at der i alt er 29.340 selskaber, som har fravalgt revision, hvoraf 9.327 har fravalgt

revisionen for 2012. Såfremt det havde været tilfældigt, hvilke selskaber der fravalgte revisionen for 2012,

burde de fravælgende selskaber, som havde ulovlige kapitallån i 2011 ligeledes udgøre en andel på 6,8 % i

2012. Det fremgår imidlertid af søjle C, at 11,3 % af de selskaber, som har fravalgt revisionen i 2012, havde

et ulovligt kapitallån i 2011. Der er således en overpræsentation af selskaber med ulovligt kapitallån som

fravælger revisionen. Der må således siges at være en tendens til, at nogle selskaber forsøger at undgå de

nye stramninger i lovgivningen for ulovlige kapitallån, ved at fravælge revision, hvorefter disse ulovlige

kapitallån er sværere for myndighederne at opdage og dermed straffe. Som følge af denne tendens til

fravalg af revision i selskaber med ulovlige kapitallån, kan det således være en usikkerhed om, hvorvidt

lovgivers forventning om et merprovenu på DKK 210 mio. kan opnås. Det skal dog bemærkes, at lovgiver

trods alt har taget et forsigtighedshensyn på 40 % ved beregningen af merprovenuet, men det fremgår ikke

hvad denne reduktion dækker over.
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FSR – Analyse, FSR, 2013, side 10, figur 4, lokaliseret d. 21-03-14 på www.fsr.dk.
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FSR – Analyse, FSR, 2013, side 9, lokaliseret d. 21-03-14 på www.fsr.dk.
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4.5.2 Økonomiske konsekvenser - øgede omkostninger for samfundet

Der er ved lovgivers opstillede forventninger til konsekvenser i forbindelse med lovforslaget kun angivet

begrænsede forventede årlige driftsomkostninger på DKK 6,5 mio. som dækker over alle lovforslagets

tiltag106. Denne forventede omkostning vurderes at være lav i betragtning af, hvor stor fokus der er på

efterretteligheden i forhold til ulovlige kapitallån, hvilket skal ses i forhold til at SKAT har disse lån med i

produktionsplanen for 2013 som et fokuspunkt107. Dette skal endvidere ses af den tidligere beskrevede

tendens til fravælgelse af revisionspligten i selskaber med ulovlige kapitallån, hvilket alt andet lige vil kræve

en større indsats fra SKAT for at opdage og straffe disse ulovlige kapitallån.

Ydermere kan det overvejes, hvorvidt selskaberne vil følge de nye regler. Af SKAT’s compliance-

undersøgelse fremgår følgende:

Figur 36
108

- Udviklingen i fejlprocent og andel modspillere.

Her ses det, at hele 44 % af selskaberne i 2010 lavede skattemæssige fejl. Derudover var hele 9 % af disse

selskaber såkaldte modspillere, hvilket er defineret som ”alle, der bevidst unddrager sig skattebetaling

uagtet, om de har forstået reglerne eller ej”109. Som det fremgår af figuren, er der en stigende tendens i

perioden 2006 til 2010, for både fejlprocenten såvel som andelen af modspillere. Disse skattemæssige fejl

udgjorde i gennemsnit DKK 47.100 pr. selskab i tabt skatteprovenu110. Med disse erfaringer fra

undersøgelsen, kan det undres at lovgiver, forventer at der blot ved ændring af reglerne, vel at mærke

regler der straffer hårdere end de hidtidige regler såfremt de følges, vil ske en større regelefterlevelse fra

kapitalejernes og selskabernes side. Det burde vel være forventeligt, at der således i højere grad skal

106
Lovforslag nr. L 199 (2011-12), de almindelige bemærkninger, side 25.

107
SKAT’s produktionsplan 2013, Skatteudvalget 2012-13, lokaliseret den 25-03-14 på www.ft.dk, side 20.
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Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne – Indkomståret 2010, SKAT - Indsats - december 2013, side 14 -
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Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne – Indkomståret 2010, SKAT - Indsats - december 2013, side 26.
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foretages opfølgende kontroller af selskaberne og deres efterlevelse af de nye regler for beskatning af

ulovlige kapitallån. Dette opfølgningsarbejde bliver yderligere vanskeliggjort af selskabernes tendens til, at

fravælge revision, såfremt disse netop har ulovlige kapitallån som tidligere konkluderet.

Det er efter min mening tankevækkende, at der ikke er budgetteret med denne øgede omkostning, idet

myndighederne ikke tidligere har håndhævet reglerne for ulovlige kapitallån og derved grebet ind. Dette

kan rejse tvivl om, hvorvidt lovgiver er klar over, hvilken indsats håndhævelse af reglerne vil medføre og

hvilke omkostninger dette vil betyde. Det kan endvidere overvejes, hvorvidt det ville have været lige så

effektivt, såfremt Erhvervsstyrelsen tidligere havde grebet ordentligt ind over for de ulovlige kapitallån i

stedet for, at ansvaret nu lægges over til SKAT i form af ændret skattelovgivning. Dette bakkes op af FSR,

som ligeledes er undrende over, at Erhvervsstyrelsen ikke har håndhævet de hidtidige regler for ulovlige

kapitallån, og at disse burde have været forsøgt håndhævet i forsøget på at ændre udviklingen i antallet af

ulovlige kapitallån frem for en egentlig lovændring111.

Frem for indførelsen af de nye regler for beskatning af de ulovlige kapitallån, kunne der i stedet have været

forsøgt en bedre håndhævelse af de tidligere regler. Dette kunne eksempelvis have været effektueret i

form af et afkrydsningsfelt i forbindelse med indberetningen af selskabets selvangivelse i lighed med

afgivelse af øvrige oplysninger om selskabet. En anden mulighed kunne have været i forbindelse med

indførelsen af XBRL112-indberetninger af selskabernes årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, hvor der ligeledes

kunne have været krav om oplysning, såfremt selskabet havde ulovlige kapitallån til dets kapitalejere. Disse

to alternativer ville have haft et begrænset ressourcebehov sammenholdt med indførelse af helt nye

lovbestemmelser og information om dette.

FSR er ligeledes af den opfattelse, at en håndhævelse af de eksisterende sanktionsmuligheder havde været

tilstrækkelig frem for en decideret lovændring. Hertil svarer skatteministeren, at SKATS’s tidligere analyser

viser, at de hidtidige regler ikke er blevet efterlevet og at det derfor har været nødvendigt med

lovændringen for at ændre på de mange ulovlige kapitallån. Med den nye lovændring forventer

skatteministeren, at optagelsen af ulovlige kapitallån vil formindskes betydeligt, da incitamentet hertil

fjernes113. Det er efter min mening bemærkelsesværdigt, at skatteministeren ikke mener, at de tidligere

regler og tiltag var tilstrækkelige til at hindre optagelsen af de ulovlige kapitallån, grundet den manglende

efterrettelighed. Denne manglende efterrettelighed kunne måske skyldes en manglende respekt over for

de hidtidige regler, idet disse ikke er blevet håndhævet og derfor ikke har haft de tiltænkte konsekvenser

111
Høringssvar fra FSR til Skatteministeriet d. 2. august 2012 til lovudkast, lokaliseret på www.fsr.dk d. 21-03-14.

112
Digital indberetning af selskabers årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som skal ske i XBRL-format.

113
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 21 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra FSR -

danske revisorer.
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for lovovertrædelserne. Dette tager skatteministeren slet ikke stilling til, til trods for at dette påpeges af

FSR.

Grundet lovgivers begrænsede forventede omkostninger kan der ligeledes sættes spørgsmålstegn ved, om

der er taget højde for øgede omkostninger i forhold til et øget antal retssager og afgørelser, hvilket der alt

andet lige må antages at ske en stigning i, som følge af usikkerhed omkring de nye regler i praksis og forsøg

på omgåelse af disse. Danske Advokater har ligeledes i deres henvendelse til skatteministeren stillet

spørgsmålstegn ved de manglende omkostninger til øgede antal forespørgsler og anmodninger om

bindende svar samt håndhævelse af reglerne. Hertil svarer skatteministeren, at man forventer at antallet af

ulovlige kapitallån vil falde betydeligt i takt med, at beskatningen fjerner incitamentet til disse lån. Som

følge af reduktionen i antallet af lån skønnes det ikke at have administrative konsekvenser for det

offentlige114. Denne forventning fra skatteministeren vurderer jeg en smule optimistisk i forhold til, at

SKAT’s compliance-undersøgelse som tidligere nævnt netop afslørede, at der er en del modspillere blandt

selskaberne som bevidst uddrager skattebetaling.

4.6 Delkonklusion

Indførelsen af de nye regler vedrørende ulovlige kapitallån har betydet, at kapitalejeren nu bliver beskattet

allerede ved optagelsen af ulovlige kapitallån efter 14. august 2012 og mister rentefradraget for den

forrentning, som fortsat skal ske af kapitallånet efter selskabsretten. Beskatning skal enten ske som udbytte

eller løn, hvor udbytte giver den laveste beskatning for kapitalejeren når der ses isoleret på denne. De nye

regler giver ikke kapitalejeren incitament til at tilbagebetale de ulovlige kapitallån, idet tilbagebetalingen er

uden skattemæssig konsekvens for kapitalejeren, altså sker der ikke ophævelse af den beskatning, der

allerede er sket ved optagelsen af lånet. Endvidere er der fortsat fradrag for kapitalejerens tab på

kapitalandelene i selskabet, såfremt dette selskab går konkurs. Lovgivers formål ved indførelse af de nye

beskatningsregler, var netop at fjerne incitamentet til at foretage de ulovlige kapitallån som skattefrit

alternativ til udlodning af udbytte eller løn i selskabet. Det må således fra lovgivers side være en uheldig

konsekvens, såfremt kapitalejerne fortsat optager de ulovlige kapitallån og blot underlader

tilbagebetalingen af disse. Der er med de nye regler endvidere risiko for trippelbeskatning ved kapitaludlån

til kapitalejerens nærtstående og ved kapitalejerens for tidligt hævede udbytte. Denne straf vurderes

meget hård og til tider urimelig.

114
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 11 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/8-12 fra Danske

Advokater.
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For selskaberne er der ingen umiddelbar forskel ved et ulovligt kapitaludlån ved indførelsen af de nye regler

i forhold til forrentningen af de ulovlige kapitallån. Selskabet bliver fortsat beskattet af renterne på lånet,

men blot som tilskud, og der opstår dermed en skattemæssig asymmetri, idet selskabet bliver beskattet,

men at kapitalejeren ikke har fradrag for disse renter. Selskabet har en interesse i, at kapitallånet bliver

omkvalificeret til løn frem for udbytte, idet selskabet opnår fradrag for lønnen, men ikke for udbyttet. Der

er således uoverensstemmelse mellem selskabets og kapitalejerens ønske til omkvalificeringen.

Sammenholdes selskabets fradragsværdi med kapitalejerens beskatning, kan det konkluderes, at det bedst

kan svare sig, at kapitallån over DKK 71.650 beskattes som løn i 2014, da dette giver den samlede mindste

nettobeskatning. Efter nedsættelse af selskabsbeskatningen mod 2016, er grænsen DKK 94.615 for, hvornår

det bedst kan betale sig med løn frem for udbytte. I forbindelse med omkvalificering af ulovlige kapitallån

til løn eller udbytte er der risiko for, at selskabet ifalder bødestraf i forbindelse med indeholdelse og

indberetning af A-skat og udbytteskat. Bødestraffen er blevet hårdere og udmåles nu på baggrund af

selskabernes antal ansatte, på trods af at antallet af ansatte ikke har noget at gøre med kapitallånets

størrelse eller antallet af kapitalejere, som er omfattet af de nye regler om ulovlige kapitallån. Dette forhold

kombineret med at bøde gives for noget, som i nogle tilfælde ikke var tiltænkt som udbytte eller løn, men

blot bygger på en skattemæssig omkvalificering gør, at de nye bødestraffe vurderes meget hårde for

selskaberne.

For kreditorerne har de nye regler en negativ konsekvens for kreditorbeskyttelsen, idet reglerne som nævnt

ikke giver kapitalejeren incitament til at tilbagebetale lånet. Kapitallån inden for de frie reserver er bedre

for kreditorbeskyttelsen end udlodning af udbytte inden for de frie reserver, hvorfor tilladelse af sådanne

kapitallån, i stedet for at forsøge at forhindre optagelsen af kapitallånene med beskatningsregler, havde

stillet kreditorerne bedre. Årsagen til de nye regler kan således ikke siges at være under hensynstagen til

kreditorbeskyttelsen.

Lovgiver forventer indtægter på DKK 160 mio. i nettoindtægt til statskassen som følge af indførelse af de

nye beskatningsregler. På trods af at der er taget et forsigtigt skøn over de forventede indtægter fra

lovgivers side, vurderes indtægterne usikre. Dette skal ses i lyset af, at lovgiver forudsætter at ulovlige

kapitallån dækker over maskeret udbytte og løn, samt ikke tager hensyn til de tilfælde, hvor der reelt er

tale om en alternativ finansieringskilde for kapitalejeren eller almindelige mellemregninger mellem

selskabet og kapitalejeren, hvor saldoen svinger mellem gæld og tilgodehavende. Endvidere virker det ikke

til, at lovgiver har taget højde for, at nogle selskaber som følge af de nye regler vil fravælge revision. FSR’s

analyse viser, at der er en tendens til at selskaber med disse ulovlige kapitallån fravælger revision, hvorved

de ulovlige kapitallån vil blive sværere at opdage for SKAT. Lovgiver forventer begrænset øgede årlige

omkostninger på DKK 6,5 mio. for de samlede tiltag med lovændringen, hvilket endvidere omfatter
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feltlåsning og forbedret forskudsproces. Der er således umiddelbart ikke afsat forventede omkostninger til

en øget kontrolindsats i SKAT. Compliance-undersøgelsen foretaget af SKAT viser fejl hos 44 % af

selskaberne, hvoraf 9 % er bevidst snyd, der må således forventes at skulle anvendes yderligere

omkostninger til kontrol og opfølgning herpå, særligt i kraft af tendensen til, at selskaber med ulovlige

kapitallån i stigende grad fravælger revisionen. Det kunne tænktes, at have været mere effektivt at have

håndhævet det tidligere selskabsretlige forbud mod disse lån og straffen herfor, eventuelt med hjælp fra

indberetning af selskabets selvangivelse eller XBRL-indberetning af årsrapporten. Det virker heller ikke til,

at lovgiver i de opstillede forventninger har taget højde for det øgede antal af retssager der må forventes at

komme på området i takt med håndhævelsen af de nye regler. Alt andet lige må der forventes at komme et

merprovenu til statskassen, men størrelsen af dette syntes meget usikker.
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6 Konklusion

I skattereformen fra 2012 var det overordnede formål større efterrettelighed for at øge statens

skatteprovenu, da SKAT’s undersøgelser tilbage i 2008 viste, at selskabsselvangivelserne indeholdte mange

fejl, både utilsigtede og tilsigtede. Forslaget om beskatning af kapitallån er således indført for at opfylde

dette formål.

Inden de nye reglers indførelse var der på trods af et selskabsretligt forbud mod kapitaludlån ingen

skattemæssige konsekvenser for kapitalejeren ved optagelse af disse kapitallån. Endvidere blev de

selskabsretlige strafbestemmelser ikke håndhævet, hvorfor straffen for at optage de ulovlige kapitallån var

minimale for kapitalejeren og selskabet. Kapitallån har derfor været en attraktiv mulighed for at udtrække

midler til privatforbrug og undgå den beskatning, som udbetaling af udbytte eller løn ellers ville have

medført.

Lovgiver har valgt at tilføje § 16 E i ligningsloven, hvormed de ulovlige kapitallån gøres skattepligtige.

Skatteretligt anderkendes kapitallånene ikke og betragtes for værende en hævning uden

tilbagebetalingspligt, hvorfor der skal ske beskatning som udbytte eller løn. Dog eksisterer kapitallånet

stadig selskabsretligt, hvorfor der fortsat skal ske tilbagebetaling heraf. En tilbagebetaling af kapitallånet vil

blive betragtet som værende et tilskud til selskabet, og denne tilbagebetaling ophæver ikke den beskatning,

der er sket af kapitalejeren allerede ved udbetalingen af kapitallånet. I og med at kapitallånet ikke

anerkendes skatteretligt er der ikke fradrag for renterne på kapitallånet. Forrentningen skal dog fortsat ske

efter selskabslovens bestemmelser, da kapitallånet fortsat eksisteres selskabsretligt.

Konsekvensen af de nye regler for den enkelte kapitalejer er, at der vil ske beskatning af kapitallånet og i

nogle tilfælde vil denne beskatning ske op til flere gange, altså kan både dobbelt- og trippelbeskatning

forekomme med de nye bestemmelser.

I forbindelse med indførelsen af LL § 16 E er der ligeledes sket en ændring til KGL § 21, som sikre at de

kapitallån, der ikke er omfattet af beskatningen efter LL § 16 E bliver beskattet såfremt kapitallånet bliver

eftergivet. Det vil dog kun være de kapitalejere som er insolvente på gældseftergivelsestidspunktet, som vil

blive omfattet af denne tilføjelse i form af KGL § 21, stk. 2, mens de solvente kapitalejere der opnår

gældeftergivelse stadig vil være omfattet af den oprindelige bestemmelse i KGL § 21, stk. 1. Formålet med

at tilføje de insolvente kapitalejeres beskatning af en gevinst ved gældseftergivelse er at undgå, at en

insolvent kapitalejer, som ikke allerede er beskattet af kapitallånet efter LL § 16 E, både kan opnå en

skattefri udbetaling og et skattefradrag for tab på kapitalandele i selskabet, såfremt dette går konkurs.

De nye bestemmelser omfatter kun kapitallån optaget fra og med 14. august 2012, hvorfor der fortsat ikke

sker beskatning af ulovlige kapitallån optaget før denne dato.
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Formålet med de nye bestemmelser har ifølge skatteministeren været at hindre, at en kapitalejer med

bestemmende indflydelse kan beslutte, at et selskab skal foretage et kapitallån som alternativ til udbetaling

af løn eller udbytte til kapitalejeren. Skatteministeren udtaler i kommentar til henvendelser og høringssvar i

forbindelse med lovudarbejdelsen, at kapitalejerne kan undgå de problematikker og konsekvenser der kan

opstå ved de ulovlige kapitallån efter de nye bestemmelser, blot ved at undlade at optage disse ulovlige

kapitallån. Den hårde retspraksis fremgår ligeledes af de begrænsede antal bindende svar om ulovlige

kapitallån, idet der ses en streng retspraksis på området. Særligt kravet til, hvad der kan anses for værende

lån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, som kan undtage kapitallånet fra beskatning

efter LL § 16 E, er stort.

Beskatningen vil ske enten som udbytte eller løn hos kapitalejeren, hvor der opnås den laveste beskatning

ved udbytte frem for løn, når der alene ses på kapitalejerens situation. Da kapitalejeren bliver beskattet

allerede ved udbetalingen af kapitallånet fjernes kapitalejerens incitament til at ville foretage

tilbagebetaling af kapitallånet, da tilbagebetalingen ikke ophæver denne beskatning. Der er fortsat fradrag

for kapitalejers tab på kapitalandele ved et selskabs konkurs, hvorfor dette kan give et yderligere

incitament til ikke at ville tilbagebetale kapitallånet og i stedet lade selskabet gå konkurs. Det må fortsat

siges at være uheldigt, hvis kapitalejerne bliver ved med at optage de ulovlige kapitallån og blot undlader

tilbagebetalingen, da lovgivers formål med de nye beskatningsregler netop var at fjerne incitamentet til at

foretage de ulovlige kapitallån i håb om at mindske antallet af optagelser af nye kapitallån.

Konsekvenserne af LL § 16 E er for kapitalejeren, at der vil opstå trippelbeskatning ved kapitaludlån til

kapitalejerens nærtstående og ved kapitalejerens for tidligt hævede udbytte, hvilket anses for værende en

meget hård og unødvendig straf af kapitalejerne og disses nærtstående.

For selskaberne betyder de nye beskatningsregler, at selskabet modsat kapitalejeren har en interesse i, at

kapitallånet skattemæssigt omkvalificeres til løn frem for udbytte, da selskabet har fradrag for lønudgiften,

men ikke fradrag for udbytteudlodninger. Selskabet og kapitalejeren har derfor modsatrettede ønsker til

omkvalificeringen. For kapitallån over DKK 71.650 i 2014 kan det bedst svare sig, at der sker beskatning som

løn, når selskabets fradrag herfor sammenholdes med kapitalejerens beskatning heraf, da dette giver den

laveste nettobeskatning. Som følge af nedsættelsen af selskabsskatteprocenten frem mod 2016 til 22 %

ændres grænsen for hvornår det bedst kan svare sig at omkvalificere til løn frem for udbytte til DKK 94.615.

I forhold til forrentningen af de ulovlige kapitallån giver de nye bestemmelser ingen forskel for selskabet, da

disse fortsat bliver beskattet af renterne, dog blot som tilskud. I og med at kapitalejeren ikke opnår fradrag

for disse renter opstår der herved en skattemæssig asymmetri med den nye bestemmelse.
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Selskabet risikerer at ifalde bødestraf ved omkvalificeringen til udbytte eller løn, idet det pålægges

selskabet at indeholde og indberette A-skat og udbytteskat allerede på udbetalingstidspunktet, og da

denne omkvalificering typisk først sker ved senere opdagelse af det ulovlige kapitallån, er der høj risiko for,

at selskabet ifalder denne bødestraf. Bødestraffen er tilmed ændret og blevet hårdere, da det nu er

selskabets antal ansatte, som er afgørende for strafudmålingen. Da de ulovlige kapitallån og

konsekvenserne af disse intet har at gøre med antallet af ansatte, virker de nye bødestraffe og udmålingen

heraf meget hårde for selskaberne, særligt når det også tages i betragtning at kapitallån ikke i alle tilfælde

har været tiltænkt som en maskering af løn eller udbytte, men blot som alternativ finansieringsform.

De nye regler har en negativ konsekvens for kreditorbeskyttelsen, da reglerne som tidligere konkluderet

ikke giver kapitalejeren incitament til at ville tilbagebetale kapitallånet, da disse allerede er beskattet.

Kapitallån inden for de frie reserver er bedre for kreditorbeskyttelsen end udlodning af udbytte inden for

de frie reserver, da pengene fortsat forbliver i selskabet og derved giver kreditorerne større

dækningsmulighed i tilfælde af konkurs, hvorfor tilladelse af sådanne kapitallån i stedet for at forsøge, at

forhindre lånene med beskatningsregler havde stillet kreditorerne bedre. Det kan således ikke siges at være

hensynet til kreditorbeskyttelsen, som ligger bag lovændringen.

Med de nye regler om beskatning af kapitallån forventer lovgiver en årlig nettoindtægt til statskassen på

DKK 160 mio. Lovgiver forudsætter, at alle de ulovlige kapitallån dækker over maskeret udbytte og løn,

hvorfor der ikke tages hensyn til de tilfælde, hvor der reelt er tale om en alternativ finansieringsform for

kapitalejeren eller almindelige mellemregninger mellem kapitalejer og selskabet med svingende saldo. FSR

har udarbejdet en analyse som viser, at der er en tendens til, at selskaber med ulovlige kapitallån benytter

muligheden for fravælgelse af revisionspligten, hvilket betyder at disse selskabers ulovlige kapitaludlån kan

være svære for SKAT at opdage og derved beskatte. På trods af at lovgiver har foretaget et forsigtigt skøn

vurderes det dog som nævnt ikke, at alle relevante forhold er taget i betragtning ved opgørelsen af dette

skøn.

Ligeledes på omkostningssiden virker lovgivers forventninger for optimistiske, idet der blot forventes årlige

omkostninger på DKK 6,5 mio. for de samlede tiltag med lovændringen, som altså også omfatter feltlåsning

og forbedret forskudsproces, hvorved der ikke umiddelbart er afsat omkostninger til øget kontrol. I

betragtning af, at SKATs compliance-undersøgelse afslører fejl hos hele 44 % af selskaberne, hvoraf 9 % er

bevidst snyd, anses det for værende optimistisk, at der ikke skal anvendes yderligere omkostninger til

kontrol, særligt sammenholdt med at FSR’s analyse viser tendens til, at selskaber med de ulovlige kapitallån

i stigende grad fravælger revisionspligten. I forbindelse med håndhævelsen af de nye regler, må der

ligeledes forventes at ske en stigning i antallet af retssager omkring ulovlige kapitallån, hvilket lovgiver
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umiddelbart heller ikke har taget hensyn til ved opstilling af forventningerne til omkostningerne. Samlet set

må der forventes at opstå et merprovenu til statskassen, men størrelsen på dette må siges at være usikker.

Det vurderes at kunne have været mere effektivt, hvis myndighederne havde gjort en større indsats for at

håndhæve de selskabsretlige straffe for overtrædelsen af de selskabsretlige forbud mod kapitallån, frem for

implementering af ny lovgivning. Til at støtte denne håndhævelse kunne der i stedet have været indført

afkrydsningsmulighed og angivelse af de ulovlige kapitallån på selskabernes selvangivelse eller i forbindelse

med den lovpligtige XBRL-indberetning til Erhvervsstyrelsen.

Afhandlingens hovedkonklusioner kan opsummeres i nedenstående skema:

1. Hvad var formålet med at ændre de

hidtidige regler omkring ulovlige kapitallån,

og hvorfor er disse ændringer foretaget og

hvad betyder det?

 Ønske om større efterrettelighed.

 Undgå at kapitalejere kan maskere løn og

udbytte i form af et kapitallån.

 Forsøg på at rette op på den manglende

håndhævelse af de selskabsretlige forbud.

2. Hvilke ændringer i forhold til ulovlige

kapitallån er der gennemført med

ændringen af ligningsloven og

kursgevinstloven?

 LL § 16 E er indført og medfører beskatning

ved kapitallånets optagelse.

 Skatteretligt anses de ulovlige kapitallån som

en hævning uden tilbagebetalingspligt.

 Beskatning sker derfor som udbytte eller løn.

 KGL § 21, stk. 2 er tilføjet for at sikre at

gældseftergivelse til insolvente kapitalejere

også bliver beskattet.

 Lagt ud med en hård retspraksis på området.

3. Hvordan påvirker ændringerne af reglerne

for ulovlige kapitallån kapitalejerne såvel

som selskaberne, og hvad betyder det?

 Incitamentet til tilbagebetaling mindskes.

 Risiko for trippelbeskatning.

 Kapitalejeren ønsker beskatning som udbytte.

 Selskabet ønsker beskatning som løn.

 Kapitallån over DKK 71.650 i 2014 giver samlet

set den laveste beskatning ved beskatning

som løn.

 Ingen fradragsret for renter hos kapitalejer,

men beskatning hos selskabet = asymmetri.

 Selskabet risikerer bødestraf for manglende

indeholdelse/indberetning af A-skat/udbytte-

skat.

 Selskabets bødestraffe er blevet hårdere og

afhænger nu af antallet af ansatte.

4. Hvilke konsekvenser har ændringen til

ligningsloven for kreditorbeskyttelsen, og

hvad betyder det?

 Negativ konsekvens for kreditorbeskyttelsen

grundet nedsat incitament til tilbagebetaling.

 Kapitallån er bedre for kreditorbeskyttelsen
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end reelle udbytteudlodninger.

5. Hvilken betydning har ændringen til

ligningsloven for samfundet, og hvad

betyder det?

 Staten forventer merprovenu på DKK 160 mio.

årligt.

 Ej taget hensyn til at nogle kapitallån er reelle

lån og almindelige mellemregninger.

 Ej taget hensyn til at selskaber fravælger

revisionspligten.

 Staten forventer stort set ingen øgede

omkostninger.

 Ej taget hensyn til øget kontrol.

 Ej taget hensyn til stigende antal retssager.

 Man kunne i stedet for lovændring have

indført afkrydsningsmulighed ved

selvangivelse eller XBRL-indberetning.

Indførsel af beskatning af ulovlige kapitallån er efter min vurdering et unødvendig indgreb grundet de

allerede eksisterende selskabsretlige regler med forbuddet mod kapitallån. Som det fremgår af

konsekvenserne af lovændringen, er disse meget omfattende for kapitalejerne med ulovlige kapitallån og

selskaberne risikerer at ifalde store bødestraffe. Endvidere har de nye tiltag ingen positiv effekt på

kreditorbeskyttelsen - tværtimod.

Det er efter min vurdering et meget omfattende og forvirrende tiltag at forsøge at forhindre de

selskabsretlige overtrædelser ved at indføre skatteretlige bestemmelser. Endvidere synes de samlede

merindtægter til statskassen at være den eneste fordel ved de nye bestemmelser, og forventningen til

størrelsen af disse merindtægter synes end dog rimelig usikker. Det kan undres, at der i første omgang ikke

blot er forsøgt håndhævelse af de selskabsretlige forbud og straffebestemmelser, hvilket for eksempel

kunne have været forenklet ved afkrydsning på selskabernes selskabsselvangivelser eller XBRL-

indberetning.
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8 Perspektivering

Det har med denne afhandling været hensigten at udlede gældende ret i forbindelse med den

skattemæssige behandling af ulovlige kapitallån med vedtagelsen af LL § 16 E, og herunder anvende denne

gældende ret til at analysere på de økonomiske konsekvenser, dette har for kapitalejeren, selskaberne,

kreditorer såvel som samfundet.

Der har derimod ikke været fokuseret på, hvorledes vedtagelsen af LL § 16 E harmonerer eller er i strid med

reglerne i EU-retlig henseende. Ifølge EU-domstolen skal al national lovgivning undgå at være hverken

diskriminerende eller restriktiv, dog kan en restriktiv lov retfærdiggøres, hvis det er af almene hensyn115.

Ifølge LL § 16 E er danske hovedkapitalejere i både danske og udenlandske selskaber omfattet af reglen for

beskatning af ulovlige kapitallån. Den nye bestemmelse kan derved ikke siges at være diskriminerende, da

den stiller den danske kapitalejer i samme situation uanset om kapitallånet er foretaget i et dansk eller et

udenlandsk selskab.

Ses der i stedet på, hvorvidt LL § 16 E er en restriktion i forhold EU-retten, kan der stilles spørgsmålstegn

ved, hvorvidt den nye danske lovbestemmelse er i strid med denne. Dette skal ses i lyset af, at kapitallån i

nogle andre EU-lande er lovlige, hvorfor LL § 16 E beskatter kapitallån, som er lovlige i andre lande. LL § 16

E kan derfor siges at udgøre en restriktion mod en dansk kapitalejers valg af et udenlandsk selskab, hvor

kapitallån er tilladt. EU-domstolen har tidligere afgjort, at et EU-land ikke må forsøge at påtvinge et andet

EU-land sine egne regler på et retsområde som er uharmoniseret116. Med LL § 16 E straffer lovgiver således

kapitalejere med kapitallån i selskaber i visse andre EU-lande, hvor disse kapitallån ellers er lovlige, og

herved rammer dansk lovgivning således ind i et andet EU-lands lovgivning, hvorfor LL § 16 E ligeledes må

siges at være restriktiv i EU-retlig sammenhæng. Forbuddet mod restriktiv national lovgivning kan dog

tilsidesættes såfremt dette sker af tvingende almene hensyn, dog er det fast praksis i EU-domstolen, at et

EU-lands beskatningsret og provenuindtægt ikke kan udgøre et alment hensyn117.

Desuden har EU-domstolen tidligere fastslået, at landene ikke vilkårligt kan omkvalificere lovlige

udbetalinger. Hermed har EU-domstolen fastslået, at udbytte er udbytte der ikke bare kan omkvalificeres til

noget andet, hvorved den ligeledes kan tænktes at dømme at lån er lån der ikke bare kan omkvalificeres til

løn eller udbytte118. Herved vil LL § 16 E ligeledes kunne vurderes at være i strid med EU-retten.

I forbindelse med henvendelse fra Danske advokater i forbindelse med lovudarbejdelsen, stilles der

endvidere spørgsmålstegn ved, hvorvidt LL § 16 E ikke er meget omfattende, når den ligeledes omfatter

115
Rønfelt, Thomas og Werlauff, Erik, 2013, LL § 16 E i kritisk EU-retlig belysning, Skattepolitisk oversigt, side 271.

116
Rønfelt, Thomas og Werlauff, Erik, 2013, LL § 16 E i kritisk EU-retlig belysning, Skattepolitisk oversigt, side 272.

117
Rønfelt, Thomas og Werlauff, Erik, 2013, LL § 16 E i kritisk EU-retlig belysning, Skattepolitisk oversigt, side 274.

118
Rønfelt, Thomas og Werlauff, Erik, 2013, LL § 16 E i kritisk EU-retlig belysning, Skattepolitisk oversigt, side 274.
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kapitallån fra udenlandske selskaber, som kan være lovlige efter de lokale regler. Hertil svarer

skatteministeren, at det afgørende ikke er, om lånet er lovligt eller ulovligt efter de selskabsretlige regler,

men derimod, hvorvidt kapitalejeren har bestemmende indflydelse i selskabet, da man ønsker at ramme de

tilfælde, hvor kapitalejeren har mulighed for at vælge hvorvidt selskabet skal yde kapitallånet119.

Skatteministerens svar om, at det ønskes at ramme de tilfælde med kapitallån til kapitalejere med

bestemmende indflydelse, betyder ikke noget i forhold til, hvorvidt bestemmelsen i EU-retlig sammenhæng

skal ses for værende for restriktiv og godtgør således heller ikke et alment hensyn.

Dette EU-retlige perspektiv på de nye danske beskatningsregler for ulovlige kapitallån kunne have været

yderst relevant at inddrag i denne afhandling, men da EU-retten er et meget omfattende område, har

afhandlingens begrænsede omfang ikke muliggjort at inddrage dette.

119
Skatteudvalget 2011-12, L 199, Bilag 11 - Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/8-12 fra Danske

Advokater.
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10 Bilagsoversigt

Bilag 1 Skattesatser, beskatningsgrundlag, bundfradrag og fradragenes skatteværdi for 2014.

Bilag 2 Udledning af ligninger til og beregning af skæringspunkter for beskatning af udbytte versus løn.
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Bilag 1 - Skattesatser, beskatningsgrundlag, bundfradrag og fradragenes skatteværdi for 2014

Nedenstående skemaer er udarbejdet på baggrund af henholdsvis ”Skatteberegning – hovedtrækkene i

personbeskatning 2014”, nærmere bestemt punktet ”Beskatningsgrundlag og skattesatser 2013 og 2014”

samt ”Skatteværdi af fradrag i 2014” fundet på Skatteministeriets hjemmeside. Nedenstående er dog

tilpasset afgrænsningen i afhandlingen.

Skattesatser, beskatningsgrundlag og bundfradrag:

Fradragenes skatteværdi:

2014 2014

Personlig indkomst

+ positiv nettokapitalindkomst

Sundhedsbidrag 5,0

Kirkeskat 0,7*2

27,00 < 49.200

42,00 > 49.200

*1 for 2014: over DKK 40.800 for ugifte og DKK 81.600 for ægtepar.

*2 Landsgennemsnit.

Aktieindkomst-

skat
Aktieindkomst

42.800

Personlig indkomst

+ positiv nettokapitalindkomst*1

15,0

÷ skattelofts-

nedslag

449.100

24,9*2

SKATTESATS %
SKATTEART BESKATNINGSGRUNDLAG

Bundskat 42.800

BUNDFRADRAG,

DKK

6,83

Skattepligtig indkomst
Kommuneskat

Topskat

Fradragenes skatteværdi:

Skatter der beregnes af

indkomstgrundlaget

Fradragenes

skatteværdi i %*1

Fradrag i kapitalindkomst:

Renteudgifter, kurstab på

fordringer mv.

Fradragstyper i forskellige beskatningsgrundlag

*3 Skatteværdien sænkes gradvist med 1 pct.point årligt frem til 2019, hvorefter satsen bliver 25,6%

(gennemsnit). For negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) på op til DKK 50.000 for enlige og op til

DKK 100.000 for ægtepar bevares skatteværdien på ca. 33,6%, svarende til niveauet i 2011.

*1 Skatteværdien er beregnet i en gennemsnitskommune, der i 2014 har en samlet kommunal

skatteprocent på 25,6 % incl. Kirkeskat. Heraf udgør kirkeskatten 0,7 %.

Fradrag i personlig indkomst:

Arbejdsmarkedsbidrag, indbetalinger til

pensionsopsparing mv.

Bundskat, topskat, sundheds-

bidrag og kommune- og kirkeskat.
37,5 - 52,4

37,5 - 42,7*2

33,6 - 30,6*3

*2 Den højeste skatteværdi opnås, hvis fradraget reducere en del af positiv nettokapitalindkomst der

overstiger DKK 40.000 for enlige og DKK 80.000 for ægtepar.

Negativ kapitalindkomst

Positiv kapitalindkomst
Bundskat, topskat, sundheds-

bidrag og kommune- og kirkeskat.

Sundhedsbidrag og kommune- og

kirkeskat
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Bilag 2 - Udledning af ligninger til og beregning af skæringspunkter for beskatning af udbytte

versus løn.

Til brug for beregning af skæringspunkterne for beskatning af udbytte og løn er nedenstående

ligninger udledt:

=ݕ ܾ݁ ܽݐ ݇ݏ�݈ݐ ܭܭܦ�݅�ܽݐ

=ݔ ݑ ݈ݒ݈ ݅݃ ܭܭܦ�å݊�݈݅�ݐ

Udbytte:

- For udbytte under bundgrænsen på DKK 49.200 med en beskatning på 27 %:

(ݔ݂) = ݔ0,27 for >ݔ 49.200

- For udbytte over bundgrænsen på DKK 49.200 med beskatning på 27 % / 42 %:

(ݔ݂) = 49.200 × +ݔ0,27 −ݔ) 49.200) × 0,42

(ݔ݂) = 13.284 + −ݔ0,42) 20.664)

(ݔ݂) = 13.284 + −ݔ0,42 20.664

(ݔ݂) = −ݔ0,42 7.380 for <ݔ 49.200

Løn:

- For løn i 2014 med en anvendt marginalskat på 56,2 % og en fradragsværdi i selskabsskatten

på 24,5 %:

(ݔ݂) = −ݔ0,562 �ݔ0,245

(ݔ݂) = �ݔ0,317

- For løn i 2016 med en anvendt marginalskat på 56,2 % og en fradragsværdi i selskabsskatten

på 22 %:

(ݔ݂) = −ݔ0,562 �ݔ0,22

(ݔ݂) = �ݔ0,342
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Bilag 2 - Udledning af ligninger til og beregning af skæringspunkter for beskatning af udbytte

versus løn.

Skæringspunkter mellem udbytte og løn:

- For udbytte og løn i 2014:

−ݔ0,42 7.380 = ݔ0,317

−ݔ0,42 =ݔ0,317 7.380

=ݔ0,103 7.380

=ݔ
7.380

0,103

=ݔ 71.650

- For udbytte og løn i 2016:

−ݔ0,42 7.380 = ݔ0,342

−ݔ0,42 =ݔ0,342 7.380

=ݔ0,078 7.380

=ݔ
7.380

0,078

=ݔ 94.615


