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Executive summary 

Ever since Danish legislature in 1957 introduced the possibility to carry forward tax losses there has 

been a political debate about companies’ opportunities to exploit the wording of the law, which was 

not intended by the legislature. Consequently, new paragraphs were put in place,  intended to stop the 

trading of deficit companies exploiting saved losses in the transferor company. The corporate tax law 

§ 12 D deals with the prospect of exploitation of a company’s previously tax losses by a significant 

change in the company’s circle of owners.    

 

The political debate has changed over time but still today there is some doubt about how to interpret 

the concept of “financial risk by business activity” combined with a company’s significant change of 

owners. This is the case despite the significant financial consequences it has for the companies not 

being able to use previous years saved tax losses to carry down the taxable income.              

 

This thesis aims to define the concept of “financial risk by business activity” seen from a tax 

perspective when tax losses is carried forward, combined with a company’s significant change of 

owners. This will happen with an assessment of current legislation and a retrospective on the historic 

legislation and a compares of that time. The thesis will analyze how the rules on change of owners are 

to be understood using concrete examples and an analysis on how to interpret the concept in practice. 

The analysis will be based on binding answers from the Danish Tax Authority and verdicts from the 

Danish court of justice.   

 

Even though it will not succeed to define the concept of “financial risk by business activity” from an 

objective point of view, there will be set up a number of criteria which will be significant for the 

valuation of a company’s right to use previous years of tax losses by a significant change of owners. 

Subjective criteria will be set up based on a perception of, that it is not possible to set up objective 

metrics, which will be accurate in determining whether a company should be assessed empty due to 

lacking financial risk by business activity. 

 

One of the decisive criteria in the assessment of business activity is the company's profitability. If the 

company is not profitable at the time of the assessment, an overall assessment must evaluate whether 

the company is able to be profitable in the long term. This assessment is based on whether the 

company is run seriously and professionally by an owner with appropriate professional skills; in 

addition the company must be of a certain size and intensity. 



Executive summary 

 

 

In order to assess the company's financial risk it is crucial if the company definitely has ceased its 

activity. It will be assessed by an overall assessment based on the following four criteria: 

 Whether the company has dismissed all or most of the staff, 

 Whether the company's production of goods, services, etc. in fact ceased, 

 Whether the company has disposed of the physical assets such as production equipment and 

inventories 

 Whether the company has a turnover   

 

If the activity is not set based on the above criteria it must furthermore be assessed whether the activity 

are of a significant nature. 

 

In the thesis perspective there will be focus on the importance of reality principles in the Danish case 

law. The invasion of reality principles in the Danish tax system puts the rule of law in a hazard. It is no 

longer the conducted civil actions exclusively there apply but also the intent of actions.  

The civil dispositions are hereby override in the Danish tax system, because the purposes of these do 

not have the character of business but is only made to circumventing the tax legislations. 
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1 Indledning 

Frem til d. 1. juli 2012 var bestemmelserne vedrørende underskudsfremførsel reguleret i 

ligningslovens § 15, hvor de havde været siden 1957. Op gennem årene har lovgivningen fulgtes med 

samfundets udvikling, hvilket har øget kompleksiteten af bestemmelserne, og som følge af en 

længerevarende nyere politisk opmærksomhed på multinationale selskabers skattebetalinger, var det 

blevet tid til endnu en opdatering.  

 

Under ledelsen af daværende skatteminister Thor Möger Pedersen blev lovforslag L 173 fremsat d. 25. 

april 2012 med overskriften ”Styrkelsen af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten 

i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger mv.”. Lovforslaget indeholdt blandt 

andet en opdatering af de hidtil gældende regler i ligningsloven omkring underskudsfremførsel, som 

nu reguleres i selskabsskatteloven som følge af vedtagelsen af L 173. Der blev ved vedtagelsen indsat 

nogle nye begrænsningsregler omkring underskudsfremførsel, men en stor del af reglerne beholdt 

deres indhold og betydning fra de tidligere bestemmelser i ligningsloven.   

 

En af de bestemmelser, der ved vedtagelsen af L 173 ikke ændrede karakter, er reglen omkring 

underskudsfremførsel ved ejerskifte, der i dag reguleres i SEL § 12 D. Selvom første udgave af 

bestemmelsen i ligningsloven så lyset for første gang i 1987, 1 så kan der stadig opstå tvivlsspørgsmål i 

forbindelse med fortolkningen af bestemmelsen. Ordlyden af bestemmelsen er nemlig ikke entydig, 

men kan have store økonomiske konsekvenser for erhververen ved et ejerskifte i et selskab med et 

skattemæssigt underskud til fremførsel. Særligt SEL § 12 D, stk. 2, der omhandler 

underskudsbegrænsning ved ejerskifte i tomme selskaber, er ikke veldefineret på trods af, at selskaber 

der rammes af bestemmelsen, bliver fuldt ud fradragsbegrænset for tidligere indkomstårs underskud. 

Tidligere har denne lovgivning været lempeligere, hvilket gav anledning til en decideret handel med 

underskudsselskaber, hvilket politisk ikke var ønsket.  

 

Hvornår et selskab indtræder i bestemmelsen, er derfor umiddelbart ikke klart, hvorfor der er tale om 

en gråzone i skattelovgivningen. Det er derfor interessant at belyse, hvilket indhold domstolene og 

SKAT ligger i lovens formulering, og ikke mindst hvordan loven ud fra et retsmæssigt perspektiv bør 

fortolkes.  

 

 

                                                      

1 LFS 102, 1987. 
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1.1 Problemformulering 

Afhandlingens overordnede formål er at identificere, redegøre for og analysere problemstillinger 

vedrørende underskudsfremførsel i forbindelse med ejerskifte. Sigtet med afhandlingen er at definere, 

hvorledes økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet skal forstås i forbindelse med 

underskudsfremførsel. Dette er en flerleddet størrelse, som stepvis igennem afhandlingen vil blive 

belyst og analyseret. Afhandlingen vil afdække, hvordan loven omkring underskudsfremførsel, og 

særligt ved ejerskifte, skal fortolkes, og hvilke konsekvenser det har i mere praktiske problematikker. 

Den overordnede problemstilling, der vil forsøgt besvaret kan formuleres ved følgende spørgsmål: 

- Hvordan bør begreberne økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet defineres i henhold til 

SEL § 12 D, og hvilke konsekvenser har det for begrænsningsreglerne?  

 

I forsøget på at opnå en fyldestgørende besvarelse af ovenstående hovedspørgsmål, vil nedenstående 

underspørgsmål blive besvaret undervejs i opgaven: 

- Hvordan har reglen set ud historisk, og hvordan er gældende ret inden for 

underskudsfremførsel? 

- Hvad var baggrunden for indførelsen af diverse relevante lovforslag? 

- Hvornår er der foretaget et væsentligt ejerskifte efter SEL § 12 D, stk. 1? 

- Hvornår er der økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i forbindelse med 

underskudsfremførsel? 

- Hvordan er retspraksis for skattearrangementer, der indeholder handel med 

underskudsselskaber? 

- Hvordan bør loven fortolkes i forbindelse med praktiske problemstillinger fremstillet ved en 

case? 

 

 

1.2 Afgrænsning 

Denne afhandling afgrænses til at omhandle underskudsfremførsel for selskaber omfattet af SEL § 1 

og § 2. Der vil kun i sammenligningsøjemed fokuseres på reglerne tilknyttede fonde og foreninger, 

hvorimod reglerne for personer, dødsboer og virksomheder omfattet af virksomhedsskatteloven slet 

ikke er vurderet relevante og derfor ikke yderligere behandlet. 

 

Bestemmelserne om underskudsfremførsel har sin hovedregel i SEL § 12, hvorefter 

begrænsningsreglerne følger i SEL §§ 12 A-D. Af begrænsningsreglerne vil der kun fokuseres på SEL 
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§ 12 D, mens der kun kort vil blive redegjort for de resterende begrænsningsregler i afsnittet for 

gældende ret. 

 

Lovforslagene L 173, L 102 og L 139, som vedtaget, indeholder hver især flere punkter end dem, der 

bliver gennemgået i gennem afhandlingen. Som udgangspunkt vil der ikke blive fokuseret på andre 

punkter, afsnit, bemærkninger, betænkninger eller lovbestemmelser end dem der findes relevante i 

forbindelse med afhandlingens overordnede formål, hvilket vil omfatte de punkter, der omhandler 

fremførsel af skattemæssige underskud.  

 

Afhandlingen vil se bort fra underskudsreglerne vedrørende sambeskatning, samt de mere 

grundlæggende regler for, hvornår et givent selskab har mulighed for eller pligt til at indgå i 

sambeskatning, da det ikke vurderes at have en dybere relevans for det undersøgte emne.  Endvidere 

ville en fyldestgørende gennemgang af sambeskatningsreglerne i både nationalt og international regi 

kræve et større omfang, end hvad der er hensigtsmæssigt i henhold til afhandlingens egentlige formål 

og sigte. I forlængelse heraf afgrænses der for eventuelle internationale skatteregler, herunder 

dobbeltbeskatningsoverenskomster mv. 

 

I tråd med ovenstående vil reglerne om rentefradragsbegrænsning i SEL §§ 11 B og 11 C, og skattefri 

fusion i FUSL § 8 ikke blive gennemgået eller behandlet i løbet af dette papir. 

 

Der vil ikke blive taget yderligere stilling til EU-rettens betydning for afhandlingens overordnede 

problemstilling. 

 

Idet afhandlingens problemstilling stadig er aktuel vil der sandsynligvis opstå flere tvister, der ender 

ved domstolene. Det har derfor været nødvendigt at fastsætte en skæringsdato, der definerer det 

seneste tidspunkt, hvorfra der senest er indhentet og inddraget offentliggjort litteratur/data. 

Skæringsdatoen er fastsat til d. 12-08-2015. Endvidere begrænses opgavens indhold alene til at tage 

stilling til de i opgaven nævnte afgørelser og bindende svar. 
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1.3 Lovforkortelser 

Der vil igennem afhandlingen blive anvendt en række forkortelser af lovenes populærnavne. De 

anvendte forkortelser er anvendt ved normal praksis, men listes her for at undgå eventuelle 

misforståelser.  

 

Igennem teksten anvendes følgende forkortelser af relevante love: 

 AL - Afskrivningsloven 

 BOAL – Boafgiftsloven 

 EBL – Ejendomsavancebeskatningsloven 

 FUSL – Fusionsskatteloven 

 KGL – Kursgevinstloven 

 LL – Ligningsloven 

 PSL – Personskatteloven 

 SEL – Selskabsskatteloven 

 SL – Statsskatteloven 

 

Såfremt en nævnt bestemmelse ikke er gældende ret, så vil der være en henvisning til den historiske 

udgave af den pågældende lov. 
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1.4 Metodeafsnit 

Afhandlingen vil anlægge et retsdogmatisk fortolkningsprincip ved anvendelse af den juridiske 

metode i forbindelse med besvarelsen af ovenstående problemformulering. Den juridiske metode er 

normalt den metode, der anvendes af jurister og ved domsafgørelser i danske retsinstanser i henhold til 

faktuelle problemstillinger.2 Idet metoden er den gængse blandt jurister, er der en fælles forforståelse 

og fortolkningsstil for alle parter, hvilket sikrer et ensartet og validt resultat gennem fortolkning og 

analyse af anerkendte retskilder.2  

 

Den juridiske metode inddeler retskilderne i fire nedenstående grupper.3 Der er ikke en teoretisk 

rangorden, men ved udførelsen af den juridiske metode i praksis forekommer en rækkefølge eller 

prioritering fra øverst til nederst: 

- Regulering (retskilde) 

- Retspraksis (områdets) 

- Rets sædvane 

- Forholdets natur 

 

Idet emnefeltet vedrører skatteret er grundlovens hjemmel til at beskatte fysiske og juridiske personer 

den overordnede lov på området.4 Herefter er afhandlingens fokus på skattelovgivningen for selskaber, 

hvorfor selskabsskatteloven vil danne grundlaget som retskilde. For at forstå hensigten med relevante 

bestemmelser og lovændringer er forarbejdningerne med høringsproces og bemærkninger til 

pågældende lovforslag inddraget. 

 

Endvidere lægges der igennem opgaven et stort fokus på domsafgørelser, da disse danner grundlaget 

for, hvorledes bestemmelserne forstås i praktiske situationer. Ligeledes er der inddraget bindende svar, 

der røber hvilken position SKAT indtager i forhold til diverse situationer og fortolkninger af diverse 

bestemmelser.  

 

Hvor det er fundet relevant, er der inddraget artikler fra fagpersoner som advokater, revisorer mv. samt 

artikler fra større anerkendte mediehuse, der publicerer relevante artikler for at få omverdenens 

reaktioner på diverse lovændringer.  

 

 

                                                      

2 Nielsen (2011), s. 31 

3 Nielsen (2011), s. 32 

4 Grundlovens § 43. 
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1.5 Disposition 

Strukturen igennem afhandlingen er illustreret i nedenstående figur:  

 

 

De seks underspørgsmål til problemformuleringen vil blive undersøgt og besvaret i de seks 

hovedafsnit illustreret i nedenstående figur med afsnitsnummer 2-12.  

 

Afsnit 2 vil give et indledende historisk perspektiv på de relevante lovgivninger. 

 

Afsnit 3 vil primært fokusere på den generelle begrænsningsregel, der ved vedtagelsen af lovforslag 

173 fik foretaget en skærpelse. Dette gennemgås for at opnå en bredere forståelse for 

underskudsfremførsel som helhed, hvorfor begrænsningsreglerne i SEL §§ 12 A-C også kort 

gennemgås. I underafsnittene vil de gældende og relevante begrænsningsregler ved ejerskifte blive 

gennemgået, hvilket er afhandlingens fokuspunkt. 
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Afsnit 4 er med for at klarlægge hvilke hensigter lovgiver har haft ved fremsættelsen af diverse 

lovforslag, da det er med til at give en bedre forståelse af den gældende rets ordlyd. Endvidere 

anvendes lovens formål og hensigter i analysen vedrørende definitionen af økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet. 

 

Afsnit 5 analyserer i hvilke situationer der er foretaget et væsentligt ejerskifte. Dette er relevant da 

ejerskiftet er afgørende for indtrædelse i bestemmelsen omkring begrænsning af underskudsfremførsel 

SEL § 12 D.  

 

Afsnit 6-8 forsøger at definere et tomt selskab i forbindelse med underskudsfremførsel ved et ejerskifte 

ved at kigge på lovens udformning, lovens formål og den generelle retspraksis på området. 

 

Afsnit 9 er en opstillet case, der forsøger at belyse de kriterier, hvor et selskab vurderes at have 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. 

 

Afsnit 10 indeholder en diskussion af hvorledes det relative forhold mellem det fremførbare 

skattemæssige underskud og en eventuel ny aktivitets omfang kan anvendes i vurderingen af 

virksomhedens reelle hensigt med de foretagende dispositioner. Endvidere er der en kort diskussion af 

forholdet mellem retssikkerheden kontra realitetsgrundsætningen, hvilket vil blive gennemgået 

yderligere i den afrundende perspektivering. 

 

Afslutningsvis vil der blive foretaget en sammenfattende konklusion og perspektivering på baggrund 

af opgavens analyse og diskussion. 
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2 Historisk skattelovgivning om underskudsfremførsel 

Det første lovforslag om underskudsfremførsel blev stillet i 1956 af daværende finansminister Viggo 

Kampman.5 

Det blev foreslået, at erhvervsdrivende kunne fremføre tidligere års underskud i indeværende skatteår. 

Forslaget var begrænset til, at de erhvervsdrivende kun kunne fremføre underskuddet 2 år tilbage. Det 

var et ønske fra finansministerens side, at erhvervsdrivende med stærkt svingende indkomster ikke 

blev skattemæssigt straffet i forhold til andre erhvervsdrivende med en mere stabil indkomst. Dengang 

ansås muligheden for at fremføre underskud i op til 2 år, var tilstrækkeligt til at opfylde dette ønske. 

Det gjaldt desuden ikke med tilbagevirkende kraft, hvorfor det kun gjaldt underskud opnået fra 1957.  

 

Lovforslaget blev vedtaget i 19. december 1956 med ordlyden: 

“Her i landet fuldt skattepligtige personer kan, såfremt den for et skatteår opgjorte skattepligtige 

indkomst udviser underskud, fradrage dette underskud i den skattepligtige indkomst for de nærmest 

efterfølgende 2 skatteår. Indenfor denne periode kan fradraget, forsåvidt det kan rummes i den for det 

første skatteår opgjorte skattepligtige indkomst, ikke overføres til det andet skatteår. Disse 

bestemmelser kommer ikke til anvendelse på underskud, fremkommet i regnskabsår, der ligger til 

grund for skatteansættelsen for skatteåret 1956-57 eller tidligere skatteår”6  

 

I 1976 blev retten til at fremføre underskud udvidet fra det på det tidspunkt gældende to år til fem år.7 

Dette skyldtes, at der i længere tid havde været kritik af, at man kun kunne fremføre underskuddet i to 

år. Kritikere mente, at de erhvervsdrivende med svingende indkomster kunne have udsving, der strakte 

sig over mere end to år, hvorfor det var rimeligt at udvide denne. Derudover var der en række 

skattemæssigt sammenlignelige lande, hvori underskuddet kunne fremføres i en længere årrække end 

Danmarks to år. 8  

 

 

  

                                                      

5 LFF 1956-10-24 nr 16 

6 Lov 1956-12-19 nr 339 

7 Lov 1976-12-17 nr 614 

8 LFB 1976-12-10 nr 77 
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2.1 Underskudsfremførsel ved ejerskifte  

I 1987 kom daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen med den første begrænsning af retten 

til at fremføre underskud. Her blev der i LL§ 15, stk. 7 implementeret, at et væsentligt skifte i 

ejerkredsen medførte, at selskabet fremadrettet kun kunne fremføre selskabets opsparede underskud 

ned til selskabets nettokapitalindtægter. 

 

Selskabet nettokapitalindtægter er opgjort som summen af følgende: 

1. renteindtægter og renteudgifter, 

2. skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab efter kursgevinstloven, 

3. udbytter og skattegodtgørelse efter ligningslovens § 16 A og selskabsskattelovens § 17 A, 

4. skattepligtig fortjeneste eller fradragsberettigede tab ved afståelse af aktier efter 

aktieavancebeskatningsloven og ligningslovens § 16 B og 

5. de i ligningslovens § 8, stk. 3, omhandlede provisioner m.v 9 

I 1995 blev det implementeret, at der ved væsentlig ejerskifte skulle vurderes, hvorvidt at selskabet på 

aftaletidspunktet for overdragelen i det væsentlige var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet, hvis dette var tilfældet, var det ikke muligt at fremføre underskuddet i den skattepligtige 

indkomst.10 

 

Da denne afhandling bygger på lovgivning omkring underskudsfremførsel ved ejerskifte vil 

baggrunden for disse love blive gennemgået dybere på et senere tidspunkt. 

 

 

2.2 Underskudsfremførsel ved tvangsakkord 

En landsoverskatterådskendelse fra 1929 danner grundlag for reglerne om underskudsfremførsel ved 

tvangsakkord. Dengang hed det “at et skattemæssigt driftsunderskud opstået i den periode af 

regnskabsåret, der ligger før akkorden, ikke kan fradrages i et eventuelt driftsoverskud opnået efter 

akkorden, idet dette driftsunderskud bliver elimineret ved akkorden og altså ikke bliver effektivt.” Da 

der som tidligere nævnt blev indført mulighed for underskudsfremførsel i 1956, blev praksis fra 

landsoverskatterådskendelsen i 1963 udvidet til også at gælde driftsunderskud fra tidligere 

regnskabsår. Begrænsning gjaldt dog kun op til et beløb svarende til gældseftergivelsen, hvilket vil 

                                                      

9 Lov 18-12-1987 nr 837 

10 Lov 14-06-1995 nr 412 
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sige, at den del af underskuddet, der var større end gældseftergivelsen, stadig kan fremføres. 11 En 

række kritikere mente i starten af 80erne, at der i Ligningsloven ikke var hjemmel i bestemmelsen 

ordlyd eller forarbejdninger til at tolke det således, at der skulle ske begrænsninger i det fremførbare 

underskud ved akkord.12 Denne praksis blev underkendt ved en højesteretsdom, jf. UFR 1986 s. 462 

H, det blev vurderet, at der i den dagældende Ligningslov ikke var hjemmel til denne praksis. 13 Derfor 

blev det først ved lov nr. 363 af 06/06/1991 vedtaget at indskrive begrænsning af 

underskudsfremførsel ved opnået tvangsakkord i Ligningslovens § 15, stk. 2. Ligesom der i 

ligningslovens § 15, stk. 3, blev vedtaget, at reglerne i stk. 2 også gjaldt ved frivilligt akkord. 14 

 

 

2.3 Underskudsfremførsel i ubegrænset antal år 

I 2002 blev det besluttet at lempe reglerne for underskudsfremførsel, således at selskaberne ikke 

længere var nødt til at bruge underskuddet indenfor 5 år, som besluttet i 1976, men fremover frit 

kunne fremføre underskuddet i senere regnskabsår. Det blev besluttet, fordi den daværende regering 

mente, at det ville styrke selskaber i Danmarks konkurrenceevne. De mente, at det kunne være en 

hindring for, at nystartede selskaber ville lave store investeringer, da der var risiko for, at det 

underskud disse investeringer medførte, ville være forældet end det var muligt at fremføre dette i en 

positiv skattepligt indkomst. Reglerne gjaldt dog kun underskud opstået i 2002 og senere, underskud 

opstået i tidligere år var stadig ramt af begrænsningerne. 15 

                                                      

11 Betænkning nr. 1101, afgivet af skattelovrådet d. 9. februar 1987, Skat ved konkurs og akkord, s. 37 

12 Betænkning nr. 1101, afgivet af skattelovrådet d. 9. februar 1987, Skat ved konkurs og akkord, s. 39 

13 Betænkning nr. 1101, afgivet af skattelovrådet d. 9. februar 1987, Skat ved konkurs og akkord, s. 28 

14 Lov 1991-06-06 nr 363 

15 Lov 2002-05-21 nr 313 



3 – Gældende ret 

Side 13 af 102 

 

3 Gældende ret 

I det foregående afsnit blev det historiske perspektiv for lovgivningen om underskudsfremførsel 

gennemgået. Dette afsnit vil tage udgangspunkt i det regelsæt, der var gældende umiddelbart før 

vedtagelsen af lovforslag nr. 173 af 2011-2012, samt gennemgå gældende ret med de hertil hørende 

begrænsningsregler ved blandt andet ejerskifte.  

 

Som hovedregel opgøres den skattepligtige indkomst for selskaber i forhold til indkomståret.16 

Indkomståret følger som hovedregel kalenderåret med mindre, der er indgået aftale omkring et 

forskudt indkomstår,17 hvilket kan have interesse, såfremt der tilsvarende køres med forskudt 

regnskabsår eller lignende. 

Et grundprincip i dansk skatteret er, at indtægter og udgifter, der medtages i indkomståret skal vedrøre 

samme periode, der har en fastsat længde på 12 måneder.18 Indkomståret bliver skatterettens 

tidsmæssige omfang, hvilket har den betydning for karakteriseringen af henholdsvis skattepligtig 

indkomst og fradragsberettiget omkostninger, at disse netop kan henvises til det indkomstår, hvor 

indtægten eller udgiften finder sted. For indtægterne stammer dette princip SL § 4, idet det er de 

samlede årsindtægter, der benævnes, og SL § 6 for omkostningerne, da omkostningerne skal være 

afholdt i årets løb. 

 

Resultatudjævning beskriver forholdet, hvor indtægter eller udgifter overføres fra et indkomstår til et 

andet, hvilket ikke stemmer overens med definitionen af et indkomstår. Resultatudjævning er derfor 

som hovedregel ikke en mulighed.19 Der er dog situationer, hvor resultatudjævning kommer til sin ret, 

og det bliver efter lovgivning en mulighed. En sådan mulighed er underskudsfremførsel, hvor 

underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages i et fremtidigt indkomst år med positiv indkomst.  

 

Nuværende gældende regler for underskudsfremførsel reguleres i selskabsskatteloven, der er gældende 

for selskaber og foreninger, der er hjemmehørende i Danmark efter SEL § 1, og de selskaber der har 

hjemsted i udlandet, men driver erhverv med fast driftssted eller ejendom i Danmark jf. SEL § 2. 

Inden reglerne for underskudsfremførsel blev flyttet til selskabsskatteloven, blev de reguleret i 

ligningslovens § 15. 

                                                      

16 SEL § 10, stk. 1 

17 SEL § 10, stk. 1, pkt. 4 

18 Bolander (2012), s. 165 

19 Bolander (2012), s. 167 
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3.1 Underskudsfremførsel efter tidligere gældende LL § 15 

Hovedreglen for underskudsfremførsel ifølge dagældende ligningslov var, at såfremt der i et 

indkomstår var underskud, så kunne dette fradrages i den skattepligtige indkomst i de efterfølgende 

indkomstår.20 Dette betyder, at hvis en virksomhed et år har et underskud, og selskabet i et 

efterfølgende har overskud, så sænkes skattebetalingen i det år med overskuddet. Såfremt at det 

fremførbare underskud er større end overskuddet vil skattebetalingen helt forsvinde. I tilfælde hvor 

selskaber kan fremføre underskud, der kan rumme hele overskuddet i et indkomstår kaldes for 

”nulskatteselskaber”, da disse i sådan et tilfælde ikke skal betale skat det pågældende år. Denne 

problemstilling var en af hovedårsagerne til fremsættelsen og den senere vedtagelse af lovforslag L 

173, hvilket vil blive gennemgået i et senere afsnit.  

 

LL § 15, stk. 1 fra LBKG 2011-10-28 nr. 1017 med ikrafttrædelsestidspunkt 2012-06-20 lød som 

følger: 

”Såfremt den for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette 

underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Fradraget kan kun 

overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.” 

 

Af ovenstående fremgår det, at underskudsfremførsel kun kan ske, såfremt det ikke har været muligt at 

fradrage underskuddet i et tidligere indkomstår. Det er dermed ikke muligt at ”gemme” et underskud 

som et aktiv, indtil det ønskes anvendt, hvilket betyder, at fradraget skal anvendes, så snart der sker et 

overskud i et indkomstår, efter der har været et underskudsår. I tilfælde hvor underskuddet der kan 

fremføres er større end det overskud der er i et indkomstår, så fremføres det ældste underskud først.21 

Før vedtagelsen af lov nr. 313 af 21-05-2002 var det kun muligt at gemme underskud til fremførsel i 

op til 5 år, hvorfor det tilsvarende var mest hensigtsmæssigt for selskaber at anvende underskud til 

fremførsel fra de ældste indkomstår. Efter vedtagelsen af denne lov blev det muligt at gemme 

underskud til fremførsel, for underskud opstået i indkomstårene 2002 og frem, i ubegrænset tid. 

 

For at illustrere hvordan underskudsfremførsel fungerede efter reglerne af ovenstående gennemgang af 

LL § 15, stk. 1, vil der nedenfor blive gennemgået et taleksempel. Taleksemplet har til formål at 

belyse ændringen i reglerne for underskudsfremførsel ved overgangen til selskabsskatteloven. 

Eksempel 1 tager udgangspunkt i et selskab med kalenderåret som indkomstår, ultimo 2013 

fremførselsberettiget underskud fra tidligere år på 50 mio. kr., og en skattepligtig indkomst for 

indkomståret 2014 på 40 mio. kr. før modregning fra tidligere år: 

                                                      

20 LL § 15, stk. 1 fra LBKG 2011-10-28 nr. 1017, ikrafttrådt 2012-06-20 

21 Cirk. 72 af 17. april 1996 – pkt. 21.1 
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22 

 

Idet at det fremførbare underskud i ovenstående taleksempel er større end det skattemæssige resultat, 

bliver den skattepligtige indkomst 0 kr. for indkomståret 2014. Endvidere vil det resterende underskud 

på 10 mio. kr. fra tidligere indkomstår, kunne fremføres til et senere indkomstår med skattepligtig 

indkomst. 

 

Selskaber havde med reglerne i LL § 15 mulighed for at udnytte hele værdien af underskud fra 

tidligere indkomstår i et efterfølgende overskudsår. Dette forhold blev ændret i forbindelse med de 

nyere bestemmelser for underskudsfremførsel i selskabsskatteloven. 

 

 

3.2 Underskudsfremførsel efter SEL § 12 

Som allerede gennemgået var reguleringer vedrørende underskudsfremførsel tidligere reguleret i LL § 

15, men som følge af vedtagelse af lov nr. 591 af 18. juni 2012 blev retsgrundlaget for 

underskudsfremførsel flyttet til SEL § 12. Langt de fleste af bestemmelserne forblev lignende i deres 

ordlyd og betydning, men der var nogle ændringer ved lovskiftet, hvilket medførte nogle 

begrænsninger for mulighederne ved fremførsel af underskud i efterfølgende indkomstår. Baggrunden 

for indførslen af begrænsningerne var politiske, og havde til hensigt at gøre op med større 

multinationale selskaber opererende i Danmark, der havde oparbejdet et så stort underskud, at de ikke 

inden for en overkommelig fremtid skulle betale danske skatter.23 Baggrunden for lovforslaget vil 

blive gennemgået yderligere i et senere afsnit. 

 

                                                      

22 Taleksempel 1 er udarbejdet på baggrund af fiktive tal. Det bemærkes endvidere at den anvendte lovgivning i 

eksemplet er forældet i forhold til indkomståret der fremgår. 

23 Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber, 9. juli 2010 

Indkomståret 2014 kr.

Skattemæssigt resultat 40.000.000      

Fremført underskud fra tidl. År 50.000.000      

Modregnet underskud fra tidl. År 40.000.000      

Skattepligtig indkomst -                   

Beregnet selskabsskat, 24,5 % -                   

Skattemæssigt underskud ultimo 2014 10.000.000      
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SEL § 12, stk. 1 af LBKG 2015-01-09 nr. 149 har følgende ordlyd: 

”Hvis den skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår efter reglerne i stk. 2 og 3.” 

 

Ordlyden i SEL § 12, stk. 1 følger forgængerens i LL § 15, stk. 1. Hovedreglen er dermed den samme 

som tidligere, hvilket betyder, at hvis der i et indkomstår er et underskud, så kan dette fradrages i et 

efterfølgende indkomstår med skattepligtig indkomst. Der, hvor der er sket en markant ændring i 

forhold til den tidligere bestemmelse i ligningsloven, er i SEL § 12, stk. 2: 

”Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige 

indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et herefter resterende 

underskud kan fradrages i 60 pct. af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger 

grundbeløbet. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.” 

 

Som det fremgår af lovteksten ovenfor, så er der her indsat nogle beløbsbegrænsninger for hvor stor en 

andel af det fremførbare underskud, der kan fradrages i det pågældende indkomstår med positiv 

indkomst. I LL § 15 var der ikke sådanne begrænsninger for størrelsen af fradragsretten, hvorfor SEL 

§ 12, stk. 2 må antages at være en skærpelse af de tidligere regler. Den primære begrænsning i LL § 15 

var, at der inden for perioden udelukkende kunne overføres fradrag for underskud til et senere 

indkomstår, såfremt dette ikke kunne rummes i et tidligere års skattepligtige indkomst.24 Dette forhold 

gør sig stadig gældende, men reguleres nu i SEL § 12, stk. 3 jf.: 

”Underskud kan kun fremføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke efter reglerne i 

stk. 2 kan rummes i tidligere års indkomst.” 

 

Dermed skal underskud udnyttes, så snart dette er muligt. Hertil findes imidlertid to undtagelser, der 

giver mulighed for at se bort fra fremførtbart underskud. I tilfælde hvor et selskab eller en 

sambeskatningsgruppe er pålignet udenlandsk skat, heriblandt udenlandsk kildeskat, kan selskabet ved 

tilfælde med skattemæssig underskud et pågældende år ikke udnytte muligheden for lempelse efter 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten eller LL § 33. For at kompensere for dette er der indsat en 

bestemmelse i LL § 33 H, hvor det bliver muligt for selskabet at bortse fra underskud, så der kan 

selvangives en skattepligtig indkomst, der udløser en dansk skat, som herefter kan lempes på grundlag 

af den betalte udenlandske skat. 

Ligeledes fremgår det af SEL § 31, stk. 9, at det er muligt at se bort fra underskud fra et fast driftssted 

eller fra et sambeskattet datterselskab, hvis de pågældende underskud ellers ville blive modregnet i 

                                                      

24 SEL § 12, stk. 3. 
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overskud, som er undergivet udenlandsk beskatning, samt selskabet ville være berettiget til lempelse 

efter regler lignende de danske i LL § 33.  

Ved anvendelse af en af de to ovenstående muligheder for at bortse fremførtbart underskud, fremføres 

de bortsetes underskud til fremtidige indkomstår. SEL § 12, stk. 4 vedrører anvendelsen af en af de to 

ovenstående bestemmelser: 

”Hvis et selskab m.v. vælger at anvende reglerne i § 31, stk. 9, eller ligningslovens § 33 H, stk. 1, og 

dette valg medfører, at den opgjorte skattepligtige indkomst i indkomståret udgør et større beløb end 

den skattepligtige indkomst i indkomståret opgjort efter reglen i stk. 2, finder reglen i stk. 2 ikke 

anvendelse i det pågældende indkomstår.” 

 

Der foretages således ikke underskudsbegrænsning efter SEL § 12, stk. 2 i det pågældende 

indkomstår, hvor reglerne om bortseelse af skattemæssig underskud efter bestemmelserne i SEL § 31, 

stk. 9 og LL § 33 H, stk. 1 anvendes til at forhøje den skattemæssige indkomst til et større beløb end 

reglerne i SEL § 12, stk. 2 ville have medført.  

  

Ved overgangen fra LL § 15 til reglerne i SEL § 12, er der tilføjet en beløbsbegrænsning i forhold til 

hvor stor en andel af den positive indkomst, der kan fradrages med tidligere års underskud.25 

Begrænsningen er to-delt, hvilket vil sige, at der både er et fast grundbeløb, der kan fradrages hvert 

indkomstår, og derudover så kan der fradrages en procentuel andel af den resterende skattepligtige 

indkomst, under forudsætning at det kan rummes i det fremførbare underskud.  

 

Det fastsatte grundbeløb, der ved hver indkomstopgørelse kan modregnes med indkomstårets 

indkomst, såfremt der tidligere har været et underskud, der enten er på størrelse med grundbeløbet 

eller større, reguleres i PSL § 20, stk. 3.26 Niveauet for grundbeløbet er i år 2015 på 7.747.500 kr.27 

Såfremt underskuddet fra et tidligere indkomstår er mindre end grundbeløbet, så vil det altid være 

muligt at fradrage det fuldt ud i den skattepligtige indkomst. 

 

I tilfælde hvor der er et større fremførtbart underskud end svarende til grundbeløbet, så kan det 

resterende underskud modregnes i 60 % af den resterende positive indkomst for det pågældende 

indkomstår. For at demonstrere hvordan disse nye begrænsningsregler tager sig ud, så gennemgås her 

taleksempel 2 nedenfor, der tager udgangspunkt i samme tal som taleksempel 1 i det foregående afsnit, 

                                                      

25 SEL § 12, stk. 2 

26 SEL § 12, stk. 2, pkt. 3. 

27 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/beloebsgraenser-i-skattelovgivningen-der-reguleres-

efter-personskattelovens-%C2%A7-20-2014-2015/ - set d. 26/3-15 
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hvilket gør det muligt at se, hvilken indflydelse den nye begrænsningsregel har i forhold til de tidligere 

regler. 

 

28 

 

Som det fremgår af ovenstående eksempel, så er årets skattepligtige indkomst på 40 mio. kr. Der er et 

skattemæssigt underskud til fremførsel på 50 mio. kr. fra de foregående indkomstår. Af de 40 mio. kr. 

fratrækkes først grundbeløbet på 7,635 mio. kr. jf. SEL § 12, stk. 2, hvorefter der af den resterende 

skattepligtige indkomst på 32,365 mio. kr. fratrækkes 60 %. Slutteligt har vi den endelige 

skattepligtige indkomst på de 12,946 mio. kr. med en tilsvarende skattebetaling på ca. 3,2 mio. kr.  

 

I dette tilfælde er det muligt at fradrage hele de 60 % efter grundbeløbet er fratrukket, da dette kan 

rummes i det skattemæssige underskud fra de tidligere indkomstår. Der kan selvfølgelig opstå 

situationer, hvor dette ikke er muligt. Dette havde været scenariet, hvis det skattemæssige underskud 

fra tidligere år blot havde været 10 mio. kr., hvilket havde betydet at der blot var 2,365 mio. kr. tilbage 

efter grundbeløbet var trukket. Det ville derfor af gode grunde ikke være muligt at fradrage helt op til 

de 19,419 mio. kr., men udelukkende de resterende 2,365 mio. kr., hvorfor alle de 10 mio. kr. kunne 

være fradraget det pågældende indkomstår. 

 

I forhold til det første taleksempel, hvor reglerne fra LL § 15 er anvendt, så ses det i taleksempel 2 

ovenfor, at det her ikke er muligt at nedbringe hele sin skattepligtige indkomst til nul. Men tilsvarende 

er der i taleksempel 2 et større skattemæssigt underskud til fremførsel i de efterfølgende indkomstår, 

end der er ved anvendelse af de gamle regler. Forskellen på de to eksempler sker på baggrund af de 

nye begrænsningsregler, der er skrevet ind i SEL § 12, stk. 2.  

                                                      

28 Taleksempel 2 er udarbejdet på baggrund af fiktive tal. 

Indkomståret 2014 kr.

Skattemæssigt resultat 40.000.000      

Modregnet underskud fra tidl. År (7.635.000)       

32.365.000      

Modregnet underskud fra tidligere år, 60 % heraf (19.419.000)     

Skattepligtig indkomst 12.946.000      

Beregnet selskabsskat, 24,5 % 3.236.500        

Skattemæssigt underskud ultimo 2013 50.000.000      

Anvendt underskud i 2014 jf. ovenstående (27.054.000)     

Skattemæssigt underskud til fremførsel ultimo 2014 22.946.000      
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Med de gældende regler i selskabsskatteloven sker der en udjævning af anvendelse af fradraget ved 

underskudsfremførsel over en længere periode end de tidligere regler. Hvorvidt dette forhold er 

positivt for selskaber med underskud til fremførsel, giver ikke et entydigt svar, da det afhænger af det 

enkeltes selskabs strukturering, sæsonudsving mv. For staten sikrer det dog en mere stabil indkomst 

henover årerne, da de nye begrænsningsregler giver en udjævning af fradragsretten, hvorfor flere 

selskaber der ellers ikke havde udsigt til at skulle betale skat grundet underskudsfremførsel, nu ikke 

kan udnytte det fulde fradrag.  

 

 

3.3 Lempelse til forsknings- og udviklingsselskaber 

Brancher som f.eks. biotekbranchen, der er kendetegnet ved at størstedelen af deres 

forretningsaktiviteter primært ligger i forskning og udvikling af nye præparater, er i risikozonen for at 

blive ramt af de nye begrænsningsregler. Forskning og udvikling er forbundet med store investeringer 

og først et sent afkast, hvorfor selskaber inden for denne branche er afhængig af kapitalstærke 

investorer. Begrænsningsreglerne kan gøre disse investeringer mindre attraktive, da der potentielt 

ligger et skattemæssigt tab.  

 

I Danmark har vi i en årrække inden for biotekbranchen været et yderst produktivt land sammenlignet 

med andre europæiske lande.29 Der genereres og investeres mange penge, og branchen står for en 

vigtig del af den fremtidige danske vækst i form af eksport,30 hvilket gør denne branche til en vigtig 

branche set fra et samfundsmæssigt og politisk synspunkt. Politikerne ønsker derfor, at disse selskaber 

bliver i Danmark, fremfor at de flytter til andre lande med bedre skattemæssige vilkår og dermed 

bedre vilkår for de nødvendige investorer. Derfor ønskes det, at investorerne skal finde disse selskaber 

interessante, så der kan blive rejst kapital til at muliggøre disse omkostningstunge projekter, der gerne 

skulle ende ud med at værdifuldt patent/produkt, der vil gavne Danmark i form af en succesfuld 

virksomhed med tilhørende arbejdspladser mv.  

 

Den daværende skatteminister Thor Möger Pedersen, anså ikke de nye begrænsningsregler for særligt 

at ramme forsknings- og udviklingsvirksomheder, men henviser i stedet til det faktum at selskaber, der 

har store overskud i et indkomstår vil komme til at betale selskabsskat, og dermed bidrage til det 

                                                      

29 Johnsen, Morten: ”Danmark er Europas mest produktive biotek-land”. Berlingske, d. 10. januar 2008, 

opdateret d. 13. maj 2012  

30 Jørgensen, Stig m.fl.: ”En omstigningsbillet til vækst i dansk biotek”. Berlingske, d. 6. april 2014 
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samfund, som underbygger selskabets indtjening.31 Samtidig benægter Thor Möger ikke, at der kan 

være likviditetsmæssige konsekvenser ved lovændringen, idet et selskab i et overskudsår ikke har 

mulighed for at udnytte fradragsretten fuldt ud for underskud opstået i tidligere indkomstår.32 Thor 

Möger henviser her til at fradragsretten ikke fjernes, men vil blot fordeles ud over en længere række af 

indkomstår. 

 

På trods af disse argumenter er der i LL § 8 X indført mulighed for, at virksomheder med store 

udviklings- og forskningsudgifter kan opnå en form for kredit fra statskassen. Selvom et 

udviklingsselskab et indkomstår ikke har nogen indtægter, så har selskabet mulighed for at få 

skatteværdien af forsøgs- og forskningsudgifter udbetalt ved at straksafskrive efter LL § 8 B, stk. 1 

eller AL § 6, stk. 1, nr. 3. Denne mulighed gælder både for kapitalselskaber samt personselskaber der 

driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen.33 Den skattemæssige værdi af et 

underskud beregnes ved hjælp af den tilhørende skatteprocent34 for det pågældende indkomstår, hvori 

skatteværdien af udviklingsomkostningerne ønskes udbetalt.  

 

Hvis f.eks. et biotekselskab har forskningsomkostninger for 40 mio. kr. i år 2015, så kan et selskab få 

udbetalt, hvad der svarer til 23,5 % af disse omkostninger,35 dog med den begrænsning svarende til 

skatteværdien af et underskud på 25 mio. kr. årligt.36 Det vil sige, at det pågældende selskab kan i 

2015 få udbetalt 5,875 mio. kr.37 på trods af, at selskabet endnu ikke har haft indtægter at betale skat 

af. Dette tilfører likviditet til selskaber, der i forbindelse med udviklingen af et produkt har brug for 

disse, og kan til en vis grad sidestilles med et risikofrit lån, idet det beløb, der bliver udbetalt bliver 

modregnet i det samlede fremførbare underskud.38 Det betyder, at der i et fremtidigt indkomstår med 

overskud vil være mindre at fradrage, da dette ”fradrag” blev udnyttet tidligere. De resterende 15 mio. 

kr. kan i dette tilfælde fremføres til et senere indkomstår. Der kan ligge et incitament til at forsinke et 

givent udviklingsprojekt, så udgifterne hertil kan fordeles udover flere indkomstår, da det er det 

enkelte indkomstårs skattemæssige underskud, der danner grundlag for udbetalingen med den 

tilhørende begrænsning på 25 mio. kr.  

 

                                                      

31 Svar til spørgsmål 9 vedrørende lovforslaget L 173. 

32 Svar til spørgsmål 5 vedrørende lovforslaget L 173. 

33 LL § 8 X, stk. 1, 1. pkt 

34 Reguleret i SEL § 17, stk. 1. 

35 Jf. SEL § 17, stk. 1, hvor skatteprocenten for 2015 er 23,5 %. 

36 Beløbsgrænse reguleret i LL § 8 X, stk. 1, 3. pkt. 

37 23,5% x 25 mio. kr. = 5,875 mio. kr. 

38 LL § 8 X, stk. 4, 2. pkt. 
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Den skattekredit, der kan opnås med LL § 8 X, kan til en vis grad sidestilles med et rentefrit lån givet 

af statskassen, med den betingelse, at der hurtigere opnås en skattepligtig indkomst, idet det 

fremførbare underskud mindskes tilsvarende. Muligheden for skattekreditten er ligeledes med til at 

opveje nogle af de forhindringer underskudsbegrænsningerne medfører, hvilket gør markedet mere 

attraktivt for både udviklingsselskaber og deres investorer.  

 

 

3.4 Begrænsningsregler ved underskudsfremførsel 

Hovedreglen for underskudsfremførsel fremgår af den ovenfor gennemgåede SEL § 12. Med 

indførelsen af lov nr. 591 af 18. juni 2012 fik begrænsningsreglerne til underskudsfremførsel deres 

egne lovparagraffer, og reguleres nu i SEL §§ 12 A-D. Der var lignende begrænsningsregler inden 

lovvedtagelsen i 2012 i LL § 15 stk. 2-12, som grundlæggende er de regler, der er blevet flyttet med 

over i selskabsskatteloven uden nogen egentlig realitetsændring. Begrænsningerne omhandler 

underskudsfremførsel i følgende situationer; livkidation/ophør, frivillig- og tvangsakkord, 

gældseftergivelse, konkurs, ejerskifte, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver. 

Der vil ikke blive foretaget en dybdegående gennemgang af hvert område, men blot forklaret hvad 

bestemmelserne indeholder og betyder. Det er kun bestemmelsen SEL § 12 D, der vil blive gået 

nærmere igennem i dette papir med fokus på det konkrete indhold i bestemmelsen, de gældende 

forudsætninger samt de tilhørende konsekvenser heraf. 

 

SEL § 12 A vedrører begrænsninger i underskudsfremførsler for selskaber, der i et indkomstår opnår 

en tvangsakkord i forbindelse med en rekonstruktion. Begrænsningerne træder i kraft i det indkomstår, 

tvangsakkorden stadfæstes. Beløbet for underskud til fremførsel nedsættes på de kildeartsbegrænsede 

tab med et beløb svarende til gældseftergivelsen.39 Dette gør sig ligeledes gældende såfremt hele eller 

dele af en gæld konverteres til aktier eller konvertible obligationer, idet det sidestilles med en 

gældsnedsættelse jf. SEL § 12 A, stk. 3. Reglerne i SEL § 12 A finder desuden anvendelse ved en 

samlet ordning i forbindelse med frivillig akkord jf. SEL § 12 B. Reglerne for SEL § 12 A og § 12 B 

er flyttet fra henholdsvis LL § 15, stk. 2 og LL § 15, stk. 3, der reelt havde samme indhold. 

 

SEL § 12 A er ligeledes gældende i situationer, hvor der bliver indfriet eller nedbragt fordringer i 

forbindelse med tilskud omfattet af SEL § 31 D, eller hvor indskyder ejer mere end 10 % af aktie- eller 

anpartskapitalen, hvilket betyder, at der sker en begrænsning af det fremførbare underskud svarende til 

                                                      

39 Jf. ABL § 9 stk. 4 og § 43 stk. 3 – Realisationsbeskattede porteføljeaktier, KGL § 31 stk. 3 og § 31 A stk. 3 – 

Fordringer og EBL § 6 stk. 3 – Fast ejendom SEL § 31 D stk. 
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tilskuddet. 40 Dette gør sig dog kun gældende i situationer, hvor der er tale om en samlet ordning jf. 

SEL § 12 C, stk. 2. Denne bestemmelse fremgik tidligere i LL § 15, stk. 4-5. 

 

 

3.4.1 Underskudsbegrænsning som følge af ejerskifte 

Den sidste begrænsningsregel vedrører begrænsning i adgangen til at fremføre underskud, når der sker 

et væsentlig skifte i ejerkredsen reguleret i SEL § 12 D. Hovedreglen for begrænsning i 

underskudsfremførsel ved ejerskifte siger, at hvis mere end 50 % af aktiekapitalen i et selskab eller 

andelene i en forening ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer eller deltagere end i starten af 

et tidligere år, i hvilket den skattepligtige indkomst udviste et underskud, så kan underskuddet fra det 

tidligere år ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive 

nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og 

skibe. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis andre aktionærer eller deltagere ved slutningen af 

indkomståret råder over mere end 50 % af den samlede stemmeværdi end ved begyndelsen af 

indkomståret.41  

 

For ikke at lægge hindringer for overdragelser af ”reelle” selskaber, indbefatter den generelle 

begrænsning kun underskudsfremførsel til modregning i selskabets positive nettokapitalindtægter og 

leasingindtægter.42 Nettokapitalindtægter opgøres som summen af renteindtægter- og udgifter, 

gevinster og tab efter kursgevinstloven, aktieudbytter og –avancer samt de i LL § 8, stk. 3 

omhandlende provisioner.43 Desuden er indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler 

og skibe omfattet af begrænsningen.44 Indtægterne, der stammer fra udlejning, opgøres efter et 

nettoprincip, hvilket medfører, at afskrivninger fragår, og eventuelle genvundne afskrivninger 

tillægges.  

 

Uudnyttede skattemæssige underskud som følge af begrænsningsreglerne ved et væsentligt skifte 

bortfalder ikke, men vil udelukkende kunne udnyttes i efterfølgende indkomstår med skattepligtig 

indkomst større end nettokapitalindtægterne, såfremt underskuddet ikke kan rummes det første 

indkomstår, eller i situationer hvor underskuddet ikke længere falder ind under begrænsningsreglen. I 

                                                      

40 SEL § 12A, stk. 2, nr. 2. 

41 SEL § 12 D, stk. 1 

42 LSF 102, 1987, 4. Forslagets indhold. 

43 SEL § 12 D, stk. 3. 

44 Jf. bl.a. TfS 1994, 630 LR og TfS 1995, 553 LR. 
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tilfælde, hvor der er tale om ejerskifte i tomme selskaber, er der en skærpet begrænsning, idet 

fradragsretten helt bortfalder, hvilket vil blive gennemgået yderligere i senere afsnit: 

”Ved ændring af ejerkredsen som nævnt i stk. 1, 1. pkt., eller ændring af stemmeværdien som nævnt i 

stk. 1, 2. pkt., kan underskuddet endvidere ikke nedbringe den skattepligtige indkomst, hvis selskabet 

eller foreningen på tidspunktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for 

ændring af råden over stemmeværdien i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 

25 pct. af aktiekapitalen. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis selskabet eller foreningen fra 

stiftelsen og indtil tidspunktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for ændring 

af råden over stemmeværdien ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed.”45 

 

Hensigten med begrænsningsreglerne ved ejerskifte er at modarbejde handel med selskaber, der har et 

uudnyttet underskud fra tidligere indkomstår, som deres eneste aktiv også kaldet underskudsselskaber. 

Uden ovenstående begrænsningsregel ville eventuelle nye ejere, på trods af et væsentligt ejerskifte, 

være i stand til at anvende det skattemæssige underskud fra et tilkøbt underskudsselskab til 

modregning i deres skattepligtige indkomster, hvilket ikke er hensigtsmæssig for statskassen og 

dermed ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Mere om dette i efterfølgende afsnit. 

 

 

3.5 Undtagelsesregler 

3.5.1 Undtagede selskaber  

Der er tilfælde, hvor de pågældende selskaber er undtaget fra begrænsningsreglen i SEL § 12 D. Dette 

gælder bl.a. ved selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked.46 For at være 

undtaget efter denne regel, så er det et krav, at selskabet var optaget til handel på et reguleret marked 

både ved underskudsårets begyndelse samt ved udgangen af det indkomstår underskuddet ønskes 

fremført.47 I tilfælde hvor et selskab har underskud til fremførsel og dette lader sig børsnotere, så vil 

dette som udgangspunkt blive anset som et ejerskifte, med mindre det kan godtgøres, at der er tale om 

navnenoterede aktier.48 Begrundelsen for undtagelsen af selskaber optaget på regulerede markeder er, 

at det vil være uhyre vanskeligt at kontrollere, hvorvidt der er sket et væsentligt skifte i ejerkredsens 

sammensætning grundet den frie og kontinuerlige handel, der foregår på disse markeder. Endvidere er 

                                                      

45 SEL § 12 D, stk. 2 

46 SEL § 12D, stk. 4. nr. 1 

47 TfS 1999, 223 

48 Cirk. 1996-12-19 nr. 233, 6. Fritagelse for underskudsbegrænsning i tilfælde, hvor det reelle ejerskifte er under 

50 pct. 
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det erfaringsmæssigt med de ikke-børsnoterede selskaber, at der spekuleres i salg af 

underskudsselskaber.49 

 

Selskaber, der er overdraget til personer inden for BAL § 1, stk. 2 litra a-f, til en ægtefælle, forældres 

afkom eller stedforældre, er ikke omfattet af begrænsningsreglerne,50 da det ikke ønskes at hindre 

familiegenerationsskifte.51 Det samme gør sig gældende i situationer, hvor overdragelsen af 

kapitalandele sker i forbindelse med arv. Dette betyder, at hvis en, der ejer 100 % af et selskab, 

overdrager 40 % til hver af sine to børn, og de sidste 20 % sælges til tredjemand, så er der ikke 

foretaget et væsentligt ejerskifte efter SEL § 12 D, da overdragelsen af kapitalandelene til børnene 

ikke skal anses som et ejerskifte, da børnene falder ind under bestemmelsen om nærtstående familie jf. 

BAL § 1, stk. 2, litra a. Dermed er det blot de 20 %, der er overdraget til tredjemand, som tæller med i 

opgørelsen af ejerskiftet efter SEL § 12 D. 

 

Endvidere gælder begrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 1 ikke, hvis det overdragne selskab i hele 

indkomståret drev virksomhed som pengeinstitut, forsikringsselskab, investeringsforening, eller 

realkreditinstitut eller i øvrigt udøvede finansieringsvirksomhed.52 Dette skyldes, at denne type af 

virksomheder lever af at erhverve indkomst i form af kapitalindtægter, hvorfor en begrænsning i denne 

type indkomster ville ramme en evt. overdragelsessituation hårdt. Endvidere begrundes fritagelsen i, at 

der ikke er tale om et skifte i selskabets aktiviteter, og selskabets kapitalindtægter her må anses som 

erhvervsmæssig indkomst i tråd med den erhvervsmæssige aktivitet.53 

Det er et eksplicit krav, at det pågældende selskab udøvede finansieringsvirksomhed i hele 

indkomståret, hvor underskuddet stammer fra, men det er ikke et krav at selskabet i det år, hvor 

underskuddet ønskes anvendt, udøver finansieringsvirksomhed.  

 

Undtagelsesreglen for finansieringsvirksomheder er kun anvendelig i situationer, hvor virksomheden 

ikke er tom på aftalelsestidspunktet for overdragelsen af kapitalandele mv. eller aftale om ændring i 

stemmerettighederne. Såfremt der var tale om et tomt selskab ved aftale om overdragelsen, ville 

selskabet være omfattet af underskudsbegrænsningen i SEL § 12 D, stk. 2, og ikke have mulighed for 

at fremføre nogen former for underskud, hvilket er på lige fod med reglerne for alle andre typer af 

                                                      

49 LSF 102, 1987, afsnit 4 

50 SEL § 12 D, stk. 4, nr. 2 

51 LFB1987-1988.1.102 spørgsmål 6 og 1987 LSF 102, afsnit 4. 

52 SEL § 12 D, stk. 7. Finansieringsvirksomhed skal her forstås som virksomheder der driver næring som 

pengeinstitut, forsikringsselskab, investeringsforening eller realkreditinstitut eller i øvrigt udøvede næring ved 

køb og salg af fordringer eller drev næringsvirksomhed ved finansiering. 

53 LSF 102, 1987, afsnit 4 
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virksomheder.54 Desuden vil et underskud i en finansieringsvirksomhed ikke kunne fratrækkes i 

indkomst fra udlejning af driftsmidler og skibe, efter et ejerskifte er foretaget.  

 

 

3.5.2 Undtagelse til nettokapitalindtægter 

Som allerede gennemgået reguleres det i SEL § 12 D, hvorledes et opsparet skattemæssigt underskud 

behandles ved ejerskifte. Endvidere skelnes der mellem et ejerskifte i et tomt selskab og et ikke-tomt 

selskab. Begrænsningsreglen i SEL § 12 D, stk. 1 vedrører begrænsning af underskud til fremførsel af 

skattepligtig indkomst, der overstiger værdien af nettokapitalindtægterne det pågældende år, hvor 

underskuddet ønskes anvendt. Det er tidligere nævnt at nettokapitalindtægterne opgøres ved summen 

af:55 

1.  ”renteindtægter og renteudgifter samt fradrag efter ligningslovens § 6, 

2.  skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven, 

3.  udbytte efter ligningslovens § 16 A, 

4.  skattepligtige gevinster eller fradragsberettigede tab ved afståelse af aktier efter 

aktieavancebeskatningsloven og ligningslovens § 16 B og 

5.  de i ligningslovens § 8, stk. 3, omhandlede provisioner m.v.” 

 

Der er dog et par undtagelser til ovenstående, ved opgørelsen af nettokapitalindtægterne i forbindelse 

med begrænsningsreglerne, der ikke fremgår direkte af ovenstående. Bestemmelsen omhandler nemlig 

kun det skattemæssige underskud og ikke kildebegrænsede tab eller nettokurstabskonto, hvilket blandt 

andet begrundes i ordlyden af SEL § 12 D, stk. 1, hvor det er ordet underskud, der anvendes. 

Endvidere fremgår det af SEL § 12 A, der vedrører underskudsfremførsel ved akkord, at det primært 

er det fremførselsberettigede underskud, som begrænses, og subsidiært de kildebegrænsede tab.56 Det 

fremgår heraf, at der sker en sondring mellem underskud og tab. Dermed kan det konkluderes ud fra 

bestemmelsens ordlyd, at et ejerskifte ikke vil medføre begrænsninger for de saldi, der er for 

selskabets kildebegrænsede tab og/eller nettokurstabskonto.57  

 

                                                      

54 Cirk. Nr. 26 af 05/02/1996 afsnit 2.2 

55 SEL § 12 D, stk. 3. 

56 Fradragsberettigede tab opgøres jf. SEL § 12 D, stk. 1 til at omfatte: ”…uudnyttede fradragsberettigede tab, 

der kan fremføres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3, kursgevinstlovens § 

31, stk. 3, og § 31 A, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 3, fra det pågældende og tidligere 

indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat, jf. dog stk. 2.” 

57 Dette er ligeledes bekræftet ved bindende svar SKM2015.42.SR. 
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Ovenstående omhandlende nettokurstab er endvidere bekræftet ved et ministersvar i forbindelse med 

lovforslag L 55 fra 2009/2010, besvaret af daværende skatteminister Kristian Jensen58. Spørgsmålet 

gik på, hvorvidt begrænsningsreglerne i dagældende LL § 15 havde indflydelse på udnyttelsen af 

nettokurstab ved et ejerskifte.59 Kristian Jensen svarer hertil meget klart: ”Reglerne begrænser kun 

anvendelsen af underskud i den skattepligtige indkomst. Derimod indebærer reglerne ingen 

begrænsning i anvendelsen af fradragsberettigede tab, tab, der kan fremføres efter reglerne i 

aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3, kursgevinstlovens §§ 31, stk. 3, og 31 A, stk. 

3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 3.”60  

 

Selvom ovenstående svar henvender sig til dagældende LL § 15, stk. 7-12, så er indholdet identisk til 

den nuværende SEL § 12 D, hvorfor det stadig må anses for relevant. I forbindelse med et væsentligt 

ejerskifte vil der dermed alene ske påvirkning af selskabets adgang til at fremføre skattemæssige 

underskud, hvorimod nettokurstabskonto og kildebegrænsede tab uden begrænsning kan modregnes i 

selskabets fremtidige gevinster på porteføljeaktier. 

 

 

3.5.3 Afgrænsning af tomt selskab 

I tilfælde hvor et selskab ikke har drevet nogen form for erhvervsmæssig virksomhed helt fra stiftelsen 

må dette anses som værende tomt ud fra definitionen i afsnittet ovenfor. Ved overdragelse af et sådan 

selskab uden erhvervsmæssig aktivitet frem til tidspunktet for ændring i ejerskiftet, er dette ikke 

omfattet af SEL § 12 D, stk. 2, på trods af der foretages et væsentligt ejerskifte.61 Der vil altså ikke ske 

en fuldstændig begrænsning i fremførebare underskud, hvis der er tale om salg af skuffeselskaber. 

Begrænsningen i SEL § 12 D, stk. 1 vedrørende nettokapitalindtægterne er dog stadig gældende. Det 

kan virke absurd at denne regel er indsat, da skuffeselskaber af naturlige grunde ikke har noget 

underskud at fremføre, men ikke desto mindre står dette forhold eksplicit angivet i lovteksten.  

 

3.5.3.1 Holdingselskaber 

Ved holdingselskaber er der særlige forhold, som gør sig gældende. Baggrunden for dette er, at et 

holdingselskabs primære aktivitet er at eje aktier/anparter, og dermed ikke har nogen reel økonomisk 

risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, men af SEL § 12 D, stk. 2 fremgår: ”Ved ændring af ejerkredsen 

som nævnt i stk. 1, 1. pkt., eller ændring af stemmeværdien som nævnt i stk. 1, 2. pkt., kan 

                                                      

58 Kristian Jensen er medlem af Venstre og skatteminister i perioden 2004-2010. 

59 Spørgsmål nr. 10 L 55, af 30. november 2009, Skatteudvalget 2009-10 

60 Ministersvar til spørgsmål nr. 10 L 55, 3. december 2009, Skatteudvalget 2009-10 

61 SEL § 12 D, stk. 2, 2. pkt. 
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underskuddet endvidere ikke nedbringe den skattepligtige indkomst, hvis selskabet eller foreningen på 

tidspunktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for ændring af råden over 

stemmeværdien i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved 

erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct. af 

aktiekapitalen…” 

 

Af ovenstående bestemmelse bliver det klart, at det afgørende er, hvorvidt der er økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet i selskabet selv eller i et datterselskab. Der bliver ligeledes foretaget en 

definition af et datterselskab i forhold til SEL § 12 D, der bliver defineret som et selskab, hvori der 

ejes mindst 25 % af aktiekapitalen. Dermed vil der ikke være tale om et datterselskab, såfremt 

ejerandelen er mindre end 25 %, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt at undgå underskudsbegrænsningen 

efter SEL § 12 D, stk. 2, på trods af at der rent faktisk er økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet i selskabet, der ejes af holdingselskabet. 

 

Holdingselskaber har oftest ingen økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, hvorfor selskabet 

som enkeltstående tilfælde skulle kategoriseres som tomt, men på baggrund af ovenstående, så skal der 

fokuseres på holdingselskabets ejerandele i andre selskaber og datterselskabers erhvervsmæssige 

aktivitet. Derved er et holdingselskab, der ikke selv har økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet kun tomt, såfremt datterselskaberne er uden erhvervsmæssig aktivitet eller datterselskabernes 

erhvervsmæssige aktivitet er ubetydelig. Det samme gør sig gældende i situationer, hvor der er indgået 

aftale om at afhænde den erhvervsmæssige aktivitet til en pris, der ensidigt fastsættes af enten 

selskabet eller erhververen.62 

 

Det er dog ikke i alle tilfælde nok, at datterselskabet har økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet, ved vurderingen af, hvorvidt holdingselskabet må anses for i det væsentlige at være uden 

risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Datterselskabets økonomiske betydning for holdingselskabet er 

her den afgørende faktor, og beror på en konkret vurdering. Datterselskabets selvstændige størrelse er 

uden betydning i denne sammenhæng, da det væsentlige er det relative forhold til holdingselskabet. 

Det er derfor kun afgørende, hvorvidt datterselskabet har en så ringe økonomisk betydning for 

holdingselskabet, at holdingselskabet må anses for at være uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet på trods af erhvervsmæssig aktivitet i datterselskabet. I denne bedømmelse kan der blandt 

andet fokuseres på følgende nøgletal for datterselskabet i forhold til holdingselskabet:68 

- Nettoomsætning 

- Resultat før renter 

                                                      

62 C.D.2.4.5.2.2 Underskudsbegrænsning ved væsentligt skift i ejerkreds – SEL § 12 D 
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- Balancesum 

- Egenkapital 

 

Der er her ikke fastsat nogle egentlige grænseværdier, hvorfor det er en konkret vurdering fra sag til 

sag. Dette er derfor en gråzone, som afhænger til en vis grad af de øjne der ser på de faktuelle forhold. 

I konkrete tilfælde kan der måske fokuseres på hensigten med en samlet disposition i stedet for fokus 

på de enkelte transaktioner – mere om dette senere i afhandlingen. 

 

 

3.6 Delkonklusion 

I det foregående afsnit er den gældende ret vedrørende underskudsfremførsel efter SEL §§ 12 – 12 A-

D blevet gennemgået og sammenlignet med reglerne før vedtagelsen af lovforslag L 173. Den mest 

markante forskel på de nye paragraffer i selskabsskatteloven er den generelle begrænsningsregel, der 

gør, at selskaber ikke fremfører hele deres skattemæssige underskud i tilfælde, hvor der er et 

underskud til fremførsel større end beløbsbegrænsningen reguleret i PSL § 20. Dette medfører et 

nutidigt likviditetstab for selskaber, der bliver begrænset, da den værdi de har af det skattemæssige 

underskud først kan realiseres i et senere indkomstår. Endvidere vil brancher med omkostningstunge 

investeringer og et sent afkast blive ramt af denne begrænsning, da de typisk vil opspare et større 

skattemæssigt underskud, inden der kommer en skattepligtig indkomst. Dette er blandt andet 

kendetegnet ved forsknings- og udviklingsvirksomheder, der dog kan benytte sig af reglerne i LL § 8 

X, og derved opnå en løbende likviditetstilførsel, inden der reelt er en indkomst. 

 

Desuden blev der i det forgående afsnit taget hul på begrænsningsreglen, der vedrører ejerskifte. For at 

indtræde i denne bestemmelse skal der være foretaget et væsentligt ejerskifte, der defineres ved, at 

mere end 50 % af aktiekapitalen har skiftet hænder. Hovedreglen her er, at der sker begrænsning i 

retten til fremførsel i nærmere opregnede nettokapitalindtægter, hvis der er foretaget et væsentligt 

ejerskifte. Der er enkelte typer af selskaber, som er undtaget denne begrænsningsregel på baggrund af 

deres natur.  

 

Med udgangspunkt i det netop gennemgåede afsnit er der nu dannet et fundament for en nærmere 

beskrivelse og analyse af bestemmelsen SEL § 12 D, stk. 2. Indholdet af denne bestemmelse blev kort 

nævnt ved, at såfremt et selskab vurderes uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet ved 

aftalen for overdragelse, sker der en fuldstændig begrænsning i retten til at fremføre skattemæssige 

underskud.  
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I det efterfølgende afsnit vil baggrunden for den lov, som netop er gennemgået, blive beskrevet. Dette 

er med henblik på at give en bedre forståelse for, hvad hensigten med loven har været fra lovgivers 

side. 
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4 Baggrunden for nuværende lovgivning 

4.1 Baggrund for indførelse af L173 

I Danmark har emnet vedrørende multinationale selskabers skattebetalinger jævnligt været fremme i 

medierne som følge af en større politisk opmærksomhed. Dette skyldes blandt andet den danske 

velfærdsstruktur, hvor hver skatteyder, det være sig personer som selskaber, er tiltænkt at yde sin del 

af betalingen for velfærden, hvilket i praksis sker gennem skattebetalinger og afgifter. Derfor anses 

større selskaber med en større årlig omsætning, der ikke betaler skat i Danmark over tid, som et 

samfundsmæssigt problem, da de ikke bidrager med deres andel, forudsat at der rent faktisk er en 

indkomst, der gennem skatteplanlægning forsvinder. Dette synspunkt antages blandt andet af partiet 

Enhedslisten, der anvender kaldenavnet multinasserne for disse såkaldte nulskatteselskaber63.64  

 

Frank Aaen er tidligere skatteordfører for Enhedslisten, og har igennem en årrække forsøgt at skabe 

større opmærksomhed på de danske skattemæssige regler, der muliggør at større selskaber ikke betaler 

dansk skat.65  Frank Aaen har gjort denne problematik til en af hans mærkesager,66 hvorfor han har 

indsamlet information og skrevet flere artikler samt udført undersøgelser, der viser, at flere større 

internationale selskaber ikke betaler dansk skat på trods af mange års drift i Danmark med tilhørende 

store årlige omsætningstal. Disse artikler bliver blandt andet publiceret på én af hans hjemmesider 

kaldet Multinasserne i Danmark.67 En af de første større undersøgelser/artikler omkring emnet af 

Frank Aaen, fremlagde information om otte store multinationale selskabers skattebetalinger for en 

årrække. I undersøgelsen konkluderes det, at ingen af de otte selskaber havde betalt skat til Danmark i 

en længere periode.68 Heriblandt var Q8, der i 2008 havde en nettoindkomst på ca. 48,5 mia. kr. og 

beskæftigede omkring 2000 mennesker, men havde ikke betalt skat i Danmark i op til 27 år.69 

 

                                                      

63 Nulskatteselskaber er selskaber der af en eller flere årsager ikke betaler selskabsskat i Danmark over en 

længere periode.   

64 Schmidt-Nielsen, Johanne: ”Multinasserne nasser videre”, Politiken d. 12. april 2012 

65 Hansen, John: ”Enhedslisten og McDonald's står sammen bag nyt tiltag”, Politiken d. 2. december 2014 

66 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-45117072:de-betaler-ikke-skat-i-danmark.html - Set d. 21/5 

67 http://multinasserne.dk/ - Set d. 21/5 

68 Undersøgelse: Multinasserne i Danmark, Frank Aaen 

69 Ritzau: ”Q8 kåret som multinasser af Enhedslisten”, Jyllands-Posten d. 14. maj 2010 
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Frank Aaen hævder, at årsagen til disse selskabers ”skatteunddragelse”70 skal findes i en aggressiv 

skatteplanlægning med udnyttelse af blandt andet transferpricing,71 samt muligheden for at fremføre 

underskud fra tidligere års dårlige investeringer i ubegrænset tid.72 Frank Aaen finder det usandsynligt, 

at store selskaber, der har opereret på det danske marked i årtier med millionomsætninger, ikke har 

dannet overskud heraf. Derfor har Frank Aaen foretaget nogle beregninger, hvilke fremgår af den 

tidligere nævnte undersøgelse, der viser de otte selskabers skattebetalinger, som staten går glip af som 

følge af deres manglende skattebetalinger. Beregningen tager udgangspunkt i den omsætning de otte 

selskaber havde i 2008, og anvender en gennemsnitlig sats på 6 % som overskudsgrad73. Denne 

beregning giver et overskud for de otte selskaber på i alt 1,5 mia. kr., hvilket med daværende 

skattesats giver 400 mio. kr. i selskabsskat, som det hævdes at den danske stat er gået glip af som følge 

af de på daværende tidspunkts gældende danske gunstige skatteregler. 

 

Enhedslistens og Frank Aaens løsningsforslag til at forbedre situationen med de ikke skattebetalende 

multinationale selskaber i Danmark var at give Skat nogle flere ressourcer, så der kunne komme flere 

skatterevisorer i marken for at afsløre aggressiv skatteplanlægning, indsætte nye 

revisionsbestemmelser i loven, som skulle fokusere på situationer med koncerninterne transaktioner 

for at gøre det svært at skjule transferpricing og slutteligt indføre større åbenhed omkring selskabernes 

skattebetalinger i det offentlige rum.74  

Daværende skatteminister Troels Lund Poulsen75 fremlagde i forlængelse af det politiske pres en 

handlingsplan i 2010, der havde initiativer med det formål at styrke indsatsen mod multinationale 

selskaber, der ikke betalte skat i Danmark.76 I denne handlingsplan optræder ovenstående forslag fra 

Frank Aaen, som initiativer der bør indføres for at sikre, at alle skattepligtige kommer til at betale den 

korrekte skat. Handlingsplanen og de tilhørende forhandlinger omkring denne blev dog ganske kort tid 

efter dens fremlæggelse indstillet, som følge af et skifte af skatteministerposten. Peter Christensen77 

overtog embedet som skatteminister fra Troels Lund Poulsen, og havde ikke i sinde at følge den 

indsats, som var lagt for døren af Troels Lund Poulsen, mod de multinationale nulskatteselskaber.78 De 

forslag Frank Aaen og Enhedslisten havde fremsat blev derfor skubbet til siden.  

                                                      

70 Frank Aaens personlige udlæg af selskabernes udnyttelse af huller i skattelovgivningen. 

71 http://multinasserne.dk/meyer.php - Set d. 21/5-2015 

72 Fastrup, Niels: ”Benzinselskabet Q8 har ikke betalt skat i Danmark i 29 år”, Politiken d. 7. september 2011 

73 Hvor stor en andel af virksomhedens omsætning der reelt bliver til overskud. 

74 Undersøgelse: De multinationale nasser stadig, side 4 

75 Medlem af partiet Venstre, skatteminister fra 23. februar 2010 til 8. marts 2011. 

76 Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber – 9. juli 2010. 

77 Medlem af partiet Venstre, skatteminister fra 8. marts 2011 til 3. oktober 2011. 

78 ”Regeringen svækker indsats over for skattesnyd”, Politiken d. 29. marts 2011. 
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I 2011 sker der et regeringsskifte med Socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt som 

statsminister.79 Denne regering bestående af Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre har i et 

samarbejde med Enhedslisten et stærkt fokus på de selskaber der ikke betaler skat og derfor ikke yder 

til det danske samfund. Der blev derfor indskrevet i finansloven 2012, at der skulle indføres en række 

stramninger inden for selskabsbeskatningen, hvor der udførtes kreativitet i forhold til 

skatteplanlægning.80 I finansloven er nævnt stramninger i forbindelse med begrænsning af fremførsel 

af underskud, rentebegrænsningsreglerne samt en ny model for lempelsesberegning.75 Endvidere er der 

i Finansloven 2012 udarbejdet udgangspunktet for nogle af de regler, der senere blev indarbejdet i L 

173. 

 

Fokus med L 173 har helt tydeligt været at ramme de problemstillinger, der er ved at store 

multinationale selskaber ikke betaler skat i Danmark. Politikerne begrunder lovændringerne inden for 

underskudsfremførsel med, at alle skal løfte deres del af ansvaret for vores fælles goder i en 

velfærdsstat. Begrænsningsreglerne er derfor indsat som et forsøg på, at få disse selskaber til at betale 

den skat, som ud fra den ideologiske tanke omkring velfærdsstaten, retmæssigt hører til i den danske 

statskasse.  

 

 

4.2 Baggrunden for indførslen af begrænsningsregler ved ejerskifte 

Hvis vi træder et skridt tilbage og ser på, hvor lovforgængerne til L 173 kommer fra, så havde 

indførelsen af de tidligere begrænsningsregler et ganske andet fokus end multinationale selskabers 

manglende skattebetaling i Danmark. I stedet bærer de tidligere reglers lovforslag og tilhørende 

betænkninger præg af, at have til hensigt, at lukke et hul i skattelovgivningen der var offentlig kendt 

og ikke mindst anvendt.  

 

Isi Foighel81 var under sit embede som skatteminister i 80’erne under kraftig beskydning grundet den 

handel, der foregik med underskudsselskaber i det offentlige rum.82 Et eksempel på denne handel er en 

annonce fra d. 20. november 1985 i Dagbladet Ringsted, hvor der fremgik en annonce med følgende 

overskrift: ”Underskudsselskab købes”. Endvidere fremgik det helt tydeligt af annoncen, at formålet 

                                                      

79 http://www.stm.dk/_p_13519.html – set d. 29/6-2015 

80 Finansloven 2012 s. 43. 

81 Isi Foighel var medlem af det Konservative Folkeparti og skatteminister i perioden 1982-1987  

82 Se blandt andet SMIN1985.SPM S 403 og SMIN1985.SPM 337  
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med et køb af et underskudsselskab var at udnytte tidligere års underskud ved at indskyde og investere 

penge for så at opnå skattefrie indtægter. Ikke desto mindre afviser Foighel kritikken af sin manglende 

handling, der i stedet hævder ”at en eventuel begræsning af retten til at fremføre underskud for 

selskaber, der overgår til ny virksomhed, eller hvis aktier overdrages til en ny ejerkreds, vil stille sig i 

vejen for, at i øvrigt sunde selskaber kan reddes ved en rekonstruktion. ”83, og afviser derfor eventulle 

planer om indførelse af lovgivning, der begrænser selskaber i underskudsfremførsel som følge af 

ejerskifte. Endvidere giver Foighel udtryk for, at en egentlig definition af et ”tomt” selskab er en 

vanskelig størrelse, hvor der i virkeligheden er tale om en glidende overgang, hvorfor egentlig 

lovgivning mod det er problematisk.84  

 

I 1987 overtager Anders Fogh Rasmussen posten som skatteminister, og kommer med sit udlæg på en 

lovændring vedrørende underskudsbegrænsning ved ejerskifte, som følge af politisk pres fra blandt 

andet Socialdemokatiet. Som tidligere nævnt fremsatte Socialdemokratiet i 1987 LSF 70 (Handel med 

underskud i tomme selskaber), der havde til formål at lukke for handel med tomme selskaber med 

skattemæssige underskud. I Anders Foghs lovforslag85 optræder for første gang reglen omkring 

underskudsbegrænsning ved et ejerskifte på mere end 50 % af aktiekapitalen. Begrænsningen som 

fremsat i lovforslaget begrænser dog kun fremførslen af underskuddet, så den skattepligtige indkomst 

ikke kan nedbringes til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter, og har til formål 

at forhindre misbrug af retten til at fremføre skattemæssigt underskud i forbindelse med salg af 

underskudsselskaber til passive investorer.86  

 

Lovforslaget ligger ikke op til, at der skal ske skattemæssig begrænsning for omlægning af eller 

udvidelse i forbindelse med et ejerskifte, så længe underskuddet fra tidligere år fradrages i overskud 

genereret fra erhvervsmæssig virksomhed. Netop dette forhold mødte stor kritik fra Socialdemokratiet, 

der forudsagde, at lovforslaget ikke ville lukke for handlen af underskudsselskaber, men i stedet 

bibeholde denne samfundsmæssige problematik, hvor der sker handler med underskudsselskaber med 

henblik på at overføre overskudsgivende erhvervsmæssig aktivitet for så at udnytte de skattemæssige 

fradrag fra de tidligere ejeres driftsmæssige underskud med det resultat, at statskassen mister 

skattekroner.87 På trods af disse kritiske bemærkninger og spørgsmål blev lovforslag L 102 vedtaget 

                                                      

83 SMIN1985.SPM S 403 

84 SMIN1985.SPM S 337 

85 LFS 102, 1987 

86 LSF 102, 1987 – Bemærkninger til lovforslaget, pkt. 1. 

87 BTL 102 1987/1 
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ved tredje behandling d. 17. december 1987 uden nogen yderligere skærpelse af de fremsatte 

begrænsningsregler ved et ejerskifte.  

 

Den 6. januar 1988, kun få uger efter lovvedtagelsen, modtager Anders Fogh en henvendelse fra 

Videbæk Kommune, der mener, at begrænsning i fradragsretten også bør omfatte overskud fra 

erhvervsmæssig virksomhed, når der er tale om handel med et tomt selskab.88 Problemstillingen bliver 

denne gang anerkendt af ministeren, og bekræfter at spekulation i handel med underskudsselskaber 

typisk forekommer ved overdragelse af aktierne i et selskab, hvor den erhvervsmæssige aktivitet er 

ophørt, og selskabets eneste aktiv er et skattemæssigt underskud. Denne problematik bliver sat op 

mod, at en eventuel lovgivning der forsøger at definere et tomt selskab, og herefter begrænser 

fremførsel af underskud ved overdragelse af et tomt selskab, vil opfordre aktionærer, til at 

overdragelsen foretages på en måde, hvorved betingelserne for et selskab anses for tomt ikke er 

opfyldt samt overdragelsen sker, mens selskabet ikke er tomt. Anders Fogh fremhæver her, at den 

eneste måde at fjerne omgåelsesmulighederne effektivt er, hvis at skattemyndighederne foretager en 

individuel stillingstagen til hver skattesag for at vurdere, om der har været spekuleret i kreative 

skattearrangementer. Dette forhold vil blive analyseret yderligere i afsnittet omhandlende 

realitetsgrundsætningen. 

 

På trods af skærpelsen af reglerne for underskudsfremførsel vedtaget i 1988, mener oppositionen ikke, 

at der er foretaget tilstrækkelige foranstaltninger for at modarbejde den handel, der foretages helt 

lovligt med underskudsselskaber.89 Kritikerne bliver først skarpe i tonen, da Holstebro Kommune 

gennemfører en handel med et underskudsselskab for at opnå en skattemæssig gevinst, hvilket var en 

meget omtalt sag, da aggressiv skatteplanlægning nu var en del af den offentlige forvaltning. Alligevel 

blev der først foretaget yderligere stramninger af reglerne efter et regeringsskifte og dermed en ny 

skatteminister, Ole Stavad90. Stavad havde selv været meget kritisk over for de tidligere 

skatteministres manglende handling over for den underskudshandel, der foregik med statskassen som 

den store årlige taber skønsmæssigt sat til mellem en halv og en hel milliard kroner.86 I 1993 blev der 

indført yderligere stramninger til begrænsningsreglen omkring underskudsfremførsel ved ejerskifte, 

hvilket blev udvidet til at omfatte indkomst ved udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og 

skibe og ikke blot nettokapitalindtægter, som en nedre beløbsgrænse for, hvor meget der kan fradrages 

ved fremførsel af skattemæssige underskud.91 

                                                      

88 SMIN1988.SPM S 58 

89 TfS 1990, 306SKM 

90 Medlem af Socialdemokratiet, skatteminister i perioden 25. januar 1993 til 1. november 1994. 

91 LBKG 1993-10-07 nr. 809 Ligningslov 



4 – Baggrunden for lovgivning 

Side 35 af 102 

 

 

I 1994 fremsatte daværende skatteminister Carsten Koch92 lovforslag nr. 139, der indeholdt yderligere 

skærpelser af reglerne for underskudsfremførsel. Heriblandt indføres bestemmelsen vedrørende handel 

med tomme selskaber,93 der fjerner muligheden for at fremføre underskud, hvis der er foretaget et 

ejerskifte i et selskab uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, men blot med et 

skattemæssigt underskud som aktiv. Denne flygtige formulering af et tomt selskab mødte en del 

spørgsmål ved lovforslagets første behandling, hvor flere af folketingets ordførere gav udtryk for, at 

bestemmelsen var vanskelig at forstå, og der blev sat bekymring ved, at folketinget skulle behandle et 

forslag de reelt set ikke forstod.94 Dette medførte, at Carsten Koch udsendte en mere pædagogiske 

forklaring af bestemmelsen, men bemærkede samtidig, at denne lettere tilgængelige regel var mindre 

præcist formuleret end selve lovforslaget. I den pædagogiske forklaring står blandt andet skrevet: ”Ved 

lovens ordlyd ”i det væsentligste uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet” forstås ”et 

selskab uden erhvervsmæssig aktivitet, eller et selskab med så ringe erhvervsmæssig aktivitet, at det 

praktisk taget er tomt””91.  En nærmere gennemgang af begrebet økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet vil blive gennemgået i senere afsnit. Lovforslag nr. 139 blev vedtaget d. 1. 

juni 1995 indeholdende bestemmelsen omkring skærpelse overfor ejerskifte i tomme selskaber. 

 

 

4.3 Delkonklusion 

Det ses i ovenstående gennemgang, at de politiske emner, der har været debatteret op til lovforslagene 

samt de efterfølgende vedtagelser af L 103, 139 og 173, ikke har beskæftiget sig med samme 

problematikker eller haft samme intentioner. Ved lovforslag nr. 139 og tidligere nr. 103 har det været 

handlen med underskudsselskaber, som har været i fokus og ønskes begrænset. Formålet med disse 

lovændringer har været at forhindre handler med underskudsselskaber, der har været istandsat med det 

eneste formål at opnå en skattemæssig fordel.  

L 103 var en stramning, der havde til hensigt at forhindre passive investorer i at opkøbe 

underskudsselskaber og placere deres investeringer inden for selskabet, og så nyde godt af 

skattefradraget. Denne stramning var aldrig tiltænkt at ramme begrænsning i fremførsel af underskud 

vedrørende erhvervsmæssig aktivitet, og det ligegyldigt om selskabet ved overdragelse ikke havde 

nogen egentlig aktivitet, samt at den aktivitet, der blev videreført, ikke var den samme, som den, der 

                                                      

92 Medlem af Socialdemokratiet, skatteminister i perioden 1. november 1994 til 23. marts 1998. 

93 LBKG 1993-10-07 nr. 809 Ligningslov, § 15, stk. 7. 

94 Artikel RR.1995.10.0047: Nye Regler om handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved 

gældseftergivelse, Af advokat (H) Jens Laursen, Ole Nielsen & Partnere Advokater A/S, Kolding. 
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havde været i selskabet den gang, underskuddet opstod.95 Det overordnede ønske om at komme 

underskudshandlen til livs vægtede mindre end at indsætte bestemmelser, der vanskeliggjorde 

rekonstruktioner af reelle erhvervsmæssige virksomheder. 

 

L 139 tog skridtet videre, og ønskede med sin stramning at fjerne denne underskudshandel 

fuldstændig, så længe det eneste formål med arrangementet var at opnå en skattemæssig fordel.96 

Formålet med loven er i sig selv fornuftig og har i et samfundsmæssigt perspektiv sin berettigelse, 

men lovens udformning og de hertil hørende begreber er ikke veldefineret, hvorfor der kan opstå 

tvivlsspørgsmål ved behandlingen af egentlige arrangementer. Ikke desto mindre er ordlyden fra den 

tidligere LL § 15, stk. 7 fra L 139 stort set den samme som den nu gældende SEL § 12 D, stk. 2. 

Endvidere må det bemærkes, at der umiddelbart ikke optræder et lige så stort politisk fokus på denne 

problematik med underskudshandler som tidligere. Årsagen til dette er ikke helt klar, da lovens 

definitioner stadig giver anledning til skattemæssige spekulation, hvilket kommer til udtryk i nogle af 

de domme og bindende svar, der bliver gennemgået i et senere afsnit. Der er stadig tale om en 

skattemæssig gråzone, men måske har domspraksis udviklet sig henover årerne, hvilket har givet 

nogle værktøjer til at komme med entydige svar.  

 

Formålet med L 173 har i hvert fald haft et helt andet fokus, hvilket retter sig mod store multinationale 

selskabers skattebetalinger til Danmark. Det er ikke længere underskudshandler, som trækker den 

politiske opmærksomhed, men i stedet virksomheder der udnytter transfer pricing eller virksomheder, 

der har opbygget et underskud fra tidligere indkomstår, der med den tidligere lovgivning gjorde, at de 

ikke kom til at betale skat i en lang årrække. Men med vedtagelsen af L 173 sikres der en udjævning af 

disse selskabers underskudsfremførsel henover en længere periode, da de ikke har mulighed for at 

udnytte det fulde fradrag det enkelte indkomstår, såfremt de har underskud til fremførsel, der er højere 

end beløbsgrænsen reguleret i SEL § 12, stk. 1. 

                                                      

95 TfS 1990, 306SKM 

96 LSF 139, 1994 – afsnit 1. Lovens formål 
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5 Ejerskiftet 

Et ejerskifte er i navnets natur et skifte i ejerkredsen. Som allerede nævnt, så defineres et ejerskifte i 

reglerne om underskudsbegrænsning, når mere end 50 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne 

har skiftet ejer.97 Dette er den ultimative regel, som beskriver, hvor stor en del af ejerkredsen, der skal 

være skiftet, før der indfinder begrænsninger i underskudsfremførsel. Når det af definitionen fremgår, 

at der både kan ske ejerskifte ved ændring i kapitalandelene og ved stemmerettighederne, tages der 

højde for situationer, hvor selskabets kapitalandele er inddelt i forskellige kapitalklasser efter 

selskabslovens § 45 og § 46, og derfor har forskellige stemmerettigheder. Dette hindrer eventuelle 

spekulationer ved overdragelser vedrørende aktiekapital kontra stemmerettigheder. 

 

Det fremgår ikke af lovteksten, at der skal være foretaget en egentlig overdragelse, men der fokuseres i 

stedet på, at mere end 50 % af aktiekapitalen ved overskudsårets udløb ejes af andre aktionærer end 

ved underskudsårets begyndelse, eller at andre aktionærer ved overskudsårets udløb end ved 

begyndelsen af underskudsåret råder over mere end 50 % af stemmerettighederne. Det er derfor uden 

betydning, hvorvidt aktierne eller stemmerettighederne skifter blandt allerede bestående ejere, eller der 

kommer nye aktionærer til udefra. Dette vil stadig blive anset som et ejerskifte efter SEL § 12 D. 

Endvidere betyder det at begrænsningsreglerne i SEL § 12 D finder anvendelse, selvom ændringer i 

ejerkredsen ikke skyldes overdragelse af andele, men en ændring ved f.eks. kapitalforhøjelse, 

kapitalnedsættelse eller vedtægtsændringer, der ændrer aktiernes stemmeværdi.98  

 

Det næste naturlige spørgsmål i forbindelse med et ejerskifte efter SEL § 12 D er, inden for hvilken 

periode skal der være foretaget et skifte i ejerkredsen før begrænsningsreglen indtræder. Som følge af 

ordlyden i § 12 D, stk. 1 er den afgørende faktor ejerkredsens sammensætning ved begyndelsen af 

underskudsåret sammenholdt med ejerkredsen ved slutningen af det indkomstår, hvor underskuddet 

ønskes udnyttet. Ordlyden af loven giver her to målepunkter for, hvornår ejerkredsens sammensætning 

skal sammenlignes i forbindelse med, om der er foretaget et ejerskifte på mere end de fastsatte 50 %-

point. For at give en bedre forståelse af ejerskiftereglerne præsenteres nedenfor en lille række af 

eksempler, der viser forskellige situationer, der medfører skifte i et selskabs ejerkreds og de tilhørende 

konsekvenser heraf. 

 

                                                      

97 SEL § 12 D, stk. 1. 

98 Juridiske vejledning C.D.2.4.5.2.2 
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5.1 Eksempel E1 

Eksemplet tager udgangspunkt i et selskab, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked,99 hvis 

indkomstår følger kalenderåret, stemmerettighederne følger aktiekapitalen, og som blot har én ejer i 

2013. I 2013 giver selskabet et større underskud. Nogle måneder inde i 2014 overdrages 50 % af 

aktierne til en ny investor, der kan se et fremtidig potentiale i selskabet.  

 

Med de nye kræfter ved direktionsbordet vendes underskuddet til et overskud i 2014. Ved den 

skattepligtige opgørelse for 2014 kan selskabet fradrage underskuddet fra 2013 fuldt ud, da der ikke er 

mere end 50 % af hverken selskabskapitalen eller stemmerettighederne, der har skiftet ejer.100 Det er 

her værd at bide mærke i lovens ordlyd, der siger at mere end 50 % skal have skiftet ejer, hvorfor et 

ejerskifte op til og med 50 % stadig er uden for bestemmelsens begrænsninger. 

 

Målepunkterne for et eventuelt skifte i ejerkredsen er sammensætningen af ejerkredsen i slutningen af 

underskudsåret sammenlignet med ejerkredsen i slutningen af det indkomstår, hvor underskuddet 

ønskes udnyttet. Dette forhold lægger op til, at der er en tilbagevendende vurdering af ejerkredsens 

sammensætning for hvert indkomstår.  

 

 

  

                                                      

99 Da selskabet i så fald ville være faldet ud af begrænsningsreglerne ved ejerskifte jf. SEL § 12 D, stk. 4, nr. 1. 

100 Der skal her tages højde for begrænsningsreglerne i SEL §§ 12 – 12 C. 

2013 2014

Underskud Overskud

A: 100 %
A: 50 %
B: 50 %
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5.2 Eksempel E2 

Vi udbygger nu vores tidslinje for selskabet, og lader endnu en ejer komme ind i selskabet i det 

efterfølgende indkomstår, 2015, med en ejerandel på 30 %, så de eksisterende ejere hver ender med en 

ejerandel på 35 %. Der genereres et nyt underskud i 2015, mens der i det efterfølgende indkomstår 

2016, er et overskud, hvilket er illustreret nedenfor. 

 

Endvidere antages det, at det overskud der opstod i 2014, var af en beskeden størrelse kontra det 

fremførbare underskud fra 2013, hvilket medfører, at der stadig er underskud til fremførsel fra 

indkomståret 2013 i de efterfølgende indkomstår efter reglerne i SEL § 12, stk. 3. Ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst for 2016 er der i så fald underskud til fremførsel fra henholdsvis 2013 og 

2015.  

 

Hvis vi starter med at fokusere på ejerkredsens sammensætning ved slutningen af indkomståret 2016, 

hvor underskuddet ønskes udnyttet, så er ejerkredsens sammensætning således, at A ejer 35 %, B ejer 

35 % og C ejer 30 %. Dette ejerforhold skal for hvert af underskudsårene sammenholdes med 

ejerkredsens sammensætning i udgangen af det år, hvor underskuddet ønskes anvendt. Det skal hertil 

bemærkes, at ejerne ikke kan gemme sine skattemæssige underskud til fremførsel, hvis det har kunnet 

rummes i et tidligere indkomstår,101 hvorfor de som udgangspunkt altid ønsker at udnytte dens 

fradragsret det pågældende indkomstår, da det ellers frafalder. 

 

Ved begyndelsen af underskudsåret 2013 er ejerforholdet 100 % ejet af A. Idet A blot ejer 35 % 

ultimo 2016, har 65 % af kapitalandelene skiftet ejer siden primo 2013, hvilket betyder at der sker 

begrænsning i muligheden for fremførsel af underskuddet fra 2013 efter SEL § 12 D. Begrænsningen 

indebærer, at underskuddet ikke kan nedbringe indkomsten til et beløb mindre end selskabets positive 

                                                      

101 SEL § 12, stk. 3 

2013 2014 2015 2016

Underskud Overskud Underskud Overskud

A: 100 %
A: 50 %
B: 50 %

A: 35 %
B: 35 %
C: 30 %
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nettokapitalindtægter opgjort efter SEL § 12 D, stk. 3,102 under den forudsætning at selskabet har haft 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet ved hver aftale for overdragelse.103 

 

Ses der på ejerforholdet primo 2015 ejer A og B hver 50 %, mens de ultimo 2016 ejer 35 % hver. 

Dette betyder, at de hver har overdraget 15 % af den samlede selskabskapital, hvorfor der her kun er 

sket et ejerskifte svarende til samlet 30 % i forhold til ultimo 2016. Underskuddet fra 2015 kan dermed 

fradrages fuldt ud i indkomstopgørelsen vedrørende indkomståret 2016. 

 

 

5.3 Eksempel E3 

Vi anvender de samme ejerandele samt over-/underskudsår henover tidsperioden, men tilføjer nogle 

konkrete tal til de forskellige indkomstår. Hvis vi lader årsresultaterne være som nedenstående, så 

optræder imidlertid en række nye spørgsmål. 

104 

For at simplificere dette eksempel, samt holde fokus på problemstillingen vedrørende ejerskifte, vil 

der ikke blive foretaget en fuldstændig skattemæssig gennemgang af indkomstopgørelsen. Der vil 

derfor ikke blive taget hensyn til andre bestemmelser/begrænsningsregler end dem, der fremgår af 

SEL § 12 D.105  

 

I ovenstående tal antages det, at ud af de 4 mio. kr. selskabet har i overskud i 2016 stammer 2,5 mio. 

kr. fra nettokapitalindtægter. Vi ved allerede fra eksempel E1, at underskuddet fra 2013 kan fradrages 

fuldt ud i 2014, hvilket efterlader et fremførbart underskud fra år 2013 på 2 mio. kr. til modregning i et 

senere indkomstår. Ligeledes erfarede vi i eksempel E2, at underskuddet genereret i 2015 kan 

fradrages fuldt ud i indkomståret 2016, mens underskuddet fra 2013 falder ind under 

                                                      

102 SEL § 12 D, stk. 1 

103 SEL § 12 D, stk. 2 

104 Illustration og taleksempler er efter egen tilvirkning. 

105 Her tænkes særligt på beløbsbegrænsningerne fra SEL § 12, stk. 1. 

2013 2014 2015 2016

Underskud Overskud Underskud Overskud

- 10 mio. kr. 8 mio. kr. - 4 mio. kr. 4 mio. kr.

A: 100 %
A: 50 %
B: 50 %

A: 35 %
B: 35 %
C: 30 %
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begrænsningsreglen i SEL § 12 D, hvorfor underskuddet blot kan anvendes til at nedbringe den 

skattepligtige indkomst til et beløb svarende til nettokapitalindtægterne. Dermed er der til den 

skattepligtige indkomst for 2016 mulighed for at fradrage samlet 6 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. 

stammer fra 2013 med tilhørende begrænsning i fradragsretten, og de resterende 4 mio. kr. stammer 

fra 2015 uden begrænsning i fradragsretten. 

 

Da det ældste underskud skal anvendes først,106 så starter vi med at fremføre underskuddet fra 2013. 

Idet de 2 mio. kr. fra 2013 er omfattet af begrænsningsreglen, så kan underskuddet fra 2013 kun 

nedbringe den skattepligtige indkomst til nettokapitalindtægterne svarende til 2,5 mio. kr. Dermed 

udnyttes 1,5 mio. kr. af underskuddet fra 2013, hvorefter der er ½ mio. kr. til rest. Selvom 

udgangspunktet er, at det ældste underskud skal anvendes først, så kan sådan en situation som denne 

betyde, at et yngre underskud skal fremføres forud for et ældre underskud, såfremt det ældre 

underskud er omfattet af begrænsningsreglen.107 Underskuddet fra 2013 er omfattet af 

begrænsningsreglen, men idet underskuddet fra 2015 ikke er omfattet af begrænsningsreglerne, kan 

det anvendes til at nedbringe den resterende skattepligtige indkomst i 2016 bestående af 

nettokapitalindtægter. Da underskuddet fra 2015 er større end de tilbageværende nettokapitalindtægter 

på 2,5 mio. kr. nedbringes den skattepligtige indkomst i 2016 til 0 kr. Der er herefter et underskud på 

1,5 mio. kr. fra 2015 til fremførsel til et senere indkomstår. Underskuddet fra 2013 bortfalder ikke på 

trods af. at et nyere underskud har været anvendt forud for dette. Underskuddet fra 2013 kan fremføres 

til et senere indkomstår, hvor selskabet har tilstrækkelig anden indkomst end nettokapitalindtægter og 

indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe,108 til, at det kan blive fradraget 

heri.  

 

Hvis aktiekapitalen eller stemmerettighederne sælges tilbage til de oprindelige aktionærer fra 

underskudsåret har det den virkning, at der ikke længere er foretaget ejerskifte efter SEL § 12 D, 

hvorfor underskuddet ikke længere er begrænset. Mere om tilbagesalg i efterfølgende afsnit. 

 

 

  

                                                      

106 Cirk. 72 af 17. april 1996 – pkt. 21.1 

107 Cirk. 72 af 17. april 1996 – pkt. 21.5.2 

108 Cirk. 72 af 17. april 1996 – pkt. 21.5.2 
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5.4 Ejerskifte i praksis 

Den basale mekanik i SEL § 12 D er, som demonstreret i ovenstående eksempler, ikke kompliceret, så 

længe der er tale om simple tal og et mindre antal ejere med få ejerskifte henover en periode. Det, der 

komplicerer reglerne, er beløbsgrænserne fra SEL § 12 og § 12 D, der giver et større regnearbejde, 

samt situationer, hvor der i selskaber er mange ejere og flere ejerskifter henover flere indkomstår. En 

virksomhed med kapitalandele hos forskellige ejere, der over en periode med svingende indkomst, 

skifter hænder, kan i praksis give anledning til et større administrativt arbejde, hvilket kompliceres 

yderligere, hvis der er forskel i de tilknyttede stemmerettigheder fordelt på forskellige kapitalklasser. 

 

Et eksempel på en type af selskab, der kunne rende ind i praktiske problemstillinger omkring 

begrænsningsreglerne som følge af ejerskifte, er typer af selskaber med kraftigt svingende indkomst, 

herunder selskaber inden for konjunkturfølsomme brancher og selskaber der er karakteriseret ved store 

engangsindtægter. Eksempler på disse kunne være større entrepriser, der ofte er kendetegnet ved joint 

ventures med en levetid, der kun holder, indtil det pågældende byggeprojekt står færdigt. Disse 

byggeprojekter kan være flerårige, hvor betalingen kun finder sted få gange, og måske giver 

underskud de første par år grundet en planlægningsfase mv.  

Desuden vil de allerede nævnte selskaber med anseelige forsknings- og udviklingsomkostninger være i 

risiko for at blive ramt af begrænsningsreglerne i SEL § 12 D på baggrund af et ejerskifte, samt de 

mere generelle begrænsningsregler fra SEL § 12, stk. 1, der gør at virksomheden kun kan udnytte en 

andel af deres underskud fra tidligere indkomstår, såfremt underskuddets størrelse er over grænsen på 

7,635 mio. kr.109  

 

Et eksempel herpå kunne være en biotekvirksomhed, der ønsker at udvikle en ny form for 

smertestillende. Virksomheden er stadig i opstartsfasen og har derfor endnu ingen indtægter, men høje 

udviklingsomkostninger. Biotekselskaber er generelt en mangeårig investering, som først giver et 

afkast efter en årrække, hvis der nogensinde kommer et afkast.110 Dermed er der rig mulighed for, at 

selskabets ejerkreds ændrer sig løbende henover en lang række af underskudsår. Hvis biotekselskabet 

udvikler en helt ny form for smertestillende med stor succes efter 12 års forskning og udvikling, så 

opstår problematikkerne. I sådan en situation kan selskabet kun fradrage af deres tidligere års 

underskud svarende til grundbeløbet på 7,635 mio. kr. plus 60 % af den resterende skattepligtige 

                                                      

109 Niveauet for beløbsgrænsen for 2015 jf. PSL § 20. 

110 Rapport fra Vækstfonden, http://rapport2013.vf.dk/?p=112 – set d. 16/6-2015 
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indkomst.111 Desuden skal der korrigeres i det fremførbare skattemæssige underskud, såfremt LL § 8 

X har været anvendt. 

 

Endvidere er risikoen for at være faldet inden for bestemmelsen SEL § 12 D omkring et væsentligt 

ejerskifte til stede, da der over en 12 årig periode er foretaget flere ejerskifter. Der skal derfor 

foretages en udredning af, hvilke underskud der kan fradrages fuldt ud, samt hvilke underskud der er 

omfattet af begrænsningen som følge af et ejerskifte. Det at holde styr på ejerforholdene i selskabet er 

en iterativ proces, hvilket betyder, at der ved hvert efterfølgende indkomstår skal udarbejdes en ny 

opgørelse for tidligere indkomstårs ejerforhold kontra det nuværende for det pågældende indkomstår, 

hvilket skyldes ordlyden af loven: ”Hvis mere end 50 pct. af aktiekapitalen i et selskab eller andelene i 

en forening … ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer eller deltagere end ved begyndelsen 

af et tidligere indkomstår… ”.112  

  

Det bemærkes her, at bestemmelsen fokuserer på selve ejerforholdet og ikke antallet af ejerskifte, der 

er foretaget. Det betyder, at hvis den ene halvdel af aktiekapitalen (og stemmerettighederne) forbliver 

den samme, så kan den anden halvdel skifte hænder nok så mange gange, uden at selskabet bliver ramt 

af begrænsningsreglen i SEL § 12 D. Bestemmelsen koncentrerer sig om det absolutte ejerforhold og 

ikke antallet af ejerskifter. Dette har imidlertid en anden konsekvens, da der kan opstå tilfælde, hvor et 

selskab i en periode kan være ramt af begrænsning af underskudsfremførsel efter SEL § 12 D, men 

senere falder uden for bestemmelsen og dermed har ret til at udnytte et underskud fra tidligere 

indkomstår uden begrænsning.113 For at illustrere dette forhold er vores eksempel fra tidligere blevet 

udvidet med endnu et indkomstår: 

 

Som det fremgår af ovenstående ejerforhold er hele aktiekapitalen tilbagekøbt i starten af 2017 af den 

oprindelige ejer A, hvor A ejer 100 % af selskabet ved udgangen af 2017. Dette bevirker, at der ikke er 

foretaget et ejerskifte efter SEL § 12 D fra begyndelsen af 2013 til slutningen af 2017, hvor 

                                                      

111 SEL § 12, stk. 1 

112 SEL § 12 D 

113 Pkt. 21.5.2 i cirk. Nr. 72 af 17. april 1996. 

2013 2014 2015 2016 2017

Underskud Overskud Underskud Overskud Overskud

A: 100 %
A: 50 %
B: 50 %

A: 35 %
B: 35 %
C: 30 %

A: 100 %
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underskuddet ønskes anvendt. Der er altså ikke længere en begrænsning for underskudsfremførsel af 

underskuddet fra 2013, som der ellers var ved indkomstopgørelsen i 2016. Endvidere kan det nævnes, 

at underskuddet fra 2015 stadig ikke falder ind i underskudsbegrænsningen, da der fra primo 2015 til 

ultimo 2016 er sket et skifte på 50 % af ejerandelene, og derfor lige præcis ikke falder ind under 

begrænsningsreglerne, der siger mere end 50 % aktiekapitalen eller stemmerettighederne skal have 

skiftet ejer. Det bemærkes her, at et underskud ikke forældes jf. SEL § 12, stk. 2 og stk. 3. 

  

Situationer med ejere der generhverver kapitalandele og/eller stemmerettigheder komplicerer 

opgørelsen af et selskabs ejerandele og gør det dermed svært at holde styr på hvilke år, der indtræder i 

begrænsningsreglerne, og hvilke år der går fri. I vores lille eksempel kunne underskuddet fra 2015 

stadig fradrages uden begrænsning, men situationen kunne sagtens være anderledes. Hvis vi vender 

tilbage til biotekselskabet fra tidligere, der over en periode på 12 år har haft flere ejerskifter, så kunne 

det tænkes, at der har været generhvervelser fra tidligere ejere, der måske har ejet kapitalandelene af 

flere omgange.  

 

Ovenstående eksempel nævnes for at understrege, at selvom reglen i sig selv ikke er videre kompleks, 

så kan kompleksiteten af virkelighedens daglige praksis give anledning til et komplekst administrativt 

arbejde. 

 

 

5.5 Underskuddets rette ejermand? 

En anden konsekvens af bestemmelsens ordlyd er, at underskud der opstår i ejerskifteåret efter 

ejerskiftet, vil blive ramt af begrænsningsreglen i SEL § 12 D. Dette kan umiddelbart virke 

uhensigtsmæssigt og uretfærdigt for de nye ejere, da det i sådan et tilfælde er de nye ejere, der har 

været med til at oparbejde underskuddet, men ikke har mulighed for at fremføre dette til et senere 

indkomstår uden begrænsning. Forholdet opstår som følge af de to målepunkter for vurderingen af 

ejerkredssammensætningen, der fremgår af bestemmelsen. Nedenstående eksempel viser denne 

situation. 

 

2014 1. halvår 2015 2. halvår 2015 2016

Underskud Overskud Underskud Overskud

A: 50 %
B: 50 %

A: 25 %
B: 20 %
C: 55 %
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Det fremgår af ovenstående illustration, at der sker et væsentligt ejerskifte i midten af 2015(markeret 

med den stiplede linje), da 55 % af aktiekapitalen overgår til en ny ejer, C, d. 30. juni. Det antages at 

underskuddet fra sidste halvdel af 2015 overstiger overskudsdelen fra første halvdel af året, hvorfor 

2015 samlet er et underskudsår.  

 

Underskuddet fra 2014 er omfattet af begrænsningsreglerne fra SEL § 12 D, stk. 1, da mere end 50 % 

af aktiekapitalen har skiftet ejer fra primo 2014 til ultimo 2016. Når der kigges på det skattemæssige 

underskud fra 2015, sker der ligeledes en begrænsning efter SEL § 12 D, skt. 1, i forhold til 

indkomstopgørelsen i 2016, da der også her er sket et ejerskifte på mere end 50 %. Dette er på trods af, 

at selskabet i første halvår af 2015 havde et overskud, og faktum er, at underskuddet først dannes i 

andet halvår, hvilket vil sige efter ejerskiftet. Den nye ejer har altså selv været med til at oparbejde 

underskuddet i 2015, men bliver alligevel begrænset af begrænsningsreglerne.  

 

Hvorvidt dette forhold i lovgivningen er fair, er en subjektiv bedømmelse, men hensigten med den 

oprindelige lovgivning i LL § 15, stk. 7, fremgår af bemærkningerne til lovforslaget.114 Af 

bemærkninger antydes der, at bestemmelsen er fremsat for at ramme passive investorer, der overtager 

et underskudsselskab for at modregne underskuddet i kapitalafkast, og den ikke i praksis vil ramme 

situationer som eksemplet ovenfor, men i stedet kun ramme tilfælde med skattespekulation for øje. 

Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at bestemmelsen blev fremsat med det formål at forhindre 

muligheden for at erhverve et selskab med uudnyttede skattemæssige underskud fra tidligere 

indkomstår, og udnytte disse ved at foretage en betydelig kapitalforhøjelse, og på denne måde undgå 

beskatning af kapitalafkastet, der ville være sket, hvis investorerne/erhververne i stedet havde oprettet 

et nyt selskab. Fokus fra lovgivers side var altså ved lovens dannelse at forhindre skattespekulationer 

ved ejerskifte.115  

Ikke desto mindre har en sag lignende eksemplet ovenfor været i landsskatteretten, hvor retten ikke 

fandt bemærkningerne til loven betydningsfulde. I stedet fokuseres der på, at lovteksten var udformet 

som en objektiv regel, 116 hvilket stadig gør sig gældende i SEL § 12 D.  

 

En måde at ændre denne tilsyneladende utilsigtede bivirkning ved lovens ordlyd, kunne være at tillade 

undtagelser. Dette kunne eventuelt gøres ved at tilføre en bestemmelse, hvor der kan gøres undtagelser 

efter ansøgning fra nye ejere, der så skal bevise, at det underskud der ønskes udnyttet, er opstået efter 

ejerskiftet, og efter de(n) nye ejer(e) har overtaget kontrollen med selskabet. 

                                                      

114 L 102 af 24. november 1987 

115 Mere om dette under afsnit omhandlende baggrunden for lovgivningen. 

116 Jf. TfS 1999, 660. 
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5.6 ”Råde over” stemmerettigheder 

Et andet sted i lovgivningen, hvor der hersker usikkerhed, er betydningen af ”råder over” i forbindelse 

med et skifte i stemmerettighederne på mere end 50 % jf. SEL § 12 D, stk. 1; ”… Tilsvarende gælder, 

hvis andre aktionærer eller deltagere ved indkomstårets udløb end ved begyndelsen af underskudsåret 

råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi.” Der er ikke en egentlig definition af 

begrebet ”råder over” i lovbestemmelserne, så der kan her opstå tvivlsspørgsmål, hvorvidt et indirekte 

ejerskab går ind under, og vil forårsage et ejerskifte med eventuelle begrænsninger til følge. Det kunne 

hævdes, at et indirekte ejerskab gennem forkøbsret, optioner eller lignende skaber rettigheder i 

forbindelse med aktier/anparter, der har tilhørende stemmeret, sætter ejeren af sådanne køberettigheder 

i stand til at råde over stemmerettigheder. 

 

I 1987, da lovforslaget omkring begrænsning ved 50 % ejerskifte blev behandlet under skatteminister 

Anders Fogh, blev der stillet et spørgsmål til skatteministeren vedrørende forholdet omkring indirekte 

ejerskab. Spørgsmålet gik på, hvordan loven skulle fortolkes, når der var tale om situationer med 

forkøbsrettigheder eller lignende, der er indgået ved aftale, mens selskabet var insolvent, men først 

udnyttet når overskudsaktiviteten har udnyttet det skattemæssige underskudsfradrag fuldt ud.117 Her er 

Anders Fogh meget klar i svaret og hævder, at det kun er egentlige overdragelser af aktier eller 

stemmerettigheder, der kan udløse en begrænsning i underskudsfremførsel, da forkøbsrettigheder ikke 

er at anse for overdragelser af aktier. Ifølge daværende skatteminister er det således kun i det øjeblik, 

at køberettighederne udnyttes, at der kan være tale om en overdragelse.  

 

På trods af denne udtalelse kan der forekomme situationer, hvor køberettigheder bliver anvendt for at 

maskere egentlige aktieoverdragelser, og derfor skal anses som en overdragelse med 

underskudsbegrænsning til følge. Normalen for erhvervelser af køberettigheder er, at dette ikke har 

indflydelse på selskabets muligheder i at fremføre underskud,118 men der kan opstå tvivl omkring 

opsætningen af overdragelsen. Ved tvivlsspørgsmål kan der foretages en særskilt vurdering af hele 

arrangementet omkring forkøbsret mv. for at vurdere, om dette forhold kun har til hensigt at opnå en 

skattemæssig fordel, eller disse aftaler har reelle erhvervsmæssige hensigter. Ligeledes vil et 

tilbagesalg til tidligere aktionærer før et indkomstårs udløb med efterfølgende tilbagekøb højst 

sandsynligt blive tilsidesat, med mindre at handlen kan påvises at være reel og ikke blot have et 

skattespekulativt incitament. 

 

                                                      

117 BTL 102, 1987, spørgsmål 4. 

118 Cirk. 1993-06-22 nr. 96, afsnit 18, side 80. 
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Selvom Anders Foghs udtalelser i 1987 var meget klare med hensyn til, at indirekte ejerskab ikke har 

nogen indvirke på underskudsbegrænsninger, så åbner de senere cirkulærer op for, at dette forhold skal 

ses i et større perspektiv, og der skal derfor fokuseres mere på hensigten med eventuelle 

køberettigheder. Dette lægger op til en vurderingssag, der giver en gråzone, hvilket betyder 

domstolene i en eller anden form må agere lovgivende, hvilket kan være problematisk. Det forhold, at 

domstolene har mulighed for at tilsidesætte dispositioner, vil blandt andet blive diskuteret yderligere i 

afsnittet om realitetsgrundsætningen.  

 

En eventuel løsning på denne problematik vedrørende indirekte ejerskab kunne være at lave en hel 

klar lovdefinition af, hvad det indebærer at råde over stemmerettigheder. Dette kunne være en 

tilføjelse til bestemmelsen, hvor det fremgik, at såfremt der var direkte eller indirekte ejerskab til 

aktier, som giver ret til udbytte eller ret til at stemme, og derigennem opnår en evne i praksis til at 

have kontrol med selskabets udbyttepolitik, så ville der være tale om at råde over stemmerettigheder. 

Der bør dog her tilføjes, hvorvidt det er aktiekapitalen eller stemmerettighederne, der vægter højest, da 

der i sådanne tilfælde ellers vil være mulighed for, at både ejeren af selve aktierne og indehaveren af 

forkøbsretten vil blive anset som ejere simultant, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt. 

 

 

5.7 Delkonklusion 

Når der fokuseres på begrænsningsreglerne i SEL § 12 D, så er første step at få defineret, hvornår der 

er foretaget et ejerskifte, da reglerne udelukkende henvender sig til situationer med ejerskifte. Ved 

gennemgang af det foregående afsnit har der været fokus på den mere generelle 50 %-regel, og dens 

virke i praktiske eksempler, men der har også været fokus på de situationer, hvori der kan opstå 

tvivlsspørgsmål eller situationer, hvor loven umiddelbart ikke virker efter hensigten. Ikke desto mindre 

er der igennem afsnittet forsøgt at vise, hvordan definitionen på et ejerskifte skal forstås ved 

underskudsfremførsel, samtidig med der er vist grænsetilfælde, hvor loven bliver mere kringlet. Næste 

step i forhold til begrænsningsreglerne ved ejerskifte er at definere, hvornår et selskab skal anses som 

værende tomt, da der i så fald indtræder fuldstændig fradragsbegrænsning. De efterfølgende afsnit vil 

derfor beskæftige sig med denne definition eller manglen på samme. 
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6 Underskudsfremførsel ved ejerskifte i tomme selskaber 

Ved vedtagelsen af lov nr. 412 af 14. juni 1995 skete der en udvidelse af reglerne for 

underskudsbegrænsning, hvilket betød, at alle indtægtskategorier blev ramt af 

underskudsbegrænsning, når der var tale om ejerskifte i tomme selskaber. Daværende LL § 15, stk. 7 

havde følgende ordlyd: ”at såfremt mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller stemmeværdien i et selskab 

ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår, 

hvori den skattepligtige indkomst udviste underskud, kan underskuddet ikke nedbringe den 

skattepligtige indkomst, såfremt selskabet på tidspunktet for ændring i ejerforholdene til kapitalandele 

eller for ændring af råden over stemmeværdien i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori 

selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen”. Hensigten med og indholdet i denne ældre 

bestemmelse er flyttet med over i selskabsskatteloven og reguleres i dag i SEL § 12 D, stk. 2.  

 

Det interessante i ovenstående lovtekst er formuleringen ”uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet”. Denne formulering er flyttet med over i selskabsskatteloven, og har endnu ikke en egentlig 

konkret skatteretlig definition. 

 

Af bemærkningerne til lovforslag nr. L 139 af 18. januar 1995 fremgår begrebet et tomt selskab, 

hvilket indirekte defineres som selskaber, der på tidspunktet for aftale om overdragelse af 

kapitalandele mv. i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Endvidere 

lægges der i bemærkningerne vægt på, at selskaber, der i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet, er selskaber, hvor den erhvervsmæssige aktivitet er ophørt, eller hvor den 

erhvervsmæssige aktivitet kan anses som værende ubetydelig.  

I situationer hvor den erhvervsmæssige aktivitet på det angivne tidspunkt ikke er ubetydelig, men hvor 

der er indgået en bindende aftale om afhændelsen af aktiviteten, er ligeledes omfattet af 

begrænsningsreglen.119 

 

I SEL § 33 A, stk. 3 anvendes en afgrænsning af tomme selskaber, der er lig afgrænsningen nævnt 

ovenfor i bemærkningen. Bestemmelsen knytter sig til SEL § 33 A, stk. 1, der regulerer situationer 

vedrørende overdragelse af kapitalandele, hvilket ikke vil blive gennemgået yderligere her, da det 

relevante i denne kontekst er anvendelsen af begrebet tomme selskaber. 

Efter SEL § 33 A, stk. 3 finder bestemmelsen i SEL § 33 A, stk. 1 kun anvendelse, når der er tale om 

overdragelse af kapitalandele til overpris i selskaber, der reelt er uden økonomisk risiko ved 

                                                      

119 LFF 1995-01-18 nr. 139, ”til nr. 3”, afsnit 3 
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erhvervsmæssig aktivitet. Her sker der altså en direkte kobling mellem begrebet tomme selskaber og 

formuleringen uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. SEL § 33 A, stk. 3 blev indsat ved 

lov nr. 442 af 1. juni 1994, hvilket er et halvt år tidligere end formuleringen i bemærkningerne til 

lovforslag nr. L 139 af 18. januar 1995.  

 

I bemærkningerne til lovforslag nr. L 234 af 6. april 1994 nævnes problematikken med handlen af de 

såkaldte overskudsselskaber, hvilket ønskes stoppet fra politisk side, hvilket er grundlaget for 

indførelsen af SEL § 33 A, stk. 3. Overskudsselskaber defineres her som; ”… almindeligvis et aktie- 

eller anpartsselskab, hvori den oprindelige erhvervsmæssige aktivitet er ophørt, og selskabets eneste 

aktiv hovedsagelig er en likvid pengebeholdning og værdipapirer.” Af bemærkningerne til denne 

bestemmelse fremgår det, at selskaber, der i det væsentligste er uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssigt aktivitet, skal forstås som selskaber, hvor den erhvervsmæssige aktivitet helt er 

ophørt, eller hvor den erhvervsmæssige aktivitet er ubetydelig. Begrænsningen ifølge bestemmelsen 

omfatter også selskaber, der på overdragelsestidspunktet ikke har en uvæsentlig erhvervsmæssig 

aktivitet, men hvor der er indgået bindende aftale omkring mulighed for afhændelse af den 

erhvervsmæssige aktivitet til en pris, der fastsættes ensidigt af selskabet eller erhververen.120  

 

Af ovenstående afsnit kan det konkluderes, at der er en sammenhæng mellem definitionen på et tomt 

selskab og formuleringen uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, der bruges i forskellige 

lovbestemmelser. Såfremt der er tale om et tomt selskab, så kan det udledes af ovenstående, at der er 

tale om et selskab uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Dette synspunkt efterlader to 

muligheder for et selskabs skatteretlige placering – enten er selskabet tomt eller også har det 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. For ejerskifte i et tomt selskab gælder det, at der ikke 

kan fremføres underskud af nogen som helst art,121 hvorfor de økonomiske konsekvenser ved at blive 

anset som et tomt selskab, kan være store.  

 

Spørgsmålet angående hvornår der er økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i et selskab 

bliver her den afgørende faktor. I efterfølgende afsnit vil begreberne i økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet blive gennemgået og herigennem forsøgt defineret.  

  

                                                      

120 LFB 1995-05-23 nr 139 

121 SEL § 12 D, stk. 2. 
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6.1 Erhvervsmæssig aktivitet 

Som nævnt i ovenstående gennemgang af SEL § 12 D, stk. 2 gælder det, at såfremt der ikke har været 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i et selskab med væsentligt ejerskifte ved 

aftaletidspunktet for overdragelsen, så sker der en fuldstændig fradragsbegrænsning for 

underskudsfremførsel. I det følgende vil begrebet erhvervsmæssig aktivitet blive forsøgt defineret. 

 

Skattelovgivningen indeholder ikke en decideret definition på, hvornår der er tale om erhvervsmæssig 

virksomhed. Der bliver dog i SL § 4 givet en række eksempler på, hvad erhvervsmæssig aktivitet 

kunne være, som f.eks. handel, industri, håndværk mv.122 

 

 I den juridiske vejledning fremgår det, at selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der 

for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et 

økonomisk overskud. Ved vurderingen af hvorvidt en virksomhed skal anses som værende 

erhvervsmæssig, er udgangspunktet, at virksomheden opfylder det såkaldte rentabilitetskriterium. 

Rentabilitetskriteriet betyder, at virksomheden skal være drevet rentabelt, således at den har overskud 

på driften, og skal derudover udøves regelmæssigt over en længere periode og må ikke være af 

underordnet omfang. Ved rentabilitetskriteriet vurderes dermed, hvorvidt hensigten med aktiviteten er 

at få overskud af den primære drift, ligesom at der skal ske en rimelig forrentning af den investerede 

kapital, samt det arbejde der lægges i virksomheden fra ejerens side. Såfremt en virksomhed over en 

længere perioder har opfyldt ovenstående kriterier, så vil det normalt give anledning til, at 

virksomheden er at anse som værende erhvervsmæssig. 

 

Rentabilitetskriteriet er det vigtigste og kommer i første række i vurderingen af en virksomheds 

erhvervsmæssige aktivitet. Såfremt virksomheden ikke opfylder kriteriet om rentabilitet, så skal der ud 

fra en række andre kriterier ske en vurdering af, hvorvidt virksomheden alligevel kan blive anset som 

værende erhvervsmæssig.  

 

Først skal det vurderes om virksomheden på sigt vil have mulighed for at give overskud og dermed 

blive rentabel i fremtiden. Endvidere vurderes det, om virksomhedens nuværende underskud er 

forbigående på grund af opstartsvanskeligheder, eller er det en forudsætning for virksomhedens videre 

drift, at ejeren har andre indtægter ved siden af. Dette forhold sikrer, at virksomheden har et vist 

omfang og varighed. Virksomhedens ejer skal desuden have afskåret sig fra at kunne bruge 

virksomhedens aktiver til privat brug, da det antyder en vis grad af hobbyvirksomhed. 

 

                                                      

122 SL § 4 
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Dernæst skal det vurderes om virksomheden er drevet seriøst og professionelt. Med professionalisme 

menes, om virksomheden bliver drevet på en måde, som er sædvanlig for en virksomhed af denne art 

og størrelse, og om ejeren har de fornødne faglige forudsætninger og erfaringer for at kunne drive 

denne virksomhed, samt hvorvidt at der er lavet en undersøgelse af lønsomheden og lagt budgetter for 

virksomhedens fremtidige drift. Som det sidste punkt har det en betydning, hvorvidt virksomheden vil 

kunne sælges til en tredjemand, da det giver udtryk for en form for værdiskabelse i virksomheden.  

 

Dermed er udgangspunktet, hvorvidt virksomhed er rentabel eller ej. Hvis dette ikke er tilfældet er det 

følgende punkter, der har afgørende betydning for vurderingen af, om en virksomheds aktivitet 

vurderes erhvervsmæssig eller ej:123 

- Er underskuddet forbigående, således at virksomheden senere bliver rentabel 

- Er virksomheden professionelt drevet og har ejeren de faglige forudsætninger 

- Har virksomheden den fornødne intensitet og seriøsitet 

- Kan virksomheden sælges til tredjemand 

- Har ejeren afskåret sig fra at benytte sig af virksomhedens aktiver til privat brug 

 

 

I det følgende vil der blive vurderet ud fra en række afgørelser, hvilke af ovenstående kriterier der 

umiddelbart vægter tungest i vurderingen af, hvorvidt en virksomhed bliver anset som værende 

erhvervsmæssig eller ej. 

 

 

6.1.1 Rentabilitet 

6.1.1.1 Fremtidig gevinst 

I SKM.2014.822.LSR kunne en pensioneret skippers udlejning af et redskabsskur ikke blive anset som 

værende erhvervsmæssig virksomhed med begrundelsen, at selskabet ikke havde haft overskud og det 

ikke var sandsynligt, at det nogensinde ville give overskud. 

Skipperen havde erhvervet sig et redskabshus for 500 kr., som han ønskede at udleje for en årlige leje 

på 2 t.kr. De årlige driftsresultater var dog negative grundet udgifter til regnskabsassistance. Skipperen 

havde haft et underskud hvert år fra 2007-2011 på imellem 300 kr. og 12 t.kr.124 

 

                                                      
123 Den juridiske vejledning - C.C.1.3.1 Generelt om afgrænsningen af erhvervsmæssig virksomhed 

over for ikke erhvervsmæssig virksomhed 

124 SKM.2014.822.LSR - Spørgsmål om virksomheden kunne anses som erhvervsmæssig 
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Skipperen havde et ønske om, at hans udlejning af redskabshuset ville være at anse som 

erhvervsmæssig virksomhed, således at han fortsat kunne benytte sig af virksomhedsordningen, hvor 

han havde et opsparet overskud på 3 mio.kr. fra sit tidligere erhverv. 

Skat medgav den pensionerede skipper, at udlejning af ejendom som udgangspunkt er at anse som 

erhvervsmæssig, men udlejningen af redskabsskuret blev ikke anset som værende rentabel, da den på 

intet tidspunkt havde haft overskud. Landsskatteretten fandt det derudover usandsynligt, at 

virksomheden nogensinde ville være profitabel, da skuret allerede var udlejet hele året til en leje 

svarende til markedsprisen, hvorfor Landsskatteretten heller ikke fandt udlejningen af redskabsskuret 

for erhvervsmæssig, da virksomheden ikke levede op til rentabilitetskravet. 

 

Skats afgørelse viser, at selvom udlejning af fast ejendom ifølge den juridiske vejledning som 

udgangspunkt er at regne som erhvervsmæssig virksomhed, så er det vigtigt, at virksomheden bliver 

drevet med økonomisk gevinst for øje. Idet skipperen havde underskud med redskabsskuret i en 

længere årrække, og ikke havde udsigt til højere indtægter, da skuret allerede var udlejet hele året til 

markedspris, så må det formodes, at det aldrig var hensigten med redskabsskuret, at drive en rentabel 

forretning. Det må i stedet antages, at skipperens formål ikke var opnå en økonomisk gevinst, men 

derimod at drive en virksomhed der kunne kategoriseres som erhvervsmæssig, således at han fortsat 

kunne gøre brug af virksomhedsordningen. Dette må konkluderes på baggrund af, at skipperen næppe 

havde haft en interesse i, at beholde det underskudsgivende redskabshus, hvis ikke det var, fordi han 

opnåede en skattemæssig fordel i at være ejer af en erhvervsmæssig virksomhed. Der er ingen rationel 

tanke bag at bibeholde en virksomhed, som aldrig kommer til at give overskud. 

 

6.1.1.2 Udlejning af jord 

I det bindende svar SKM2008.943SR kunne skatterådet i et ikke bekræfte at udlejning af to hektar 

frijord ville være at anse som erhvervsmæssig virksomhed. Spørgeren havde en interesse i, at 

udlejningen af jorden ville blive anset som erhvervsmæssig virksomhed, da han så kunne benytte sig 

af virksomhedsordningen og derved genanbringe ejendomsavance i anskaffelsessummen. 

 

Spørgeren forventer, at udlejningen af jordstykket ville blive udlejet til markedspris på 3 t.kr. om året, 

og efter ejendomsskat og udgifter til revisor var dækket, ville der være et årligt overskud på 520 kr. 

Derudover forventes det, at overskuddet vil være konstant i årene fremover.  

 

Ifølge Skat ville udlejning af fast ejendom efter almindelig praksis være at regne som erhvervsmæssig 

virksomhed, men i enkelte tilfælde kan virksomheden være tilrettelagt på en sådan måde, at 

virksomhedens forventede overskud vil være af så beskeden en størrelse, at denne ikke vil være at 
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regne som erhvervsmæssig virksomhed. Dette var situationen med udlejningen af ovenstående 

jordstykke, der af skat ikke blev anset som erhvervsmæssig. 125 

 

Skat vurderede, at selvom spørgeren i dette tilfælde havde en virksomhed, som gav overskud år efter 

år, så ville denne ikke være anset som erhvervsmæssig.  

Der kan argumenteres for, at spørgeren ikke opfylder kravet om rentabilitet. Han har ganske vist et 

overskud, men det kan diskuteres, hvorvidt at overskuddet er af en sådan størrelse, at det vil blive 

anset som en rimelig forrentning i forhold til den investerede kapital. Dette er svært at vurdere, idet 

købsprisen på jordstykket ikke er oplyst, men jordprisen er i dag omkring 150 t.kr pr. hektar,126 

hvorfor en årlig omsætning på ca. 500 kr. kontra en investeringssum på 300 t.kr. må siges at være 

forholdsmæssig lille med en årlig forrentning på under 0,2 %. Der kan ligeledes argumenteres for, at 

spørgeren ikke opfylder intensitetskravet, da omsætningen er af en beskeden størrelse.  

 

Omvendt kan der argumenteres imod ovenstående, da det ikke var muligt for spørgeren at opnå et 

større overskud, da jorden var udlejet hele året, og udlejningsprisen var på markedsniveau, og derfor 

var drevet så rentabelt, som det var muligt. Det må ud fra dette vurderes, at en virksomhed ikke 

nødvendigvis vil blive anset som erhvervsmæssig, blot den har et konstant overskud, og er drevet så 

rentabelt som muligt. 

 

Det samme var udgangspunktet i SKM2014.732.LSR, hvor Skat vurderede, at udlejning af en garage, 

ikke var at regne som erhvervsmæssig virksomhed. Garageudlejningen gav en årlig omsætning på 

4.800 kr. og gav et overskud på hhv. 896 kr., 961 kr. og 938 kr. i årene 2010, 2011 og 2012. 

 

Ifølge Skat var overskuddet fra udlejningen af garagen derfor, på samme måde som jordstykket i 

ovenstående sag, af en så beskeden størrelse, at det ikke kunne blive anset som værende 

erhvervsmæssig virksomhed. Spørgeren var uenig i Skats afgørelse og ankede derfor denne til 

landsskatteretten. Her henviste spørgeren til cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994, hvori det fremgår at 

overskud af en beskeden størrelse ikke er afgørende for vurderingen af den erhvervsmæssige aktivitet, 

ligesom at lejen er fastsat ud fra markedsprisen og desuden bliver lejet ud hele året, hvorfor det ikke er 

muligt at skabe en højere lejeindtægt. Landsskatteretten var enig i denne vurdering og cirkulæret, 

hvorfor landsskatteretten ændrede Skats afgørelse. I afgørelsen lagde landsskatteretten vægt på, at 

udlejningen af garagen havde givet et overskud over en årrække, ligesom at de vurderede, det ikke var 

                                                      

125 SKM2008.943SR 

126 http://www.agrocura.dk/nyheder/overraskende-stigning-i-jordprisen - Set d. 29. juli 2015. 



6 – Underskudsfremførsel ved ejerskifte i tomme selskaber 

Side 54 af 102 

 

af en underordnet karakter, da garagen var udlejet hele året. Udlejningen af garagen blev derfor anset 

som værende erhvervsmæssig virksomhed. 127 

 

Forskellen på de to ovennævnte afgørelser kan virke overraskende, når det tages i betragtning, at 

forholdene er meget ens. Denne opfattelse havde Skat også, hvorfor de mente, at udlejningen af 

garagen skulle vurderes på samme måde som udlejningen af jordstykket. Skat skriver i deres afgørelse, 

at de mener, at overskuddet er af så beskeden en størrelse, at det ikke kan regnes som en 

erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten vurderer i modsætning til Skat, at det væsentligste er, 

at udlejning har økonomisk gevinst for øje og blive udøvet nogenlunde regelmæssigt, hvilket 

udlejningen af garagen opfylder, da den er udlejet hele året og med et årligt overskud.  

 

Der kan argumenteres for, at der er forskel på de to sager. Selvom begge virksomheder har overskud 

af en beskeden størrelse, så er overskuddet ved udlejningen af garagen forholdsmæssigt større end 

udlejningen af jordstykket, hvis det sættes forholdsvis op mod købsprisen for henholdsvis garagen og 

jordstykket. Dette er svært at vurdere, da hverken prisen på garagen eller jordstykket er opgivet, men 

det må antages, at køb af to hektar jord er dyrere end køb af en garage, samt garagens årlige overskud 

er større end udlejningen af jordstykket. 

 

Det primære må dog her være, at udlejningen af garagen modsat udlejningen af jordstykket blev anket 

til landsskatteretten. Derfor er det også afgørelsen om udlejning af garagen som der bliver tillagt den 

største retslige betydning. Det kunne forestilles, at udfaldet i landsskatteretten var blevet det samme 

for udlejningen af jordstykket, såfremt denne var blevet anket, ligesom at udlejningen af garagen 

sandsynligvis havde dannet grundlag for udlejning af jordstykket, såfremt denne havde været afgjort 

tidligere. Disse synspunkter er dog kun antagelser. 

 

Det kan konkluderes, at såfremt en fast ejendom regelmæssigt bliver udlejet til en uafhængig 

tredjemand til en leje fastlagt ved markedsprisen, og der samtidig opnås et årligt overskud, så vil dette 

være tilstrækkeligt til at opfylde rentabilitets- og intensitetskravet. I afgørelsen står der ikke eksplicit 

nævnt, at størrelsen på overskuddet er uden betydning, men da overskuddet på udlejningen af garagen 

er så beskedent, så vil størrelsen på overskuddet ikke blive tillagt en større betydning og det primære 

må være, at virksomheden reelt har et overskud. 

 

                                                      

127 SKM2014.732.LSR 
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6.1.2 Manglende rentabilitet 

6.1.2.1 Udviklingsomkostninger 

I byretsdommen SKM2008.641.BR, blev det vurderet, at en virksomhed godt kan blive anset som 

værende erhvervsmæssig, selvom den ikke er rentabel og ingen omsætning har. Virksomheden blev i 

stedet anset som værende erhvervsmæssig med begrundelsen at have til hensigt at kunne drive en 

overskudsgivende virksomhed på sigt. 

 

En revisor havde, ved siden af sit arbejde som revisor, drevet en virksomhed med opfindelse og 

udvikling af lamper. Han havde i 2003 indleveret en patentansøgning for en lampe, og med baggrund i 

denne ansøgning samt det arbejde han havde lagt i forbindelse med udviklingen, hævdede han, at hans 

virksomhed skulle anses som erhvervsmæssig. Revisoren havde efterfølgende forsøgt at skaffe 

investorer og samarbejdspartnere til virksomheden i forbindelse med markedsføring, ligesom han selv 

var begyndt at markedsføre produktet på en hjemmeside.  

 

Virksomheden havde kun en ubetydelig omsætning på 80 kr. for et solgt netkort fra en computer i 

2003, hvorfor Landsskatteretten ikke mente, at virksomheden havde opfyldt rentabilitetskriteriet og 

ikke skulle anses som værende erhvervsmæssig. Revisoren kunne derfor ikke få lov at fradrage 

underskuddet på 100.000 kr. fra udviklingsomkostningerne. De efterfølgende regnskabsår viste, at 

virksomheden fortsat havde en meget beskeden omsætning og ligeledes stadig havde forholdsmæssige 

store underskud. 

 

Revisoren ankede kendelsen til byretten, der vurderede, at fordi revisoren i løbet af regnskabsåret 2003 

havde brugt en reel mængde arbejdstimer på at udvikle sit produkt og opnå det pågældende patent 

samt forsøge at finde samarbejdspartnere og investorer, så skulle den almindelige 

rentabilitetsbetragtning tilsidesættes. Revisorens udviklingsaktiviteter havde haft en erhvervsmæssig 

motivation, og virksomheden skulle derfor allerede fra 2003 være at anse som erhvervsmæssig, på 

trods af der ingen omsætning havde været i daværende regnskabsår. 128  

 

Ovenstående viser, at rentabilitetsprincippet som den afgørende faktor kan blive tilsidesat, såfremt den 

erhvervsdrivende har en intention om, at hans virksomhed skal give overskud på længere sigt. Dette er 

endvidere i overensstemmelse med Skats juridiske vejledning, som blev gennemgået tidligere, der 

netop nævner, at såfremt virksomheden ikke er i stand til at løfte rentabilitetsprincippet, så gælder det 

blandt andet, at det skal vurderes, hvorvidt virksomheden har en mulighed for at kunne blive rentabel 

på sigt, hvilket byretten vurderede, at denne lampevirksomhed kunne blive. Dette må desuden antages 

                                                      

128 SKM2008.641.BR 
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at være i overensstemmelse med, at Skat næppe ønsker at forhindre virksomheder i at blive anset som 

værende erhvervsmæssige, fordi de har nogle år/opstartsår, hvor der udelukkende bliver afholdt 

udviklingsomkostninger uden nogen omsætning.  

 

Det er her interessant, at Landsskatteretten i første instans vurderede, at virksomheden i 2003 ikke var 

at anse som erhvervsmæssig udelukkende, fordi de ikke kunne løfte rentabilitetsprincippet. En sådan 

afgørelse ville være ødelæggende for etableringen af virksomheder, der ønskede at investere i 

udvikling af ny teknologi, særligt når Landsskatteretten udelukkende valgte at vurdere virksomhedens 

erhvervsmæssige aktivitet på baggrund af rentabiliteten. 

  

6.1.2.2 Professionalisme 

En erhvervsdrivende kunne i en landskatteretskendelse fra år 1991 få hans fiskeri anset som værende 

erhvervsmæssig virksomhed til trods for, at han ikke havde haft overskud. Den erhvervsdrivende 

havde tidligere haft fiskeri som sit fuldtidserhverv og havde i år 1987 startet det op som bierhverv. 

Fiskeren havde i løbet af sine første år haft en stigende, omend beskeden, omsætning på 1 t.kr., 12 t.kr. 

og 17 t.kr., da det blot var et bierhverv og samtidig et underskud på 36 t.kr og 13 t.kr i 1987 og 1988. 

Fiskeren havde ikke haft overskud nogle af årene, men dette blev begrundet med, at han havde købt en 

båd, der løbende var blevet afskrevet på, hvorfor der var overskud på driften før afskrivninger. 

Landsskatteretten vurderede, at fiskeren havde drevet sin virksomhed på en økonomisk forsvarlig 

måde, og det blev vurderet, at underskuddet var forbigående og blot en del af virksomhedens 

opstartsperiode. Fiskeriet blev derfor anset som værende erhvervsmæssig.129  

 

Det er meget interessant, at Landsskatteretten vurderer, at fiskeri kan blive anset som værende 

erhvervsmæssig virksomhed, da der er flere kriterier, som fiskeriet ikke løfter. Fiskeriet er først og 

fremmest underskudsgivende, hvorfor rentabilitets princippet ikke kan løftes. Derudover er 

omsætningen, til trods for at være stigende, af en beskeden størrelse, hvilket kan skyldes, at 

virksomheden er i en opstartsfase, men også det, at fiskeriet bliver drevet som et bierhverv, hvorfor det 

må siges at intensiteten og omfanget af virksomheden, er begrænset. Endvidere var underskuddet af en 

forholdsvis stor størrelse i forhold til omsætningen, hvorfor det må vurderes, at der vil gå lang tid, før 

virksomheden vil være i stand til at generere et overskud. Det eneste der taler for, at fiskeriet skal 

anses som værende erhvervsmæssig virksomhed er, at fiskeren har baggrunden til at drive 

virksomheden professionelt, og at omsætningen er stigende, således at der på sigt er en mulighed for, 

at virksomheden kan give overskud.  
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I dette tilfælde var den stigende omsætning og fiskerens professionalisme nok til at anse fiskeriet som 

erhvervsmæssig. Når Skat kan se bort fra, at så mange kriterier ikke er opfyldt, så tyder det på, at 

kriteriet om, at man har en kvalificeret baggrund og erfaring til at drive virksomheden professionelt, 

har en stor betydning, særligt i tilfælde, hvor det skal vurderes om virksomheden er indrettet, således 

at virksomhedens underskud er forbipasserende, og den derfor på sigt vil give overskud. Derudover 

kan det konkluderes, at i vurdering af om en virksomhed opfylder kriteriet om intensitet og omfang, så 

er det ikke en nødvendighed, at virksomheden bliver drevet som et fuldtidserhverv, men kan blive 

drevet som bierhverv. 

 

Det omvendte var tilfældet i Skatterådets bindende svar fra 2010 til en erhvervsdrivende, der havde en 

software virksomhed, som udviklede styresystemer til digitale modeljernbaner via en applikation solgt 

igennem Apples Applestore. Han ønskede at vide, hvorvidt hans forretning kunne blive anset som 

erhvervsmæssig, da han overvejede at investere i en udvikling af hans software, således at denne 

kunne forblive konkurrencedygtig på et hurtigt udviklende marked. 

 

Den erhvervsdrivende havde ved siden af softwarevirksomheden et fuldtidsjob og lagde i gennemsnit 

2 timers arbejde om dagen i virksomhedens regi. Virksomheden havde i løbet af det første halvandet 

år genereret en omsætning på 14 t.kr. og havde omkostninger for ca. 7 t.kr. Desuden havde den 

erhvervsdrivende afgivet et tilbud til en tysk producent, hvor han ville modtage ca. 80 t.kr., når 

projektet var færdigudviklet.  

 

På trods af at virksomheden havde et årligt overskud, vurderede Skat, at virksomheden ikke opfyldte 

rentabilitetsprincippet, idet virksomhedens overskud ikke stod mål med det antal timer, der blev lagt i 

virksomheden. Skat vurderede derfor, at der ikke skete en rimelig forrentning af den investerede 

arbejdsindsats. Endvidere vurderede Skat, at virksomheden ikke opfyldte kravet om intensitet, på 

baggrund af den forholdsvis lave omsætning virksomheden havde. Derudover vurderede Skat, at det 

primære formål med virksomhedens virke, ikke var at opnå en økonomisk gevinst, men derimod synes 

virksomheden at være et udslag af ejerens personlige interesse, hvorfor virksomheden var at anse som 

en hobbyvirksomhed og dermed ikke erhvervsmæssig. Skat noterede sig dog, at en stigning i 

virksomhedens afkast og en forhøjet intensitet ville medføre, at virksomheden på et senere tidspunkt 

ville kunne blive anset som værende erhvervsmæssig. 130 
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Skat vurderede bierhvervet som fisker til at være erhvervsmæssigt drevet, imens programmøren ikke 

var erhvervsmæssig. Det kan her være svært at se, hvor den umiddelbare forskel på de to ovenstående 

sager skal findes. Særligt da programmøren har et årligt overskud i sin virksomhed, samt den nye 

ordre vil give en stor fremgang i omsætningen. Denne stigning i omsætningen og det faktum, at han 

ønsker at investere yderligere i sin virksomhed, burde indikere, at muligheden for et større overskud 

på sigt er til stede. 

 

Der bliver ikke videre nævnt i afgørelsen, hvorvidt at programmøren har en uddannelsesbaggrund 

inden for faget, men da han har kompetencerne til at udvikle en applikation i sin ”fritid”, så må det 

antages, at han i hvert fald besidder en eller anden grad for faglig viden inden for dette felt. Hvis der 

skal påpeges en forskel på de sager omkring applikationsudvikling og fiskeri, så skriver Skat i sin 

afgørelse, at fiskeren har indrettet sin forretning på en professionel og en økonomisk forsvarlig måde, 

hvorimod softwareprogrammøren ikke på samme vis har indrettet sin virksomhed på en professionel 

måde.  

 

Endvidere vurderede Skat, at der ikke var en rimelig sammenhæng mellem antallet af de timer, som 

programmøren lagde i virksomheden, og det udbytte han modtog. Dette var dog ligeledes tilfældet for 

revisoren, der aldrig opnåede et overskud, hvorfor det kan undre, at Skat ikke vurderede, at de timer 

programmøren lagde i virksomheden havde karakter af en investering med henblik på en større 

økonomisk gevinst i fremtiden, som det havde med revisorens udvikling af lamper. Derfor er der en 

vis usammenhæng mellem Skats afgørelse i denne sag med programmøren kontra de tidligere 

gennemgåede afgørelser vedrørende fiskeren og revisoren. 

 

 

6.1.3 Privat benyttelse 

Et af punkterne for vurderingen af om en virksomhed skal anses som erhvervsmæssig eller ej er, 

hvorvidt ejeren har afskåret sig fra at benytte virksomhedens aktiver i privat regi. Dette kriterium gør 

sig primært gældende i forbindelse med udlejning af ejendomme. Ved udlejning af ejendom er der 

lavet et selvstændig punkt i den juridiske vejledning vedrørende erhvervsmæssig virksomhed.131 Af 

dette punkt fremgår det, at det er et ultimativt krav for, at udlejning af ejendom kan anses som 

erhvervsmæssig virksomhed, at ejeren har afskåret sig fuldstændig fra at benytte ejendommen privat. 

Adskillige domme på området har vist,132 at ejeren ikke bare skal have ladet være med at benytte 

                                                      

131 Den juridiske vejledning - C.C.1.3.2.4 Sommerhusudlejning. Afgrænsningen mellem erhvervsmæssig 

virksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed 

132 SKM2002.229.HR, SKM2005.23.VLR, TfS 1997, 365 
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ejendommen privat, men at ejeren kontraktmæssigt samt fysisk skal have afskåret sig muligheden for 

at benytte ejendommen privat.  

Dette forhold fremgår blandt andet af landsskatteretsafgørelsen SKM2014.659.LSR, hvor ejeren af en 

ferielejlighed havde stillet denne til rådighed for et hotel mod at modtage en del af indtægterne ved 

udlejning til hotellets gæster. Af aftalen mellem hotellet og ejeren fremgik det blandt andet, at ejeren 

stillede lejligheden til rådighed for hotellet hele året, hvorfor ejeren antog, at han havde fraskrevet sig 

retten til at benytte lejligheden. Dette synspunkt delte Skat imidlertid ikke, da det ikke formelt fremgik 

af den skriftlige kontrakt, at ejeren havde fraskrevet sig retten til benyttelse. Da ejeren derudover 

benyttede andre af hotellets lejligheder privat, der var indrettet på samme måde som ejerens egen 

lejlighed, så mente Skat ikke, at ejeren havde opfyldt kriteriet om ikke at benytte lejligheden privat, på 

trods af han ikke havde været i sin egen lejlighed. Derfor anså skat ikke udlejningen af ferielejligheden 

som erhvervsmæssig virksomhed.  

 

 

6.1.4 Andre afgørelser  

I Østre Landsrets afgørelse nr. 745 fra 2013 blev det vurderet, at en virksomhed ikke længere kunne 

anses som værende erhvervsmæssig fordi den i en årrække havde haft underskud og derfor ikke 

længere blev anset som værende rentabel. Til trods for manglende rentabilitet, så opfyldte 

virksomheden en række af de andre kriterier 

 

Et rejsebureau havde været drevet over en årrække fra 1998 til 2012 med en tilhørende samlet 

omsætning på 25 mio.kr. og et samlet underskud på 1,6 mio.kr. Ud over virksomhedsejeren selv, så 

var dennes søn ansat i rejsebureauet. Virksomheden havde haft underskud alle årene med undtagelse 

af år 2002 og 2003, hvor overskuddet havde været 166 t.kr. og 200 t.kr. Underskuddet var sammenlagt 

på 125 t.kr. de første fire år, mens de to overskuds år blev efterfulgt af fem år med samlet 1,4 mio.kr. i 

underskud. 

 

Skat vurderede, at rejsebureauet ikke havde opfyldt kravet om rentabilitet, idet virksomheden ikke 

blev drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste i forhold til den investerede kapital og 

arbejdsindsats. Skats vurdering var derfor, at virksomheden ikke var at anse som erhvervsmæssig fra 

2007 og fremefter. Dette til trods for, at Skat anerkendte, at virksomhedens ejer havde de faglige 

forudsætninger for at kunne drive et rejsebureau professionelt, at virksomheden allerede var drevet 

professionelt udadtil, at virksomheden tidligere havde haft et overskud samt, at virksomheden indtil 

daværende tidspunkt havde været drevet i 14 år på fuld tid.  
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Der skal ud fra Skats vurdering i denne situation være nogle særlige omstændigheder, der gør at en 

virksomhed drives videre efter en periode på 5 år med underskud. Dermed må der være en 

forudsætning, der gør, at virksomhedens videre drift kan anses for erhvervsmæssig, hvilket giver et 

sikkert grundlag for at antage, at virksomhedens udvikling vil være positiv i de efterfølgende år og 

ende med et overskud. Selvom virksomheden i år 2007 sendte 1.400 kunder på ferie, så omsatte 

virksomheden kun for 1.200 kr. i snit pr. kunde, hvorfor der ud fra Skats vurdering enten skal ske en 

væsentlig forøgelse af kundekredsen eller af omsætningen på den enkelte kunde før, at virksomheden 

ville kunne generere et overskud, og dermed opfylde forudsætningen for at blive anset som 

erhvervsmæssig. 

 

På baggrund af det faktum, at år 2008 også gav et væsentlig underskud og de udarbejdede budgetter 

for år 2009 og 2010 ligeledes viste en forventning om et fremtidigt underskud, vurderede Skat, at 

rejsebureauet fra år 2007 ikke kunne være at regne som erhvervsmæssig. Skats vurdering blev 

vurderet korrekt og stadfæstet i landsretten. 133 

 

Ovenstående afgørelse er ikke umiddelbart i tråd med de tidligere gennemgåede afgørelser, hvor 

virksomhederne skulle vurderes på en række andre kriterier, såfremt de ikke levede op til 

rentabilitetskriteriet, i forbindelse med vurderingen af hvorvidt virksomheden er at anse som 

erhvervsmæssig. Skats vurdering er modstridende med tidligere afgørelser, da de netop vurderer, at 

rejsebureauet opfylder disse kriterier, der vægtes at have betydning, når den ikke opfylder 

rentabilitetskriteriet. De anerkender, at virksomheden bliver drevet professionelt, og på en måde som 

er sammenlignelig med en tilsvarende virksomhed, ligesom at det er af en længere varighed og på 

fuldtid. Endvidere havde virksomheden en omsætning på over 1 mio.kr. om året, hvorfor det også må 

antages, at Skat vurderede rejsebureaet af et vist omfang.  

Derfor er det også ude af praksis, at Skat og landsretten kommer frem til, at virksomheden ikke er at 

anse som erhvervsmæssig drevet fra år 2007, udelukkende med den begrundelse, at Skat ikke 

forventer, at virksomheden bliver rentabel igen. Denne begrundelse tager sit udspring i virksomhedens 

seneste års negative resultater og de fremadrettede negative budgetter for år 2009 og 2010.  

 

Det tillægges umiddelbart ikke en afgørende betydning, at perioden, hvor rejsebureauet har underskud, 

er i årene under finanskrisen, hvilket rejsebranchen som et luksusgode generelt må være ramt af. Det 

må ligeledes tale for, at rejsebureauet skal anses som værende erhvervsmæssig drevet, at det tidligere 

har været drevet rentabelt, hvorfor det må antages, at de vil have en mulighed for at kunne drive en 

rentabel virksomhed igen. Der er ikke noget, der indikerer, at ejeren har et andet skattemæssigt motiv 
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for at drive virksomheden end det erhvervsmæssige perspektiv, modsat enkelte af de tidligere 

gennemgåede afgørelser, hvor ejerne havde et ønske om fremadrettet at kunne benytte sig af 

virksomhedsordningen. Den skattemæssige konsekvens af afgørelsen vil derfor være, at ejeren af 

rejsebureauet ikke kan få lov at fradrage underskuddet i en anden indtægt, og derfor med overvejende 

sandsynlighed vil lukke virksomheden.  

 

Den her dom er langt fra retspraksis, hvorfor det må antages, at Skat har en formodning om, at 

virksomheden drives med et andet formål end at lave overskud, og at dette underbygger deres påstand 

om, at virksomheden næppe bliver rentabel igen. Det vil være usandsynligt, hvis Skat har et ønske om 

at lukke virksomheder, der i løbet af en årrække ikke laver overskud, hvilket er situationen med 

rejsebureauet. Det kan derfor diskuteres, i hvor høj grad denne dom vil danne praksis for 

virksomheder i en lignende situation.  

 

6.1.4.1 Seriøsitet 

I Landsrets afgørelsen SKM.2008.321.VLR blev en motorsportsvirksomhed ikke anset som værende 

drevet som erhvervsmæssig virksomhed de to første år, da virksomheden ikke var drevet med den 

fornødne grad af seriøsitet. 

Virksomheden havde siden 2001 drevet et motorsportshold, der deltog i racerløb i Danmark. Ejeren 

havde tidligere selv kørt racerløb på et professionelt niveau, hvilket også gjorde sig gældende for 

ejerens søn, der også var ansat i virksomheden. Ejeren havde inden opstarten af virksomheden 

udarbejdet budgetter for de første to regnskabsår. Virksomheden havde i 2001 og 2002 haft underskud 

på henholdsvis 177 t.kr og 430 t.kr.  

 

Ejeren af virksomheden havde i forbindelse med opstarten af holdet lavet en mundtlig aftale med en 

erhvervsmand, der skulle gå ind og dække to tredjedele af virksomhedens omkostninger de første år. 

Erhvervsmanden var løbet fra sin aftale, hvorfor selskabet ikke havde kapital til at deltage i løb hele 

året, hvilket medførte de førnævnte underskud de to første regnskabsår. Virksomheden havde i det 

efterfølgende år, 2003, et underskud på 100 t.kr, men virksomheden havde herefter overskud i 2004, 

2005 og 2006. 

 

Landsretten vurderede, at virksomheden ikke kunne blive anset som erhvervsmæssig virksomhed, da 

de vurderede, at virksomheden ikke var drevet seriøst. Dette standpunkt underbyggede de med, at 

virksomheden ikke havde indgået en skriftlig kontrakt, men blot indgået en mundtlig aftale vedrørende 

en væsentlig del af virksomhedens finansiering. Derudover vurderede Landsretten, at såfremt 

erhvervsmanden havde overholdt sin aftale og havde dækket en del af omkostningerne, så havde 
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virksomheden ikke været drevet på en rentabel måde, der kunne ændre Landsrettens syn på sagen. 

Dermed ville situationen være den samme, med eller uden finansiering fra tredjemand, at 

virksomheden i årene 2001 og 2002 måtte anses som værende ikke erhvervsmæssig. Landsretten 

tillagde det ikke nogen betydning, at virksomheden på et senere tidspunkt var blevet rentabel.134 

 

Idet virksomheden ikke lever op til rentabilitetskriteriet i de første to år efter dets opstart, skal det, som 

nævnt i ovenstående gennemgang af Skat juridiske vejledning, vurderes ud fra en række andre 

kriterier. I dette tilfælde vurderede Landsretten, at det der primært skal tillægges en betydning er, at 

virksomheden indgår en mundtlig aftale om finansiering af driften de første to, og at dette ikke er at 

drive en seriøs virksomhed.  

 

At virksomheden ikke bliver anset som erhvervsmæssig i Landsrettens afgørelse, kan virke 

modstridende i forhold til den juridiske vejledning, når Landsretten ligeledes konkluderer, at ejeren 

har foretaget en fornuftig undersøgelse af de erhvervsmæssige muligheder, har lagt budgetter for 

virksomheden, og derudover har de fornødne kompetencer til at drive selskabet professionelt, da alle 

disse kriterier bør indgå i vurderingen, når virksomheden ikke kan kategoriseres som erhvervsmæssig 

efter rentabilitetskriteriet. Landsretten tillægger det heller ikke nogen betydning, at virksomheden 

senere er blevet rentabel, hvorfor det må konkluderes, at der var tale om en forbigående 

underskudsperiode.  

 

Omvendt er der en vis rimelighed i Landsrettens argumentation om, at virksomheden er drevet på et 

useriøst grundlag når vigtige aftaler indgås på udelukkende mundtligt basis, hvilket resulterer i et 

underskud der er større, end det havde været, hvis virksomheden havde udarbejdet en bindende aftale, 

der kunne bevises over for tredjemand. Dermed kunne virksomheden proaktivt have mindsket det 

årlige underskud, hvorfor Landsretten anser virksomheden som drevet useriøst. Det kan dog 

konkluderes, at kriteriet om seriøsitet har en afgørende betydning i denne afgørelse, muligvis fordi den 

manglende seriøsitet har så stor en indflydelse på regnskabet og størrelsen på underskuddet. 

Virksomheden lever ellers op til en række af de andre kriterier, der skal vurderes ud fra, når 

virksomheden ikke er at anse som erhvervsmæssig efter rentabilitetskriteriet.  

 

Endvidere tyder det på, at betydningen af kriteriet om seriøsitet vejer tungere i tilfælde, hvor det har en 

betydning for virksomhedens driftsmæssige resultat. Dette begrundes i, at motorsportsholdet opnår en 

rentabel virksomhed de efterfølgende år med et årligt overskud, hvilket Landsretten er bekendt med, 

men alligevel ikke kategoriserer motorsportsholdet som erhvervsmæssig på grund af useriøsitet. I de 
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tidligere gennemgåede afgørelser bliver det ellers tillagt en afgørende betydning i vurderingen, om en 

virksomhed bliver anset som erhvervsmæssig, at selvom virksomheden ikke er rentabel i øjeblikket, så 

er underskuddet forbigående og der på sigt vil blive genereret et overskud, hvilket faktuelt gjorde sig 

gældende for motorsportsholdet. 

 

 

6.2 Delkonklusion 

Det kan ud fra ovenstående afsnit konkluderes, at der ikke kan findes en konkret objektiv definition af, 

hvornår en virksomhed skal anses som værende erhvervsmæssig. Det kan der ikke fordi, at 

afgørelserne i høj grad bygger på en helhedsvurdering af virksomhederne og deres konkrete 

situationer, hvilket i nogle tilfælde gør, at enkelte af afgørelserne har modstridende konklusioner. 

Desuden må det ud fra afgørelsen om rejsebureauet antydes, at der kan være andre forhold end de 

netop gennemgåede kriterier, der kan have en indflydelse på vurderingen af et selskabs 

erhvervsmæssige aktivitet, da rejsebureauet umiddelbart opfylder en række af de opsatte kriterier, der i 

andre situationer er tilstrækkelige for at blive anset som erhvervsmæssig. Der kan dog ud fra 

ovenstående afsnit gives en indikation af, at betydningen af at virksomheden er professionelt drevet af 

en person med de rigtige faglige forudsætninger, har en stor betydning i vurderingen af, hvorvidt et 

selskab kan blive rentabelt på sigt og vice versa. I tilfælde hvor et selskab drives uden de rette 

kompetencer, vil Skat først anerkende virksomheden som erhvervsmæssig, når de har bedre 

indikatorer på, at virksomheden bliver rentabel. 

 

Endvidere kan det konkluderes, at såfremt virksomheden udlejer ejendom, så er det et ultimativt krav, 

at ejeren har afskåret sig fuldstændig fra at benytte denne i privat regi. Ligesom at rentabilitetskriteriet 

og omfanget i forbindelse med udlejning af ejendom tillægges en stor betydning. I praksis vil det sige, 

at udlejning af en ejendom vil blive anset som værende erhvervsmæssig, såfremt denne har et 

overskud og står udlejet året rundt. 
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7 Realitetsgrundsætningen 

Realitetsgrundsætningen opstod i forbindelse med højesteretsafgørelsen U 1975.788HR. Her havde 

Mogens Glistrup opbygget et omfattende administrationssystem for at udnytte skattelovgivningens 

fradragsregler og forskellen mellem person- og selskabsbeskatningen. Glistrups dispositioner kunne 

ikke tilsidesættes udelukkende ud fra et synspunkt om, at de var skattemotiveret, som det står i 

afgørelsen “Vel må der gives appellaten medhold i, at den omstændighed, at forretningsmæssige 

dispositioner udelukkende eller dog delvist har skattemæssigt sigte, ikke i almindelighed medfører 

deres ugyldighed”. Glistrups dispositioner blev alligevel tilsidesat, da der ikke var et egentlig 

forretningsmæssigt formål med selskabskonstruktioner og disse blev derfor anset for værende uden 

realitet. 135 

 

Det er omtvistet, om der gælder en egentlig ulovfæstet realitetsgrundsætning som fremført af Jan 

Pedersen i hans disputats. Det er dog et faktum, at der kan foretages en vis korrektion eller 

tilsidesættelse af rent skattedrevne arrangementer, hvor der er uoverensstemmelse mellem det reelle 

indhold i aftalen og det formelle indhold. 136 Jan Pedersen sammenfatter realitetsgrundsætningen 

således, “Beskatningen ved skatteudnyttelse skal knyttes til realøkonomien og realindholdet i de 

dispositioner, som beskatningen skal ske i forhold til snarere end til dispositionernes formelle 

iklædning. Generalklausulen anvendes ved klar uoverensstemmelse mellem den indre realitet og den 

ydre fremtoning.”137 

 

Der skal i denne sammenhæng nævnes, at der intet er til hinder for, at selskaberne forsøger at optimere 

deres skattebetaling ved skattetænkning, således de kommer til at betale mindst muligt i skat. Det skal 

blot ske på baggrund af reelle forretningsmæssige dispositioner og ikke dispositioner, der udelukkende 

er skattemotiveret. 

 

Da realitetsgrundsætningen er ulovfæstet betyder det, at den ikke er implementeret i dansk lovgivning. 

Vi har derfor ikke en egentlig omgåelsesklausul. Med lov nr. 540 af 29. april 2015 blev der dog indført 

en international omgåelsesklausul. Det følger derfor nu af LL § 3, stk. 1, at direktivfordele efter 

moder-/datterselskabsdirektivet, rente-/royaltydirektivet eller fusionsskattedirektivet nægtes, såfremt et 

arrangement eller serier af arrangementer har til hovedformål at opnå en skattefordel, som virker mod 

indholdet eller formålet med direktiverne. Der er således tale om en generel omgåelsesklausul. Da 
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anvendelsesområdet for LL § 3, stk. 1 er direktivfordele, ligger denne uden for anvendelsesområdet i 

denne opgave, hvorfor vi ikke yderligere vil beskæftige os med LL § 3, stk. 1. 138 

 

Ligeledes er udgangspunktet, at et skattearrangement ikke kan tilsidesættes efter 

realitetsgrundsætningen, når denne er civilretligt veldefineret. Dette blev eksemplificeret i 

SKM.2006.749HR, hvor højesteret traf afgørelse i en sag om den såkaldte elevatormodel. 

Elevatormodellen går ud på, at der sælges aktier til det aktieudstedende selskab, samtidig med, at der 

sker en kapitalnedsættelse, samt de nye aktionærer foretager en tilsvarende forhøjelse af 

aktiekapitalen. Reelt set er dette en maskeret aktiehandel, der har til hensigt at give ejerselskabet et 

skattefrit aktiesalg, da det gennem disse dispositioner er at anse som datterselskabsudbytte i stedet for 

et egentlig salg, hvilket var skattefrit. Det skulle derfor vurderes, hvorvidt at dette skulle anses som 

skattefrit datterselskabsudbytte eller skattepligtig aktieavance. Højesteret afgjorde, at det skulle anses 

som værende skattefrit datterselskabsudbytte, som der var lovhjemmel til, hvorefter at hullet blev 

lukket i 2007, således at de samme dispositioner ville medføre, at selskaberne vil blive 

aktieavancebeskattet.139 Der er ingen tvivl om, at selskaberne i afgørelsen om elevatormodellen 

udelukkende havde sigte på skatteoptimering, ligesom det må siges, at dispositionerne ikke har 

karakter af reelle erhvervsmæssige dispositioner. Det er dog alligevel ikke muligt at tilsidesætte 

arrangementet, da de har lovhjemmel til at gøre det. Det viser, at realitetsgrundsætningen som 

udgangspunkt ikke har til formål at tilsidesætte skattearrangementer, hvortil der er lovhjemmel. 

Realitetsgrundsætningen har istedet til formål at tilsidesætte dispositioner, der ikke er veldefineret i 

skattelovgivningen, og er et resultat af den almene aftalefrihed, der har en uoverensstemmelse mellem 

udformningen af aftalen og det reelle indhold. 

 

Realitetsgrundsætningen har været genstand for meget debat. 140 En af kritikerne er nu afdøde 

forhenværende skatteminister Isi Foighel141, der har udtalt, at han i nogen grad finder den ligegyldig 

Han mente ikke realitetsgrundsætningen som begreb, har tilført noget nyt til domstolene, da 

domstolene ved anvendelse af almindelige lovfortolkningsprincipper altid har lagt vægt på den 

økonomiske realitet og ikke alene den valgte juridiske form. 142 Derudover er kritikeren Thøger 

Nielsen imod opstillingen af en realitetsgrundsætning, hvis indhold er uklart. Han vurderer, at 

realitetsgrundsætningen kan medføre, at sammenlignelige sager kan få modsatrettede afgørelser, da 

                                                      
138 LL§ 3 

139 Bolander (2012), s. 138 

140 Bolander (2012), s. 141 

141 Isi Foighel, tidligere Skatteminister for det Konservative Folkeparti 

142 Isi Foighel, R & R 1990/5 s. 60 ff. 
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det i så fald bliver et spørgsmål om fortolkning, ligesom han mener, at Skattemyndighederne benytter 

sig af realitetsgrundsætningen som en generel henvisning til at tilsidesætte en disposition, når 

myndigheden har vanskeligt ved at finde en lovhjemmel til at foretage en korrektion. 143 

 

Debatten omkring realitetsgrundsætningen har sin berettigelse, hvilket blandt andet ses ved, at de 

forskellige domstole fortolker realitetsgrundsætningen forskelligt i den samme sag. Dette var tilfældet 

i landsskatteretsafgørelsen SKM.2010.787, hvor et selskab H havde to datterselskaber H2 og H3, der 

var en del af en koncern og sambeskattet. I disse to datterselskaber havde der været foretaget en række 

modsatrettede valutaterminsforretninger med en bank, således at en evt. gevinst i det ene selskab 

skattemæssigt ville blive modregnet i det andet selskab, idet at selskaberne gennem sambeskatning 

udligner hinanden. Tabet, der opstod i det ene af selskaberne, blev dækket af moderselskabet, og der 

blev herefter foretaget flere kontante kapitalforhøjelser for at udligne gælden. Kapitalforhøjelsen 

medførte, at anskaffelsessummen på det ene datterselskab steg, hvorefter moderselskabet kunne 

realisere et tab, når datterselskabet blev solgt videre. Efter datidens regler i ABL § 2, stk. 2 gjaldt det, 

at der kun skulle beskattes eller kunne opnås fradrag for aktier ejet i under 3 år. Dette betød, at 

moderselskabet på den måde kunne modtage fradrag ved salget af datterselskabet, da der var lidt et tab 

ved afståelsen. 

 

Landskatteretten vurderede, at kapitalforhøjelserne var reelle og i overensstemmelse med 

selskabsretlige regler. Der blev lagt vægt på, at kapitalforhøjelserne var blevet foretaget ved et 

kontantindskud og havde til hensigt at udligne den gæld, der var opstået i forbindelse med tabet på 

valutaterminsforretningerne. Landsskatteretten vurderede derfor modsat Skat, at der udfra de givne 

omstændigheder, ikke kunne ses bort fra  kapitalforhøjelserne i forbindelse med udregning af 

anskaffelsessummen til opgørelsen af tabet ved afståelse af aktierne i datterselskabet.144 

 

Sagen blev herefter anket til landsretten af skattemyndighederne. Landsretten kom frem til samme 

afgørelse som landsskatteretten. Landsretsdommerne anså valutaterminsforretningerne for værende 

foretaget i det væsentlige uden nogen risiko og egentlig forretningsmæssig begrundelse, og havde kun 

til hensigt at oparbejde et tab i et af de to datterselskaber således, at selskabet kunne sælges med tab og 

moderselskabet dermed kunne opnå fradrag for tabet. De vurderede derfor, at der var tale om et 

konstrueret tab, men også et faktisk realiseret tab. På baggrund af dette vurderede landsretsdommerne, 

at udnyttelsen af reglerne i dagældende ABL § 2, stk. 2, ikke var ok til at se bort fra 

kapitalforhøjelserne i forbindelse med opgørelsen af anskaffelsessummen for datterselskabet, da disse 
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var foretaget i overensstemmelse med de selskabsretlige regler. Moderselskabet kunne derfor fortsat få 

fradrag for det konstruerede tab.145 

 

Sagen endte herefter i højesteret, da Skat også ankede afgørelsen fra landsretten. Højesteretsdommerne 

kom ligeledes frem til, at dispositionernes eneste formål og virkning var at skabe et fradragsberettiget 

tab. Højesteret vurderede, at der ved afgørelsen ikke udelukkende skulle lægges vægt på, hvorvidt at 

kapitalforhøjelsen var foretaget i overensstemmelse med de selskabsretlige regler, men at de 

forskellige dispositioner var afhængige af hinanden, hvorfor disse skulle vurderes ud fra en samlet 

diposition. Højesteret fandt, at de modsatrettede valutaterminskontrakter var neutrale for koncernen og 

derfor uden økonomisk risiko, og de kunne derfor heller ikke anses som være foretaget med et 

forretningsmæssigt formål. Højesteret kom derfor frem til, at der skulle ses bort fra 

kapitalforhøjelserne i forbindelse med opgørelsen af anskaffelsessummen. Hvorfor Modserselskabet 

ikke kunne få fradrag for det konstruerede tab.146 

 

Ovenstående afgørelser viser, hvorfor enkelte eksperter påpeger, at det kan være problematisk med en 

udefinerbar realitetsgrundsætning. Højesteretsafgørelsen er overraskende, da der ligesom i 

elevatormodel-dommen er tale om reelt foretagede kapitalforhøjelser, ligesom at de forrige instanser 

var kommet frem til, at kapitalforhøjelserne ikke kunne tilsidesættes med udgangspunkt i 

elevatormodel-dommen. Thomas Booker147 mener, at forskellen skal findes i, at alle dispositionerne i 

SKM.2014.422 HR var blev foretaget mellem koncernforbundne selskaber, hvilket ikke var tilfældet 

for elevatormodel-dommen, hvorfor der ingen økonomisk risiko var ved de foretagende 

dispositioner.148 Thomas Booker påpeger ligeledes, at forskellen i de to afgørelser er, at lovgiver ikke 

på samme måde som i elevatormodel-dommen var blevet advaret om udnyttelsen af reglerne og 

dermed passivt havde accepteret udnyttelsen af reglerne. Havde dette været tilfældet i 2014.422 HR, 

så havde dette sandsynligvis haft en indflydelse på højesterets afgørelse.149  

 

Afgørelsen viser også, at udgangspunktet for realitetsgrundsætningen der siger, at der ikke kan ses bort 

fra en disposition med civilretlig lovhjemmel, er en sandhed med modifikationer, idet højesteret netop 

så bort fra en kapitalforhøjelse, der var lovhjemlet med begrundelsen om, at der i denne sag var en 

direkte sammenhæng mellem de modsatrettede valutaterminskontrakter, kapitalforhøjelsen og tabet 
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ved afståelse af aktierne, hvorfor at disse ikke kunne vurderes enkeltvis, men skulle ses som et samlet 

arrangement. Det bemærkelsesværdige ved højesteretsafgørelsen SKM 2014.422 er, at højesteret ikke 

anvender realitetsgrundsætningen som argument for at tilsidesætte kapitalforhøjelserne. Det må 

antages, at dette ikke er en forglemmelse fra højesterets side, hvorvidt dette betyder, at højesteret ikke 

anerkender realitetsgrundsætningen, kan dog ikke vides. Særligt ikke når skattearrangementet bliver 

tilsidesat med begrundelsen, at der intet forretningsmæssigt formål var med de modsatrettede 

valutaterminskontrakter.  

 

I det følgende vil vi kigge på en højesteretsdom vedrørende en sag fra Færøerne. Danmark og 

Færøerne har ikke den samme skattelovgivning, men da Færøerne ikke har deres egen højesteret, 

benytter de sig af den danske højesteret. Da realitetsgrundsætningen som tidligere nævnt ikke er 

lovhjemlet, er det derfor stadig relevant, hvordan den danske højesteret implicit benytter den, selvom 

det i dette tilfælde er i forhold til færøsk ret. 

 

I højesteretsafgørelsen fra 31. marts 2015, havde nogle færøske aktionærer solgt en del af deres aktier i 

holdingselskab H1 til deres andet holdingselskab H2, hvorefter de to holdingselskaber var blevet 

fusioneret. Aktionærerne ønskede med dispositionerne at omkvalificere et skattepligtigt udbytte til 

aktieavance, der ville være skattefri efter den færøske overgangsregel i kapitalgevinstlovens § 9, 

hvilken er den færøske udgave af den danske overgangsregel i ABL § 46. Dette gjorde de, fordi de 

havde et ønske om at trække penge ud af selskabet skattefrit uden at miste ejerskabet over selskabet, 

hvorfor løsningen blev som beskrevet i ovenstående. Aktionærerne argumenterer for, at salget af 

selskabet er reelt, da de afskriver sig muligheden for på et senere tidspunkt at afstå aktierne skattefrit. 

Derudover bliver der fra aktionærernes side argumenteret med, at denne konstruktion er almen praksis 

i det færøske erhvervsliv, uden at skattemyndighederne har reageret tidligere. Dette argument falder 

dog til jorden, da aktionærerne ikke kunne dokumentere dette udsagn. Højesteret kommer på samme 

måde som i SKM.2014.422 HR frem til, at de foretagende dispositioner ikke har noget 

forretningsmæssig formål, og konstruktionen udelukkende har til formål at omdanne skattepligtigt 

udbytte til en skattefri aktieavance. Højesteret fandt derfor efter en helhedsvurdering, frem til, at det 

modtagne beløb skulle anses som værende udbetalt udbytte. 150 

 

Højesteretsafgørelsen er på mange måder sammenlignelig med den forrige 2014.422 HR. Det kan ikke 

anfægtes, at det er en reel disposition, der er foretaget, ligesom der ikke kan være tvivl om, at der er 

hjemmel i selskabsloven til at foretage denne. Det højesteret endnu en gang lægger vægt på er, 

hvorvidt der er et forretningsmæssigt formål med dispositionen og derudover, at der skal foretages en 

                                                      

150 Højesteretsdom afsagt d. 31. marts 2015, sag 196/2013 
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helhedsvurdering af hele skattearrangementet og ikke blot en vurdering af hver enkelt disposition. 

Med udgangspunkt i 2014.422HR var det svært at forestille sig, at højesteret skulle komme frem til en 

anden afgørelse, da transaktionerne her ligeledes var foretaget koncerninternt og derfor ligeledes uden 

økonomisk risiko. Det, der kunne have ændret afgørelsen, var som Thomas Booker nævner i 

forbindelse med 2014.422HR, at skattemyndighederne over tid passivt havde accepteret en sådan 

udnyttelse af reglerne. Da det ikke var muligt for aktionærerne at bevise, at ovenstående konstruktion 

var almen i det færøske erhvervsliv, må dette forblive uvist, hvorvidt dette forhold havde ændret 

resultatet. Det er værd at bemærke, at højesteret endnu engang ikke nævner realitetsgrundsætningen i 

afgørelsen, men istedet argumenterer for manglende forretningsmæssigt formål. 

 

Ovenstående afgørelse peger i retning af, at det bestemt er muligt at tilsidesætte en disposition, der 

civilretligt er lovhjemlet. Dette skyldes, at der ikke længere sker en vurdering af hver enkelt 

disposition, hvorvidt den er civilretligt hjemlet eller ej, men i stedet foretages en helhedsvurdering af 

skattearrangementet. Hvorvidt en disposition er reel eller ej, har ikke længere nogen betydning i 

forhold til en tilsidesættelse. Det der i langt højere grad antydes at have en betydning er, hvorvidt at 

dispositionerne har et forretningsmæssigt formål eller om de udelukkende er foretaget med et 

skattemæssigt formål for øje.  

 

Denne nyere måde at anvende realitetsgrundsætningen på, såfremt vi antager, at højesteret har anvendt 

den i ovenstående afgørelser, kommenterer Thomas Booker ligeledes på i hans artikel. Han mener, det 

er meget problematisk, at dispositioner bliver tilsidesat til trods for at være civilretlig hjemlet, ligesom 

han ikke mener, at det skal være højesterets opgave at “hjælpe” skattemyndighederne mod kreative 

virksomheder. Han mener i stedet, at det bør være op til lovgiverne at sikre sig imod uhensigtsmæssige 

udnyttelser af skattelovgivningen, hvorfor Thomas Booker vurderer, at såfremt lovgiver mener, at 

domstolene skal foretage en mere fri bedømmelse, så må loven indrettes således. Dette kan dog 

medføre en større uforudsigelighed i afgørelserne, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt. 151 

 

 

7.1 Delkonklusion 

Udfra ovenstående afsnit kan vi konkludere, at realitetsgrundsætningen er en ulovhjemlet 

dommerbestemt generalklausul i dansk lovgivning. Som udgangspunkt havde realitetsgrundsætningen 

til formål at tilsidesætte dispositioner, der ikke var realitet i, såfremt disse dispositioner ikke var 

civilretligt hjemlet, men blot var et resultat af den almene aftalefrihed. Anvendelsen af 

realitetsgrundsætningen har dog ændret sig i løbet af de seneste år, hvilket kommer til udtryk i 
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højesteretsdommen SKM.2014.422.HR, hvor det bliver muligt at tilsidesætte dispositioner, der 

civilretligt er lovhjemlet, såfremt disse er en del af et større skattearrangement som ud fra en 

helhedsvurdering må anses som værende uden et reelt forretningsmæssigt formål. Denne opfattelse 

blev bekræftet i højesteretsdommen om de færøske aktionærer, der ønskede at omkvalificere udbytte 

til aktieavance. Det må derfor konkluderes, at realitetsgrundsætningen har fået et videre omfang de 

senere år. 
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8 Økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet 

Der er som tidligere nævnt to betingelser i SEL § 12 D, stk. 2, der gør sig gældende, før at et selskab 

indtræder i underskudsbegrænsningen. I det forgående afsnit er erhvervsmæssig aktivitet defineret ud 

fra en række kriterier, hvilket er grundlaget for den første betingelse. I det følgende afsnit vil det blive 

forsøgt redegjort for, hvornår et selskab er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, og 

derfor er at betragte som et tomt selskab. 

 

Skat har i Cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996 uddybet, hvad der specifikt menes med, at et selskab er 

uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Det afgørende for, om et selskab indtræder i 

underskudsbegrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 2, er hvorvidt, der på aftaletidspunktet for 

overdragelsen er økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i selskabet. 

 

I forarbejderne til loven står der om afgrænsningen af et tomt selskab, at dette er afgrænset på samme 

måde som i selskabsskattelovens § 33 A om selskabstømning. Af bemærkningerne til denne 

bestemmelse fremgår det, at aktiverne i et selskab uden erhvervsmæssig aktivitet alene eller 

hovedsageligt vil bestå af en likvid pengebeholdning eller værdipapirer, og selskabets passiver alene 

eller hovedsageligt består af skyldig eller latent selskabsskat samt eventuelle andre skyldige skatter og 

afgifter. 152 

 

Derudover er det uden betydning for adgangen til at fremføre underskud, at et selskab inden 

aftaletidspunktet for overdragelse har valgt at indstille en tidligere aktivitet og samtidigt har indlagt en 

ny aktivitet i selskabet. Det er i den forbindelse ikke nævnt, hvorvidt et selskab kan indstille sin 

aktivitet og i en periode være at kategorisere som tomt, for så på et senere tidspunkt at indlægge en ny 

aktivitet, men da formuleringen i cirkulæret lægger vægt på, at det afgørende er, at der er aktivitet på 

aftaletidspunktet for overdragelsen, så må dette også antages at være muligt. 

 

Ved et selskab, der i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet forstås et 

selskab, hvor den erhvervsmæssige aktivitet reelt er ophørt, eller hvor den erhvervsmæssige aktivitet i 

selskabet er af så ubetydelig karakter, at det praktisk talt vil anses som tomt. 

 

Ved vurdering af om et selskab har ophørt deres aktivitet lægges der særlig vægt på 4 kriterier: 

 Hvorvidt selskabet har afskediget alle eller hovedparten af de ansatte,  

 Hvorvidt selskabets produktion af varer, tjenesteydelser m.v. reelt er ophørt,  

                                                      

152 LFF 1995-01-18 nr 139 



8 – Økonomsik risiko ved erhvervsmæssig aktivitet 

Side 72 af 102 

 

 Hvorvidt selskabet har afhændet de fysiske aktiver som produktionsudstyr og varelager  

 Hvorvidt selskabet har en omsætning.  

 

Hvis selskabet anses for stadig at have en erhvervsmæssig aktivitet, er det dernæst afgørende for, om 

der indtræder underskudsbegrænsning, hvorvidt den erhvervsmæssige aktivitet har et sådant omfang, 

at selskabet kan siges i det væsentlige at have en økonomisk risiko ved denne erhvervsmæssige 

aktivitet. Er den erhvervsmæssige aktivitet, der udøves i selskabet, ikke af et sådant omfang, at 

selskabet herved kan siges i det væsentlige at have en økonomisk risiko vil selskabet stadigvæk 

indtræde i underskudsbegrænsningsreglerne, såfremt der skete et ejerskifte. 153 

 

I forbindelse med vedtagelsen af underskudsbegrænsningsreglerne ved ejerskifte udgav advokaterne 

Jens Laursen og Ole Nielsen en artikel omkring definitionen af et tomt selskab. I deres artikler har de 

en længere diskussion af, hvornår et selskab kan blive anset som værende tomt, da de mener, at 

ordlyden er noget upræcis. De opstiller derfor 3 eksempler, hvor de mener, der er tale om 

grænsetilfælde, hvorfor det vil svært at vurdere, hvorvidt selskaberne vil indtræde i 

underskudsbegrænsningsreglerne i tilfælde af, at der er foretaget væsentligt ejerskifte. I det ene af 

deres eksempler går de ind og diskuterer, hvilken betydning det kan have i forhold til at anse et 

selskab som værende tomt, hvis et selskab ophører deres aktivitet, for herefter at indlægge en ny 

aktivitet, der er af et betydeligt mindre omfang end den forrige aktivitet, der har oparbejdet underskud. 

De vurderer, at der med formuleringen “i det væsentlige er uden økonomiske risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet”154 ikke menes, at den ny indlagte aktivitet skal være af en væsentlig grad i 

forhold til den tidligere aktivitet, men derimod betyder, at den nye aktivitet er af så ringe karakter, at 

den kan ses bort fra som erhvervsmæssig aktivitet. De vurderer derfor, at det er uden betydning, at 

omfanget af den nye aktivitet er betydelig mindre end den indstillede. I deres opstillede eksempel er 

det en direktør, der bruger resterne af et murerselskab til at udøve en mindre virksomhed, hvor han er 

eneste medarbejder, der udfører små reparationsopgaver.155 Senere i opgaven vil der fokuseres på, 

hvorvidt det har en betydning, at aktiviteten har været indstillet i en periode og der herefter bliver 

indlagt en ny aktivitet i selskabet. Ligeledes vil forholdet mellem den tidligere aktivitets omfang og 

den nyindlagte aktivitets omfang blive diskuteret på et senere tidspunkt i afhandlingen. 

 

                                                      
153 Cirk. Nr. 26 af 05/02/1996 

154 Ordlyd fra SEL § 12 D, stk. 2 

155 RR.1995.10.0047: Nye Regler om handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved 

gældseftergivelse 
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I det følgende vil der blive gennemgået en række domme inden for området, for at forsøge at finde ud 

af hvilke kriterier der er afgørende i vurderingen, af hvornår et selskabs erhvervsmæssige aktivitet er 

ophørt, og hvornår der er tale om økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. 

 

 

8.1 Reel indstilling af aktivitet  

I Venstre Landsret blev et selskab i SKM2002.116.VLR nægtet at fremføre et underskud fra et 

malerselskab, som selskabet havde opkøbt. Det blev vurderet, at malerselskabet havde ophørt deres 

aktivitet 20 måneder før det formodede aftaletidspunkt for overdragelsen og dermed var uden 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Baggrunden for det var malerselskabets 

årsregnskaber, da disse viste at omsætningen i 1994 havde været på ca. 500 t.kr., hvor omsætningen i 

1995 var på 15 t.kr., og i 1996 var på 10 t.kr. Derudover havde selskabet frasolgt sig alle sine 

driftsaktiver. Ud fra dette vurderede Skat, stadfæstet i Venstre Landsret, at aktiviteten reelt havde 

været indstillet siden starten af 1995. Underskuddet var opstået ved, at malerselskabet havde afstået 

selskabets goodwill med tab, hvilket blev foretaget efter aftaletidspunktet for overdragelsen. At 

underskuddet var opstået efter aftaletidspunktet, mente det erhvervende selskab, havde en betydning i 

henhold til bemærkningerne til ændringerne af LL § 15.156 I dette stod, at der ikke skulle ske 

begrænsning af et underskud opstået efter aftaletidspunktet for overdragelse. Da dette var tilfældet i 

sagen med malerselskabet, hævdede det erhvervende selskab, at det havde ret til at fremføre 

underskuddet. Skat var dog af en anden overbevisning og mente ikke, at bemærkningerne skulle 

tillægges en betydning, der var større end ordlyden på den daværende LL § 15, stk. 7, 3. pkt., der først 

var implementeret 7 år efter bemærkningerne til loven. 157 

 

Ovenstående viser et eksempel på, hvornår et selskab kan have ophørt deres aktivitet og derved blive 

anset som værende uden økonomisk risiko, selvom selskabet stadig har en mindre omsætning. 

Selskabet havde stadig en lille omsætning på 10-15 t.kr. om året, hvilket taler for, at selskabets 

aktivitet ikke er ophørt, men da alle driftsaktiver er frasolgt og der ingen ansatte er længere, må det 

anses at være i overensstemmelse med cirkulæret, at selskabet bliver anset for at have ophørt deres 

erhvervsmæssige aktivitet. Idet Skat vælger at se bort fra den mindre årlige omsætning, må det 

antages, at omsætningen anses som værende af et uvæsentlig omfang begrundet i selskabets tidligere 

års omsætning.  

                                                      

156 Bemærkningerne til ændringerne af LL § 15 i folketingstidende 1987-1988, tillæg a, spg. 2060 

157 SKM2002.116.VLR 
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Den definition der optræder i bemærkningerne til SEL § 33 A, stk. 3 af et tomt selskab, kan 

umiddelbart ikke anvendes som ultimativ definition, hvilket blandt andet ses af ovenstående. 

 

Derudover må det være rimeligt, at betydningen af en bemærkning i folketingstidende 7 år før lovens 

implementering, er så lille, at der i stedet tages udgangspunkt i lovens egentlige ordlyd. Der kan stilles 

spørgsmålstegn ved den proces, at der kort før overdragelsen af selskabet blev besluttet at frasælge 

goodwill, hvilket var skyld i størstedelen af det skattemæssige underskud, da det erhvervende selskab 

blot kunne have frasolgt det efter overdragelsen, og dermed selv have dannet underskuddet uden at 

falde i begrænsningsreglerne. 

 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at en årlig omsætning ikke er tilstrækkelig for at blive 

kategoriseret som værende med økonomisk risiko, hvis aktiviteten reelt er ophørt, vurderet ud fra at 

medarbejderstaben er afskediget og hele aktivmassen frasælges, samt omsætningen er af en ubetydelig 

størrelse set i forhold til de tidligere års omsætning. 

 

 

8.2 Intention 

I Landsskatteretsafgørelsen TfS 2000.1016 blev et selskab nægtet at fremføre et underskud efter 

overtagelsen af et selskab, der solgte minkpelse. Dette blev begrundet med, at selskabet ifølge 

Landsskatteretten i det væsentligste var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet ved 

aftaletidspunktet for overdragelsen. Landsskatteretten vurderede ikke, at det i den sammenhæng havde 

en betydning, at selskabet stadig var i besiddelse af et mindre varelager med pelse, bure, andet 

inventar samt adskillige tilgodehavender. Landsskatteretten lagde i stedet vægt på, at flere ting 

indikerede, at aktiviteten i selskabet allerede var indstillet, da selskabet havde afhændet størstedelen af 

inventaret, således at de tilbageværende driftsaktiver var af en ubetydelig mængde. Derudover tillagde 

Landsskatteretten det betydning, at aktiviteten med salg af minkpelse ville blive indstillet og 

overtagelsen af virksomheden primært havde til formål at fremføre det oparbejdede underskud.158  

 

Ud fra ovenstående afgørelse kan det konstateres, at afgrænsningen af et tomt selskab ikke 

udelukkende skal foretages, som det bliver anført i bemærkningerne til loven. I denne skulle et selskab 

anses som værende tomt, såfremt det primært havde likvider og en skattegæld. 159 Denne definition vil 

det ovenstående selskab ikke passe ind i, da selskabet stadig indeholder aktiver og tilgodehavender, 
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hvorfor det må konkluderes, at betydningen af denne afgrænsning vil være af ringe karakter. 

Derudover er det bemærkelsesværdigt, at Landsskatteretten tillægger det en betydning, at det 

opkøbende selskab ikke ønsker at forsætte den oprindelig aktivitet i det opkøbte selskab. Ifølge 

cirkulæret bliver det ikke nævnt som noget, der har en betydning for vurdering af, hvorvidt at 

selskabet skal anses som tomt. Endvidere virker det modstridende, at det har en betydning, hvad det 

overtagende selskab har af intentioner med det opkøbte selskab, når det afgørende er, hvorvidt det 

opkøbte selskab er anset som tomt på aftaletidspunktet. 

 

 

8.3 Ikke ophørt aktivitet 

I Landsskatteretsafgørelsen SKM2005.299.LSR blev et selskab anset for ikke at blive ramt af 

underskudsbegrænsningsreglerne. Selskabet udviklede et avanceret softwareprogram til automatisk 

styring af videokameraer. I forbindelse med udviklingen af softwaren havde selskabet i årene fra 1996 

til 2000 oparbejdet underskud på ca. 6 mio. kr. Af selskabets årsregnskab for år 1999 fremgår det, at 

det blev besluttet at indstille virksomhedens aktivitet efter statusdagen.   

 

En enkelt af aktionærerne beslutter sig imidlertid for at fortsætte aktiviteten i selskabet, hvorfor han d. 

24. maj 2000 opkøber de resterende 66 % af aktierne i selskabet så han nu ejer 100 % af selskabet, 

hvilket er at karakterisere som et væsentligt ejerskifte, da mere end 50 % af aktiekapitalen skifter 

hænder. Da selskabet i løbet af år 2000 havde haft en omsætning på 500 kr. og personaleudgifter for 

120 t.kr. og ingen udviklingsomkostninger, så konkluderede den kommunale skattemyndighed, at 

selskabet kun havde ubetydelig erhvervsmæssig aktivitet, hvorfor selskabet skulle anses som værende 

tomt. 

 

Selskabet ankede til landsskatteretten, og her fik selskabet medhold, da Landsskatteretten ikke mente, 

at selskabet skulle anses som værende tomt. Dette vurderede de på baggrund af, at selskabet stadig 

havde direktøren ansat, som også var tiltænkt at være ansat i selskabet fremadrettet, samt selskabet 

ikke havde afhændet deres aktiver, ligesom at Landsskatteretten tillagde det en betydning, at 

selskabets aktivitet var blevet videreført af den nye eneejer.160 

 

At ovennævnte selskab ikke bliver anset for tomt, er i overensstemmelse med tidligere nævnte 

cirkulære,161 da et af kriterierne her er, hvorvidt at selskabet har afskediget deres ansatte, ligesom det 
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også er et kriterie, at selskabet har afhændet deres aktiver, hvilket for begge kriteriers vedkommende 

ikke er tilfældet her. Det der er interessant ved denne afgørelse er, at landsskatteretten ligesom i den 

foregående afgørelse tillægger det en betydning, hvilken intention det overtagende selskab har med det 

opkøbte. I dette tilfælde bliver det tillagt en betydning, at det opkøbte selskabs oprindelige aktivitet 

bliver videreført af den nye eneejer. Dette er interessant fordi, at det er modsatrettet af, hvad der 

fremgår af cirkulæret fra 1995.162 Her står der, at det er uden betydning for et selskab, at der efter 

aftaletidspunktet for overdragelsen bliver indlagt en ny aktivitet i selskabet, i vurderingen af hvorvidt 

det bliver ramt af reglerne om underskudsbegrænsning. Dette viser, at det kan blive tillagt en 

betydning, hvilket formål der har været i at overtage et selskab med underskud. Derudover viser 

ovenstående at indtrædelse i underskudsbegrænsningsreglerne bygger på en helhedsvurdering. I dette 

tilfælde er omsætningen på aftaletidspunktet for overdragelse på 500 kr., hvilket som udgangspunkt 

må antages at være af en uvæsentlig størrelse, men idet intention med ejerskiftet er, at selskabet skal 

fortsætte sin oprindelige aktivitet, så bliver dette forhold ikke tillagt yderligere betydning.  

 

I denne sag er der ingen tvivl om, at selskabets ejer ønsker at videreføre selskabets aktivitet, hvorfor 

underskuddet i dette tilfælde er noget der følger med resten af selskabet. Derfor ville det også være 

uhensigtsmæssigt, hvis skattereglerne stod i vejen for underskudsfremførsel ved denne slags 

overdragelser, der er helt reel. Det havde dog været interessant at vide, hvorvidt at Landsskatteretten 

var kommet frem til samme konklusion, såfremt at selskabets underskud havde været væsentlig større, 

og den nye eneejer ikke ønskede at fortsætte den oprindelig aktivitet.  

 

 

8.4 Ændring af den erhvervsmæssige aktivitet 

I Skatterådets bindende svar SKM.2015.289.SR spurgte et selskab, hvorvidt det ville indtræde i 

underskudsbegrænsning efter SEL § 12 D, stk. 2, såfremt det frasolgte alle sine aktier. Selskabet havde 

primo år 2009 frasolgt sin aktivitet, og herefter havde selskabets eneste aktivitet været at udleje 

virksomhedens erhvervsejendom, der alligevel stod tom efter at selskabet havde indstillet deres 

primære aktivitet. Inden aktiviteten blev frasolgt, havde selskabet i år 2008, en omsætning på 7 mio. 

kr. og de efterfølgende 4 år, 2009 til 2013, en omsætning mellem 100 t.kr og 500 t.kr.  

 

I 2014 havde ejendommen stået tom grundet tidligere lejers konkurs, men der blev indgået en ny 

lejeaftale pr. 1/12 2014, der forventes at give selskabet en årlig omsætning i 2015 på 428 t.kr., hvilket 

svarer til markedslejen for en lignende ejendom. Selskabet har et fremførbart skattemæssigt underskud 
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på 2,5 mio. kr. fra tidligere indkomstår, der primært skyldes løn til direktøren og et år uden 

lejeindtægter. Skatterådet har bekræftet, at der ikke vil ske underskudsbegrænsning i henhold til 

reglerne i SEL § 12 D, stk. 2, såfremt at selskabet valgte at sælge alle sine aktier, da selskabet stadig 

har økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, selvom selskabet har indstillet sin oprindelige 

aktivitet. 163 

 

Dette bindende svar er interessant, fordi det viser, at det er muligt at fremføre underskud fra tidligere 

indkomstår, selvom den oprindelige aktivitet er indstillet. Dette er i overensstemmelse med cirkulæret 

fra 1996,164 hvor det fremgår, at det er uden betydning for underskudsfremførsel, hvorvidt der bliver 

indlagt en ny erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, hvilket gør sig gældende både ved ændring i den 

erhvervsmæssige aktivitet før og efter aftaletidspunktet for overdragelsen. I ovenstående bindende svar 

skifter selskabets erhvervsmæssige aktivitet til at være udlejning af ejendom før aftaletidspunkt for 

overdragelsen.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at såfremt det pågældende selskab havde valgt at sælge ejendommen 

efter, at den oprindelig aktivitet var ophørt, havde selskabet indtrådt i reglerne om 

underskudsbegrænsning, da selskabet i så fald havde været uden økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet. Selskabet holder dermed sit underskud i live til fremførsel ved ejerskifte, 

ved at udleje den ejendom, som selskabet tidligere har benyttet i forbindelse med den oprindelig 

aktivitet. Det bliver vurderet af Skat, at der stadig er økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i 

selskabet, da en årlig omsætning på 428 t.kr. ikke er at regne som uvæsentlig, selvom den udgør en 

mindre andel i forhold til den omsætning selskabet havde ved sin oprindelige aktivitet.  

 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at det er muligt, at undgå at indtræde i reglerne om 

underskudsbegrænsning i tilfælde, hvor der indlægges en ny aktivitet efter at den oprindelig er blevet 

frasolgt eller indstillet.  

 

Det bindende svar er i nogen grad sammenligneligt med det tidligere gennemgåede eksempel, der 

bliver opstillet i artiklen af Jens Laursen og Ole Nielsen. Hvorvidt det kan konkluderes, at forholdet i 

selskabets omfang ved den nye aktivitet kontra den tidligere er helt uden betydning, kan diskuteres. I 

dette tilfælde udgør den nye aktivitet ca. 6 % af omsætningen i forhold til den gamle aktivitets 

omsætning, hvilket tyder på, at det er uden betydning. Der kan dog forestilles eksempler, hvor den 

forholdsmæssige andel mellem den nye og den gamle aktivitet var så ubetydelig, at det måtte antages, 
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at den nye aktivitet udelukkende havde til formål at undgå at indtræde i SEL § 12 D, stk. 2. Her ville 

Skat muligvis komme frem til en anden afgørelse, men dette forhold vil blive gennemgået yderligere i 

vores case. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt ovenstående vil være muligt at benytte sig af i praksis, hvor udlejning af 

ejendom er tilstrækkeligt i omgåelsen af underskudsbegrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 2. I den 

pågældende sag har det næppe været hensigten at omgå reglerne, da underskuddet primært er opstået 

efter, at selskabets oprindelig aktivitet er blevet frasolgt, samt det fremførbare underskud ikke er at 

anse for stort i forhold til den omsætning, som selskabet får ind via den nye aktivitet ved udlejning af 

ejendom og selve ejendommens værdi. 

 

 

8.5 Realitetsgrundsætningen i praksis 

I det følgende bindende svar SKM.2015.371.SR ønsker spørgerne, at indlægge en ny aktivitet i deres 

selskab, der på nuværende tidspunkt er uden aktivitet, for dermed at undgå at indtræde i 

underskudsbegrænsningsreglerne ved ejerskifte, for derefter at kunne overdrage selskabet. 

 

Personerne O og P har i fællesskab i dag en koncern bestående af en række forskellige selskaber i 

hvilke, de har foretaget forskellige investeringer henholdsvis virksomhedsdrift. De ønsker at forenkle 

deres struktur, som i dag ser således ud: 

 

165Diagrammet til venstra illustrere at person O ejer 100 % 

af holdingselskab D og person P ejer 100 % af 

holdingselskab E. 

 

D har tidligere ejet 100 % af aktierne i A A/S. I den 

perioden, hvor D var eneejer, har A realiseret et væsentligt 

fremførbart skattemæssigt underskud. Senere har D solgt 

49% af aktierne i A A/S til O’s holdingselskab E. A A/S 

har ingen erhvervsmæssig aktivitet på pågældende 

tidspunkt. 
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I koncernen er der ligeledes et partnerselskab, F P/S. F P/S driver erhvervsmæssig aktivitet og havde i 

2014 en omsætning på 225 mio. kr.  F P/S er skattemæssigt transparent og er ejet med 50 % hver af 

selskab H og selskab G. Da F P/S er et skattemæssigt transparent selskab, bliver det resultat indregnet 

direkte i kommanditisternes skattepligtige indkomst, i dette tilfælde H og G. 

 

Selskabet A A/S ejer 17 % af H. Derudover ejer Ps holdingselskab D et holdingselskab I som ejer 61 

% af H. 

 

O og P ønsker som sagt en enklere struktur på deres fælles koncern, de ønsker derfor, at 

holdingselskabet E får overdraget holdingselskab D’s 51 % af A A/S. Dette kan dog ikke lade sig gøre 

uden, at det indtræder i underskudsbegrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 2, da A A/S på nuværende 

tidspunkt er uden erhvervsmæssig aktivitet. O og P ønsker derfor at ændre koncernstrukturen, således 

der kommer erhvervsmæssig aktivitet i A A/S og samtidig opnår en mere simpel koncernstruktur, ved 

at foretage nedenstående fire dispositioner: 

1. A A/S sælger sine 17 % som selskaber ejer af H til holdingselskabet I. Prisen er blevet aftalt 

til 575 t.kr.  

2. Personen P lader sit holdingselskab E låne A A/S 4.840 t.kr. Til sikkerhed for lånet giver D 

underpant i dennes ejendele på 51 % af A A/S 

3. Selskabet H overdrager sin ejerandel på 50 % i partnerselskabet F P/S til A A/S. Parterne er 

enige om, at ejerandelen har en værdi på 6. mio. kr., hvilket udgør købesummen. Da A A/S 

har et tilgodehavende hos H på 741 t.kr., vil købesummen blive delvist modregnet heri. Den 

resterende del af købesummen betales kontant, hvortil blandt andet de lånte midler som 

beskrevet ovenfor under pkt. 2 anvendes. 

4. Efter erhvervelsen af 50 % af anparterne i F P/S stiller A A/S den erhvervede ejerandel til 

sikkerhed over for långiver på samme måde som under disposition 2. 
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Ved gennemgørelsen af ovenstående fire dispositioner kommer organisationsstrukturen til at se ud, 

som nedenstående diagram illustrerer. 

166 

 

Da A A/S nu ejer 50 % af F P/S gælder det jf. transparensreglen, at de enkelte selskabsdeltagere i 

skattemæssigt henseende ligeledes anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Med udgangspunkt 

i de fire dispositioner er det nu lykkedes for O og P, at få indlagt erhvervsmæssig aktivitet i A A/S. O 

og P ønsker derefter at lade A A/S have erhvervsmæssig aktivitet i en periode, hvorefter det er tiltænkt 

at holdingselskab D’s ejerandel på 51 % skal overdrages til holdingselskab E, hvormed det indtræder i 

underskudsbegrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 1, men ikke indtræder i SEL § 12 D, stk. 2, da 

selskabet på aftaletidspunktet for overdragelsen har en erhvervsmæssig aktivitet. 

 

Denne opfattelse deler Skatterådet ikke ved foretagelsen af de fire dispositioner. De påpeger, at der i 

bemærkningerne i forarbejdningerne til L 139 1994/1995 fremgår, at loven har til hensigt at standse 

handler med underskudsselskaber, der udelukkende har til formål, at et andet selskab kan benytte sig 

af underskuddet. De vurderer, at der ingen realitet er i de 4 dispositioner, da de samlet set ikke er 

foretaget af forretningsmæssige grunde, men udelukkende med det formål, at indlægge økonomisk 

risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i det ellers tomme selskab, således at de ved salg undgår at 

indtræde i SEL § 12 D. stk. 2. Skat vurderer derfor, at alle dispositioner sammen med overdragelsen 

skal ses som en samlet bindende aftale, hvorfor de vurderer, at de 4 dispositioner ikke er foretages før 

aftaletidspunktet for overdragelsen, hvilket betyder, at A A/S på aftaletidspunktet stadig vil være uden 
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økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet og derfor vil blive anset som tomt og derfor vil blive 

ramt af begrænsningsreglerne.167 

 

De foreslåede dispositioner, som spørgerne ønsker at foretage i SKM.2015.371.SR, minder meget om 

dispositionerne foretaget i højesterets afgørelsen SKM.2014.422.HR. Her afgjorde højesteret, at 

skattearrangementet skulle vurderes ud fra en helhedsvurdering og ikke ud fra gyldigheden af de 

enkelte dispositioner, selvom der var lovhjemmel til disse. Dermed blev dispositionerne tilsidesat med 

argumentet om, at resultatet af samtlige dispositioner var uden et reelt forretningsmæssigt formål. Det 

samme må derfor gøre sig gældende her. Hvis man vurderer de enkelte dispositioner, der bliver 

foretaget mellem selskaberne, så vil man kunne argumentere for, at disse kan være foretaget ud fra et 

forretningsmæssigt synspunkt, men hvis man laver en samlet vurdering af dispositionerne, så fremstår 

det meget klart, at dispositionerne ikke har andet formål end at flytte ejerandelene fra partnerselskabet 

over i A A/S, således at dette ikke længere bliver anset som værende tomt. I dette tilfælde vil 

korrektionen være, at der kigges på hvad det reelle i aftalen er, og ikke hvordan den fremstår udadtil. 

Dispositionerne og selve overdragelsen af selskabet vil derfor fremstå som en del af en samlet 

bindende aftale mellem parterne.  

 

Idet ordlyden i SEL § 12 D, stk. 2, fokuserer på aftaletidspunktet for overdragelsen, så er det derfor i 

overensstemmelse med lovgivningen, at Skatterådet vurderer, at A A/S ville være anset som uden 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivet på aftaletidspunktet, hvorfor et salg af A A/S vil 

medføre indtrædelse i underskudsbegrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 2. 

 

Alternativt kunne det forestilles, at spørgerne kunne have opnået et andet resultat, der havde været 

mere fordelagtigt for dem, hvis blot de havde ladet være med at bede om et bindende svar, hvor de 

redegør for en række dispositioner, der udelukkende har til hensigt at flytte økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet op i det tomme selskab A A/S. Spørgerne ændrer undervejs tidspunktet for 

overdragelsen, således at selskabet A A/S skulle stå som værende ejer af halvdelen af partnerskabet i 

1½ år i stedet for en måned, inden selskabet bliver solgt. Det gør de uden at være opmærksomme på, 

at det væsentlige i SEL § 12 D, stk. 2 er aftaletidspunktet for overdragelsen og ikke tidspunktet for 

selve overdragelsen. De kan argumentere for, at de ved at lade selskabet A A/S have økonomisk risiko 

ved erhvervsmæssig aktivitet i 1½ år, vil gøre den enkelte dispositions formål forretningsmæssigt, men 

det ændrer ikke på helhedsvurderingen, der viser, at dispositionerne udelukkende bliver foretaget med 

skattemæssig spekulation for øje. Havde selskabet ladet være med at bede om et bindende svar, og i 

stedet flyttet de 50 % af partnerselskabet over i selskabet A A/S og ladet dette stå med økonomisk 
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risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i 1½ år og derefter solgt det videre, så havde Skatterådet næppe 

kunne argumentere mod, at handlingen var foretaget med et forretningsmæssigt formål og derfor have 

svært ved at tilsidesætte dispositionen. 

 

Det skal bemærkes, at den tidligere nævnte problemstilling vedrørende et selskab der har ophørt sin 

erhvervsmæssige aktivitet i en periode for efterfølgende at indlægge en ny aktivitet i anden form end 

den hidtidige, hvorefter der foretages et salg til uafhængig tredjemand, ikke bemærkes i denne 

afgørelse. Dette på trods af, at det netop er tilfældet her, hvor selskab A A/S har været uden 

erhvervsmæssig aktivitet i en periode, indtil ejerne indlægger ny aktivitet i form af ejerskab i 

partnerselskabet F P/S og efterfølgende bliver overdraget. Det må derfor antages, at udgangspunktet 

er, at det er uden betydning i vurderingen af, hvorvidt et selskab har økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet, at det i en periode har været anset som værende tomt, og der herefter er 

blevet indlagt en ny aktivitet. I tilfælde af, at indlæggelse af økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet udelukkende har til hensigt at kunne benytte et opsparet underskud, så har Skat muligheden 

for at tilsidesætte arrangementet ved at gøre brug af realitetsgrundsætningen med begrundelsen, at 

dispositionerne er uden et reelt forretningsmæssigt formål. 

 

 

8.6 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående afsnit kan det konkluderes, at den oprindelige afgrænsning af et tomt selskab, der 

siger at et selskab der i det væsentligste kun består af likvide midler og skyldig selskabsskat, skal 

vurderes som tomt, i bedste fald er diskutabelt. Adskillige af de gennemgåede domme viser, at et 

selskab godt kan blive anset som værende tomt til trods for, at der stadig er aktiver og en smule 

omsætning i selskabet. Det mere generelle grundlag for Skats vurdering af, hvorvidt et selskab skal 

anses som værende tomt, fokuserer på om selskabet reelt har indstillet deres aktivitet, hvor blandt 

andet de fire tidligere nævnte kriterier indgår. Definitionen af et tomt selskab fra bemærkningerne til 

SEL § 33 A, stk. 3, kan dermed ikke stå alene i vurderingen af, hvorvidt et selskab skal anses som 

tomt. Ovenstående viser, at der er langt flere parametre, hvorved en sådan vurdering af et tomt selskab 

foretages. Definitionen fra bemærkningerne må derfor anses som en nedre grænse for, hvornår et 

selskab altid er at anse som tomt. 

 

Ved vurderingen af hvorvidt et selskab havde indstillet aktiviteten, blev det konkluderet, at der skulle 

foretages en helhedsvurdering. Denne vurdering skulle blandt andet foretages ud fra, hvorvidt 

selskabet havde afskediget deres medarbejdere og afhændet sine aktiver, ligesom at en eventuel 

indstilling af virksomhedens salg og produktion bliver tillagt en betydning. Flere afgørelser viser, at 
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selskaber kan blive vurderet til at have indstillet sin aktivitet ud fra en helhedsvurdering på trods af, at 

selskabet stadig er i besiddelse af aktiver samt har en mindre omsætning. I denne vurdering bliver det 

tillagt en betydning, hvorvidt at det overtagende selskab har en intention om at videreføre selskabets 

aktivitet.  

 

Hvorvidt at selskabets erhvervsmæssige aktivitet er af en uvæsentlig karakter bygger ligeledes på en 

helhedsvurdering. I en afgørelse blev det vurderet, at en omsætning på 15 t.kr. var ubetydelig, fordi at 

omsætningen i tidligere år havde været 500 t.kr., imens det i en anden afgørelse blev vurderet at 500 

kr. ikke var ubetydelig, fordi selskabet var i en genetableringsfase. Dermed er det svært at opstille en 

objektiv grænseværdi for, hvornår selskabets aktivitet er af uvæsentlig karakter. Endvidere kan det 

konkluderes, at forholdet mellem omsætningen på en nyindlagt aktivitet og den tidligere aktivitet ikke 

umiddelbart er af nogen større betydning, idet det i et bindende svar168 ikke bliver tillagt yderligere 

betydning, at forholdet mellem den nye og den tidligere aktivitet var på blot 6 %.  

 

Endvidere kan det konkluderes, at det ikke umiddelbart har en betydning, om et selskab har indlagt en 

ny aktivitet i selskabet inden aftaletidspunktet for overdragelsen. Dette gør sig ligeledes gældende, 

selvom den nye aktivitet ikke har nogen relation til det oparbejdede underskud. Ej heller har det nogen 

betydning, at selskabet har været anset som tomt i den mellemliggende periode, hvorefter der er 

indlagt ny aktivitet i selskabet. 

Det har dog vist sig i afgørelserne, at det har en betydning, hvilken intention det overtagende selskab 

har haft, og om de nye ejere har videreført aktiviteten fra det overdragende selskab. Ligeledes 

tillægger Skat det en betydning, hvis et selskab benytter sig af de gældende regler blot for opnå en 

skattemæssig gevinst, hvilket er i strid med lovens formål. Abstrakt kan det siges, at hvis intentionen 

fra erhververs side allerede ved aftaletidspunktet for overdragelsen er at indstille aktiviteten i 

selskabet, er det allerede på dette tidspunkt indirekte tomt. 

 

Slutteligt kan det konkluderes, at et skattearrangement uden risiko, der udelukkende har til hensigt at 

indlægge aktivitet i et selskab for at kunne benytte underskuddet til fremførsel, vil blive tilsidesat med 

begrundelsen af manglende erhvervsmæssigt formål, og dermed en indirekte henvisning til 

realitetsgrundsætningen.  
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9 Case 

I det følgende afsnit opstilles en case, hvor igennem det vil blive vurderet, hvorvidt det beskrevne 

selskab vil blive ramt af underskudsbegrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 2.  

 

Selskab A havde i en årrække, startende fra 1998, drevet erhvervsmæssig virksomhed ved salg og 

udvikling af computersoftware. Selskabet havde efter en årrække med positive resultater haft en række 

mislykkede produktudviklinger i årene fra 2008 til 2011, ligesom at omsætningen havde været 

faldende fra 200 mio. kr. i år 2005, til at selskabet i 2011 kun omsatte for 50 mio. kr. Det blev derfor 

besluttet, at selskabets aktivitet skulle indstilles ultimo 2011. Selskabet havde på dette tidspunkt 

oparbejdet et skattemæssigt underskud på 120 mio. kr. Efter aktiviteten var indstillet, blev alle 

selskabets aktiver solgt, og selskabet bestod herefter udelukkende af likvider. 

 

Selskabet var derefter uden aktivitet frem til 30. maj 2012, hvor selskabet besluttede sig for at 

investere i en ejendom. Ejendommen blev købt af en uafhængig tredjemand for 550 t.kr. svarende til 

markedsprisen på daværende tidspunkt. Ejendommen blev købt med henblik på, at den skulle udlejes, 

hvormed selskabets aktivitet blev ændret til udlejning af ejendom. Ejendommen skulle renoveres, 

hvorfor ejendommen først blev udlejet fra 1. oktober 2012, hvor ejendommen blev udlejet til 6 t.kr. 

månedligt, hvilket svarede til markedslejen på daværende tidspunkt. Dette resulterede i et årligt 

overskud på 28 t.kr, ved udlejningen af ejendommen.  

 

Den 1. juni 2014 blev der indgået en aftale om at sælge selskabet til en uafhængig tredjemand for 645 

t.kr., hvilket svarede til markedsprisen for ejendommen. Derudover var der i købsaftalen indlagt en 

klausul, der gjorde at selskab As tidligere ejere fik et beløb i takt med, at det overtagende selskab 

benyttede sig af det opsparede skattemæssige underskud, der fulgte med den solgte virksomhed. 

Selskabet blev opkøbt med det formål, at udnytte det opsparede underskud til at nedbringe det 

erhvervendes selskabs samlede skattepligtige indkomst, men de ønskede fortsat at udleje ejendommen. 

 

Hvorvidt det overdragende selskab A bliver ramt af begrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 2 skal 

bedømmes ud fra, om der var økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på aftaletidspunktet for 

overdragelsen. 

 

I det følgende vurderes det først, om selskabet drev erhvervsmæssig aktivitet på aftaletidspunktet for 

overdragelsen, med udgangspunkt i ovenstående faktum og den tidligere gennemgåede domspraksis. 
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Selskab A’s aktivitet er udlejning af ejendom ved aftaletidspunktet for overdragelse. I 

Landsskatterettens afgørelse SKM2014.732.LSR blev udlejning af ejendom anset som værende 

erhvervsmæssig aktivitet. I afgørelsen blev det vurderet, at udlejning af ejendom skulle anses som 

erhvervsmæssig aktivitet, såfremt ejendommen blev udlejet hele året til markedspris, og at udlejningen 

var til en uafhængig tredjemand, samt udlejningen af ejendommen havde et årligt overskud. 

Omsætningens størrelse var her uden betydning.  

Da selskab A udlejer ejendommen i 20 måneder op til aftaletidspunktet for overdragelsen, til en 

uafhængig tredjemand, til en leje der svarer til markedslejen, og derudover har et årligt overskud ved 

udlejning, må det konstateres, at udlejningen af ejendommen er at anse som værende erhvervsmæssig 

aktivitet. 

 

Det næste der er relevant at svare på, er om selskabet havde økonomisk risiko ved udlejning af 

erhvervsejendommen. I denne forbindelse skal det blandt andet vurderes, hvorvidt selskabet har ophørt 

sin aktivitet før aftaletidspunktet for overdragelse, og hvis det ikke er tilfældet, så skal det vurderes, 

om selskabets aktivitet er af så uvæsentlig karakter, at den reelt er at anse som ubetydelig. Med 

udgangspunkt i ovenstående er selskabets aktivitet ikke ophørt ved aftaletidspunktet for overdragelse, 

da udlejningen af ejendommen havde været selskab A’s primære aktivitet i lidt under to år, hvorfor det 

i stedet skal vurderes, hvorvidt selskabets aktivitet er at anse som uvæsentlig.  

 

Selskab A’s udlejning af ejendom minder i nogen grad om udlejningen af erhvervsejendommen i 

SKM.2015.289.SR., hvor selskabet blev anset at have økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet 

ved udlejning af en erhvervsejendom. Der var dog den forskel på de to afgørelser, at selskabet i 

SKM.2015.289.SR allerede ejede erhvervsejendommen, inden den første aktivitet blev indstillet, da 

ejendommen tidligere var blevet benyttet i driften, hvorimod selskab A tilkøber ejendommen, efter 

den primære aktivitet er indstillet med henblik på udlejning. Derudover er der en forskel på det 

økonomiske omfang af de to ejendomme, hvor ejendommens værdi i det bindende svar var på 4 mio. 

kr. og blev udlejet til 427 t.kr om året, mens selskab A’s ejendom har en værdi på 550 t.kr. med en 

årlig omsætning på 72 t.kr.  

Ved gennemgangen af det bindende svar stod det klart, at størrelsesforholdet mellem omfanget af den 

indstillede aktivitet og den nye aktivitet måtte anses som værende uden betydning, idet omsætningen i 

den nye aktivitet i det bindende svar udgjorde 8 % af omsætningen ved den indstillede aktivitet. Det 

forhold at omsætningen på den nye aktivitet, ved udlejning af ejendom i selskab A, kun udgør 0,1 % af 

den tidligere aktivitets omsætning gør, at der kan argumenteres for, at selskabet udelukkende 

indlægger den nye aktivitet med henblik på at kunne bevare retten til at udnytte det skattemæssige 

underskud, hvorfor der kan være tale om en omgåelse af reglerne. Dette bør dog ikke være et 
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afgørende argument for at anse selskab A som værende uden økonomisk risiko, men mere en 

indikation af selskab A’s reelle hensigter.  

 

I stedet bør selskabets økonomiske risiko vurderes ud fra udlejningen af ejendommen med en værdi på 

550 t.kr. med en tilknyttet årlig omsætning på 72 t.kr. Det fremgår af faktum, at selskab A, modsat 

selskabet i det bindende svar169, har haft en periode, hvor selskabet har stået uden aktivitet. Det 

fremgår ikke af Skats cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996, hvorvidt dette har en betydning. Det fremgår 

derimod af cirkulæret, at det er uden betydning, om selskabet ændrer sin aktivitet, hvorfor det ikke 

umiddelbart bør tillægges en betydning, at selskab A har ændret sin aktivitet undervejs. Dette 

underbygges yderligere af Skats bindende svar SKM.2015.371.SR, hvor det ikke bliver tillagt en 

betydning, at et selskab i en periode har stået uden aktivitet, inden der bliver indlagt ny aktivitet. Der 

kan her argumenteres for, at det er en indikator på, at der ønskes en omgåelse af 

begrænsningsreglerne, når der indlægges en ejendom i et ellers tomt selskab og selskabet efterfølgende 

sælges, men dette bør heller ikke være den afgørende faktor for, at selskabet skal anses som værende 

uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.  

 

Et selskab med en udlejningsejendom til en værdi på 550 t.kr. og en tilknyttet omsætning på 72 t.kr. 

årligt, må isoleret set ud fra ovenstående anses som at have en ikke-uvæsentlig økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet. Det kan dermed konkluderes, at selskab A har økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet på aftaletidspunktet for overdragelse, hvis der udelukkende fokuseres på de 

foretagne dispositioner. Udgangspunktet er derfor, at selskabet ikke falder i begrænsningsreglerne ved 

ejerskifte efter SEL § 12 D, stk. 2. 

 

 

Det er langt fra givet, at Skat ville komme frem til samme konklusion som ovenstående, hvilket 

skyldes, at selskab A’s dispositioner umiddelbart er foretaget med henblik på at kunne omgås reglerne 

i SEL § 12 D, stk. 2. Dispositionerne er dermed i strid med lovens formål, der som nævnt i afsnittet 

om baggrunden for loven, er at forhindre alle skattemæssige betingede handler med 

underskudsselskaber. Skat kan derfor forsøge at tilsidesætte eller korrigere dispositionerne med 

argumentet om, at de er foretaget uden et forretningsmæssigt formål. Denne konklusion kom 

Skatterådet frem til i SKM.2015.371.SR, hvor to koncerninterne parter ønskede at flytte ejerskabet af 

partnerselskabet op i et tomt aktieselskab. Dette blev tilsidesat, da skatterådet vurderede, at 

dispositionerne var foretaget udelukkende for at opnå en skattemæssig fordel og uden et egentlig 

forretningsmæssigt formål. Det skal derfor her vurderes, hvorvidt Skat vil kunne tilsidesætte de 
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dispositioner, selskab A har foretaget med en begrundelse om, at disse er foretaget uden et 

forretningsmæssigt formål. 

 

Det der typisk har kendetegnet afgørelser, hvor dispositioner er blevet tilsidesat i henhold til 

realitetsgrundsætningen, har været, at de har været foretaget koncerninternt. Dette var ligeledes 

tilfældet i højesteretsafgørelserne, som blev gennemgået i afsnittet om realitetsgrundsætningen, hvor 

Højesteret vurderede, at de koncerninterne dispositioner skulle tilsidesættes, da de havde været uden 

reelle forretningsmæssige formål, hvilket blev begrundet i at dispositionerne aldrig ville være foretaget 

uden for koncernen. Ved argumentationen for tilsidesættelse argumenterede Højesteret endvidere med, 

at fordi dispositionerne var foretaget koncerninternt, havde selskabet reelt været uden en økonomisk 

risiko. 

 

Hvis selskab A’s dispositioner skal tilsidesættes, er det nødvendigt for skat eller domstolene at finde 

en velbegrundet årsag herfor. Her kunne et argument være, at det relative forhold mellem den indlagte 

aktivitet og størrelsen på det fremførebare skattemæssige underskud er så lille, at aktiviteten i et samlet 

hele vil være at kategorisere som ubetydelig. Den økonomiske risiko selskabet har ved investeringen i 

ejendommen er af så ubetydelig en størrelse i forhold til den skattemæssige gevinst, der er ved at gøre 

underskuddet salgsbart, at der vil kunne argumenteres for, at skattearrangementet udelukkende har et 

skattemæssigt formål. Omvendt er det også svært at anvende argumentet, at selskabet ingen risiko har, 

når det har investeret i en ejendom, og denne investering ikke er foretaget koncerninternt. Endvidere er 

ejendommen udlejet til en uafhængig tredjemand, hvorfor selskabet bærer en reel risiko ved, at lejer 

kan vælge at opsige sin lejekontrakt, og det herefter ikke er muligt at finde en ny lejer. I sådan en 

situation vil der ingen omsætning være, og selskabet vil køre med et driftsmæssigt underskud. 

 

Det kan ligeledes være svært at argumentere for, at skattearrangementet skal tilsidesættes på baggrund 

af et manglende forretningsmæssigt formål. Det er anskueligt, at det primære formål for selskabet og 

dennes ageren er, at der skal opnås en skattemæssig gevinst. Som nævnt i afsnittet om 

realitetsgrundsætningen, så er der dog intet til hinder for, at et selskab foretager skatteplanlægning for 

at opnå den mindst mulige skattebetaling inden for de eksisterende civilretlige rammer. I selskabets 

skattearrangement må det antages at være af forretningsmæssigt karakter, at ejendommen udlejes med 

en årlig fortjeneste, på trods af det ikke var den primære årsag for investeringen i 

udlejningsejendommen. 

  

Skat har i to af de tidligere gennemgåede afgørelser tillagt det en betydning, hvilken intention det 

overtagende selskab havde ved overdragelsen af pågældende selskaber. Her har det fået tillagt en 

betydning, om aktiviteten i det overdragende selskab er fortsat efter det væsentlige ejerskifte. Idet 
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aktiviteten bliver videreført i tilfældet med selskab A, da erhververen ønsker at fortsætte udlejen af 

ejendommen, så vil dette kriterium vedrørende den erhvervendes intention med overdragelsen 

umiddelbart ikke ændre på selskabets fremtidige ret til fremførsel af skattemæssige underskud. 

 

Det er svært at udpege, hvad det er for en disposition, Skat specifikt ville kunne korrigere eller 

tilsidesætte, såfremt de måtte ønske det. I de tidligere gennemgåede afgørelser har der i hver sag været 

en specifik disposition i skattearrangementet, som Skat har kunne slå ned på og anvendt som argument 

for en tilsidesættelse, med det resultat at blive ramt af begrænsningsreglen for underskudsfremførsel 

ved ejerskifte i et tomt selskab. De dispositioner selskab A foretager, er at investere penge i en 

ejendom for herefter at udleje den til tredjemand, og efter halvandet år overdrages selskabet til en 

uafhængig tredjemand. Idet selskabet bliver overdraget til en uafhængig tredjemand, så kan det dog 

ikke tillægges en betydning, hvornår indlæggelsen af en ny aktivitet er foretaget i forhold til aftalen 

om eventuel overdragelse, da selskab A ikke har kontrol over, hvornår der kommer en køber af 

selskabet, hvis der overhovedet kommer én køber. Det afgørende er her, at den nye aktivitet er indlagt 

før aftaletidspunktet om overdragelse.  

 

Det må ud fra ovenstående gennemgang konkluderes, at selvom selskab A’s skattearrangement er at 

anse som omgåelse af begrænsningsreglerne i SEL § 12 D, stk. 2 og dermed også er i modstrid med 

formålet med loven, så kan skattearrangementet ikke tilsidesættes ved brug af realitetsgrundsætningen, 

som den er blevet anvendt i Højesterets afgørelser de senere år jf. afsnittet om realitetsgrundsætningen. 

Det vil derfor kræve en udvidelse af realitetsgrundsætningens anvendelsesområde for at ramme de 

dispositioner, der er i modstrid med formålet med lovgivningen, og desuden anvende dette som 

argumentation for en eventuel tilsidesættelse. 

Ud fra ovenstående gennemgang kan følgende konkluderes. 

 Selskab A driver erhvervsmæssig aktivitet ved udlejning af ejendommen. 

 Udlejningen af ejendommen er at anse som væsentlig, idet virksomheden udlejer ejendommen 

med en årlig omsætning på 72 t.kr. Dette er at anse som væsentligt, da der endnu ikke har 

været nogen praksis, der indikerer, at omsætningen i den tidligere aktivitet kontra 

omsætningen i den nye skal tillægges en afgørende betydning. Endvidere har det overtagende 

selskab i casen, en intention om at videreføre aktiviteten i form af udlejning af ejendommen. 

Selskab A har ligeledes en økonomisk risiko ved udlejningen, da denne foregår til markedspris 

med en uafhængig tredjemand, hvorfor der er risiko for at lejer pludselig forsvinder sammen 

med indtægten.  
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På baggrund af dette må det derfor konstateres at selskab A har økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet. 

 Selskab A’s dispositioner bør ikke kunne tilsidesættes vha. realitetsgrundsætningen, til trods 

for at de er i strid med lovens formål. Det kan de ikke, da der ikke kan argumenteres for et 

manglende forretningsmæssigt formål, når et selskab har et overskud af en væsentlig størrelse 

ved en erhvervsmæssig aktivitet. Endvidere kan der ikke argumenteres for, at dispostionerne 

skulle være uden økonomisk risiko, da disse er foretaget med en uafhængig tredjemand, der 

derfor handler af egen vilje. 

Konklusionen på ovenstående må derfor være, at selskab A ikke indtræder i 

underskudsbegrænsningsreglerne efter SEL § 12 D, stk. 2, hvorfor fradragsretten for det opsparede 

skattemæssige underskud ikke forfalder ved ejerskifte.  
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10 Diskussion 

Selvom det i afhandlingen ikke lykkedes at opstille en konkret objektiv definition af begrebet 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, så er der igennem analysen fundet flere forskellige 

typer af indikatorer på, hvornår et selskab kan siges at være henholdsvis erhvervsmæssig samt have 

økonomisk risiko herved. Disse indikatorer kan der ikke sættes en egentlig grænseværdi for, hvornår 

der er tale om et tomt selskab, men de kan give et hint. Selvom det ikke umiddelbart bliver anvendt 

eller nævnt direkte i nogle af de gennemgåede afgørelser, så kan det indbyrdes forhold mellem 

størrelsen på det fremførbare underskud og henholdsvis aktivitets værdi og den nuværende aktivitets 

omsætning ligeledes anvendes som en indikator på, hvorvidt hensigten i et givent selskab udelukkende 

er af skattemæssige årsager, eller der er et reelt forretningsmæssigt grundlag for eventuelle 

foretagende dispositioner.  

 

 

 

Ovenstående figur illustrerer forholdet mellem den nuværende omsætning og aktivets værdi kontra det 

fremførbare skattemæssige underskud. Det skal forstås således, at hvis et selskab med et stort 

skattemæssigt underskud har indstillet sin oprindelige aktivitet for efterfølgende at indlægge en ny 

aktivitet i selskabet, så bør den nye aktivitet stå mål med det fremførbare underskud.  

 

Hvis et selskab f.eks. alene har et skattemæssigt underskud på 200 mio. kr., og desuden en nyindlagt 

aktivitet af en mindre størrelse, der blot genererer en årlig omsætning på 50 t.kr., hvorefter selskabet 

bliver solgt, måske endda til en pris, som den årlige omsætning ikke kan bære selvstændigt, så kan 

dette tolkes som en indikation af, at selskabet har indlagt en ny aktivitet i selskabet blot for at sikre, at 

underskuddet ikke bliver begrænset ved et eventuelt videresalg. I så fald står den nye aktivitet i 

selskabet ikke måls med størrelsen på det fremførbare underskud målt på omsætningen.   

 

Tilsvarende kan aktivitets værdi være en indikator på selskabets reelle hensigt. Hvis samme selskab 

som ovenfor genererer de 50 t.kr. årligt ved udlejning af f.eks. en lystbåd, så må det antages, at 

lystbådens værdi næppe nærmer sig værdien af det skattemæssige underskud. Den risiko, der er ved at 

holde dette aktiv i selskabet, står derfor slet ikke måls med værdien af det skattemæssige underskud til 

fremførsel. I dette tilfælde kan forholdet mellem den indlagte aktivitet og det opsparede underskud 

indikere, hvor stor en gevinst der opnås, kontra risikoen der er ved indlæggelsen af aktiviteten i det 

ellers tomme selskab. 
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Det indbyrdes forhold mellem henholdsvis nuværende omsætning og aktivets værdi kontra det 

fremførbare underskud er kun tiltænkt som en indikation af hensigten ved et eventuelt salg af et 

selskab med et større fremførbart underskud, hvor den tidligere aktivitet har været indstillet og en ny 

er indlagt, eller den tidligere aktivitet er mindsket til en ubetydelig størrelse. Ovenstående eksempel er 

med ekstreme tal for at illustrere pointen, men i situationer hvor tallene nærmer sig, desto sværere 

bliver det at tyde noget ud fra sammenligningen af disse tal. Desuden vil dette forhold kun være 

relevant at analysere i tilfælde, hvor det pågældende selskab ellers opfylder alle civilretlige krav, men 

hvor der er mistanke omkring den bagvedliggende hensigt.  

 

I tilfælde hvor de civilretlige krav er opfyldt, men hvor de foretagende dispositioner udelukkende er 

foretaget på baggrund af skatteplanlægning, for at undgå begrænsninger ved underskudsfremførsel i 

overdragende selskaber, så kræves der endvidere en anden form for begrundelse end udelukkende ved 

hjemmel i loven. Det at SEL § 12 D, stk. 2 anvender begrebsrammen ”økonomisk risiko ved 

erhvervsmæssig aktivitet” uden at definere denne, så giver det mulighed for fortolkning. Selvom 

realitetsgrundsætningen ikke er stadfæstet nogen steder, så indikerer gennemgangen af dommene i 

denne afhandling en vis tendens til, at der ses bort fra de enkelte foretagende dispositioner, der 

civilretlig er bindende, såfremt det vurderes, at dispositionerne som helhed ikke har et 

forretningsmæssigt formål. Hvornår der i så fald skal stoles på lovens ordlyd, og hvornår det kan 

forventes at dispositioner tilsidesættes er endnu uvist, men hvis dette dilemma optræder i ens 

tankegang som virksomhedsejer, er dette måske en indikation for, at der spekuleres i omgåelse af 

skattereglerne, hvilket ikke er efter lovens hensigt, og dermed er i risikozonen for at blive tilsidesat 

med begrundelsen for manglende erhvervsmæssigt formål. 
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11 Konklusion  

De første regler vedrørende underskudsfremførsel blev vedtaget i år 1957, på baggrund af et ønske om 

at hjælpe erhvervsdrivende med svingende årlige indkomster. Dengang var det muligt at gemme sit 

skattemæssige underskud i op til 2 år, gældende fra vedtagelsesåret 1957. Næsten 20 år senere i år 

1976 blev denne periode udvidet til 5-årig, som resultatet af en kritik af, at 2 år ikke var en særlig lang 

periode, og ikke var til megen hjælp for selskaber med svingende indkomster. I år 2002 blev 

underskudsfremførslen gjort tidsubegrænset, hvorfor det nu er muligt at gemme skattemæssige 

underskud i al evighed. Der er dog op gennem tiden indført en række begrænsningsregler i forhold til 

den første bestemmelse vedrørende underskudsfremførsel i år 1957. 

 

Den nyeste opdatering af reglerne for underskudsfremførsel kom med lovforslag L 173, vedtaget i 

2012, hvilket medførte en hel ny begrænsningsregel for selskabers mulighed i udnyttelsen af tidligere 

indkomstårs skattemæssige underskud. Grundet en politisk debat vedrørende multinationale selskabers 

manglende skattebetaling, indeholdt L 173 en beløbsbegrænsning i muligheden for at fremføre 

skattemæssige underskud. Begrænsningen gælder fra indkomstår startende 1. juni 2012 eller senere, 

og har den konsekvens, at selskaber kun kan fradrage svarende til en bundgrænse på 7.747.500 kr., og 

60 % af den resterende skattepligtige indkomst det pågældende indkomstår. Dette medfører, at 

selskaberne ikke kan udnytte deres skattemæssige fradrag fuldt ud i ét indkomstår i tilfælde, hvor 

værdien af det skattemæssige overskud overstiger bundgrænsen. Selskaberne får i stedet en længere 

tidshorisont for at få anvendt deres skattemæssige underskud, mens staten sikrer sig en årlig 

skattebetaling. 

 

Før L 173 var reglerne om underskuds fremførsel samlet i LL § 15, men da reglerne vedrører 

selskaber, er de passende flyttet over i SEL § 12 og §§ 12 A-D. SEL §§ 12 A-D indeholder 

begrænsningsreglerne, og har bibeholdt deres betydning og udformning fra LL § 15, stk. 7-12. SEL §§ 

12 A-C indeholder begrænsningsregler vedrørende situationer med frivillig- og tvangsakkord, 

gældseftergivelse mv. SEL § 12 D omhandler begrænsningsregler for underskudsfremførsel ved 

ejerskifte, og har igennem opgaven været fokuspunktet.  

 

Lovgivningen vedrørende underskudsfremførsel ved ejerskifte har igennem tiden ændret sig, hvilket 

også er gældende for det fokus der har ligget på denne lovgivning. Tilbage i 1987 kommer de første 

regler vedrørende ejerskifte, hvilke bliver fremsat ved lovforslag på baggrund af en stigende 

problematik med spekulation i handel med underskudsselskaber. Denne handel ønskes elimineret fra 

politisk side, da handel med underskudsselskaber anses som værende udnyttelse af et hul i 

skattelovgivningen. Loven indeholder en begrænsning, der gør, at selskaber der har skiftet mere end 
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50 % af ejerkredsen kun kan udnytte det skattemæssige underskud ned til værdien af selskabets 

positive nettokapitalindtægter. Da denne nyindsatte begrænsning ikke stopper handlen med 

underskudsselskaber, kommer der senere en skærpelse af loven, der siger, at fradragsretten for 

skattemæssigt underskud fra tidligere indkomstår helt forsvinder, såfremt selskabet på tidspunktet for 

aftalen af overdragelsen er tomt, defineret ved at være uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig 

aktivitet. 

 

For uden den fuldstændige fradragsbegrænsning ved handel med tomme selskaber og den delvise 

fradragsbegrænsning vedrørende nettokapitalindtægterne indeholder loven nogle undtagelsesregler for 

underskudsfremførsel ved ejerskifte i bestemte typer af selskaber. Dette gælder for børsnoteret 

selskaber, situationer hvor der sker overdragelse til nærmeste familie, og selskaber der kan 

kategoriseres som finansielle. I disse tilfælde sker der som udgangspunkt ikke begrænsning efter SEL 

§ 12 D.  

 

Ejerskiftet, der ligger til grund for reglerne, måles på ejerkredsens sammensætning fra primo af det års 

underskud, der ønskes fremført sammenlignet med ejerkredsens sammensætning ultimo det år, hvor 

underskuddet ønskes udnyttet. Hvis mere end 50 % af aktiekapitalen eller stemmeværdien i et selskab 

ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer eller deltagere end ved begyndelsen af det 

indkomstår, hvor underskuddet stammer fra, så er der foretaget et væsentligt ejerskifte, hvorefter 

reglerne i SEL § 12 D bliver relevante. 

 

Nedenstående figur viser en opsummerende tilgang til afgørelsen af, om et selskab er omfattet af 

begrænsningsreglerne ved ejerskifte:  
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 Boksen helt til højre i ovenstående figur170 med teksten ”erhvervsaktiv på tidspunkt for aftale om 

overdragelse” er her den, der giver størst anledning til tvivlsspørgsmål. Boksen henviser til 

definitionen for et tomt selskab tilknyttet SEL § 12 D, stk. 2. Et tomt selskab defineres her som et 

selskab uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, hvilket er en definition, der ikke er 

særlig konkret. Der er dog en række afgørelser, der indikerer, hvilket grundlag Skat og domstolene 

vurderer et tomt selskab ud fra. Det er her vigtigt at bemærke, at vurderingen af hvorvidt et selskab har 

økonomisk risiko ved erhvervsmæssig virksomhed, skal foretages i øjeblikket for aftale om 

overdragelse.  

 

Der er ikke fundet en konkret definition på begrebet erhvervsmæssig aktivitet. Dette skyldes, at 

vurderingen af erhvervsmæssig aktivitet bygger på en helhedsvurdering af de konkrete situationer. I 

denne vurdering er kriteriet om rentabilitet det højest rangerende, idet en virksomhed der lever op til 

rentabilitetskriteriet som helhed, altid er at anse som erhvervsmæssig. Såfremt en virksomhed ikke er 

rentabel, bliver der i stedet vurderet ud fra, hvorvidt det er muligt, at virksomheden kan blive det på 

sigt. I denne vurdering har det en afgørende betydning, at virksomheden er professionelt drevet af en 

ejer med et passende fagligt grundlag for den pågældende type virksomhed. 

 

Når det skal afgøres, om et selskab har økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller i stedet er 

at anse som tomt, så skal det vurderes ud fra, hvorvidt at selskabet har indstillet sin aktivitet eller om 

den erhvervsmæssige aktivitet er af så ubetydelig karakter, at den reelt er at anse som uvæsentlig. 

 

Om et selskab har indstillet sin aktivitet, bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering med udgangspunkt 

i følgende fire kriterier: 

 Hvorvidt selskabet har en omsætning 

 Hvorvidt selskabet har afskediget alle sine medarbejdere 

 Hvorvidt selskabet har frasolgt alle sine aktiver 

 Hvorvidt selskabet har indstillet sin produktion 

 

I denne helhedsvurdering tillægger Skat det endvidere en betydning, om det overtagende selskab har 

en intention om at videreføre den oprindelige aktivitet fremadrettet. 

 

                                                      

170 Figur efter egen tilvirkning efter inspiration fra powerpointshow: Rekonstruktion, Selskabskatteret af Erik 

Banner-Voigt 

*”NKI” står for nettokapitalindtægter, og ”indkomst fra udlejning” hentyder til indkomst fra udlejning af 

afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. 
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Vurderingen af om den erhvervsmæssige aktivitet er af så ubetydelig en karakter, at den reelt er at 

anse som uvæsentlig, bygger ligeledes på en helhedsvurdering, da afgørelser viser, at den nuværende 

omsætning skal sættes op imod tidligere års omsætning, i tilfælde hvor aktiviteten er bibeholdt, men 

omfanget er faldet drastisk. Derudover kan det konstateres, at forholdet mellem en nyindlagt aktivitet 

og en tidligere aktivitet ikke umiddelbart har nogen betydning i argumentationen for, hvorvidt et 

selskab skal vurderes tomt, men kan i visse ekstreme tilfælde anvendes som indikator for hensigten 

med de foretagende dispositioner. 

 

Den oprindelige afgræsning af et tomt selskab, som værende et selskab der udelukkende består af 

likvider og skattegæld fra bemærkningerne til SEL § 33, stk. 3 har umiddelbart ikke en praktisk 

betydning, da der her indgår langt flere parametre i vurderingen af, hvorvidt et selskab er tomt eller ej. 

Definitionen fra bemærkningerne bør derfor anses som en nedre grænse for, hvornår et selskab altid er 

at anse som tomt, idet selskaber, der ikke befinder sig i denne kategori, stadig kan vurderes tomme jf. 

de gennemgåede domme. 

 

Dermed er en konkret definition af begrebet økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet ikke 

fundet, men i stedet er der opstået en erkendelse af, at dette er en vurderingssag opstået i praksis. I 

nogle af dommene gennemgået i dette papir har det pågældende selskab overholdt civilrettens regler, 

men alligevel tilsidesættes de pågældende dispositioner i skatteretlig henseende med en indirekte 

begrundelse om, at den eneste årsag til de foretagende dispositioner har været aggressiv 

skatteplanlægning. Begrundelsen der bliver anvendt er, at dispositionerne ikke er foretaget i 

forretningsmæssigt øjemed. Det er her, at realitetsgrundsætningen kommer ind i billedet, da civilretlig 

gældende dispositioner i så fald bliver tilsidesat, hvilket som udgangspunkt ikke burde være muligt. 

For hvornår kan der i så fald stoles på gældende lov, og hvornår skal det forventes, at domstolene 

tilsidesætter lovens ordlyd? Der er en tendens til, at så længe lovteksten tilgodeser skats situation, så er 

lovteksten gældende, mens der i den omvendte situation fokuseres mere på hensigten med 

lovgivningen. Der opstår en kløft mellem civilretten og skatteretten, der umiddelbart ikke er 

hensigtsmæssig, da det bringer retssikkerheden i fare.  

 

I den optimale situation vil Skat være i stand til at tage sig af de mest aggressive tilfælde af 

skatteplanlægning ved handel med underskudsselskaber, men omvendt bør det ikke være på 

bekostning af retssikkerheden i Danmark.  
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12 Perspektivering 

Problematikken omkring en lovgivning mod omgåelse af reglerne for handel med underskudsselskaber 

blev allerede nævnt i 1988 af daværende skatteminister Ander Fogh Rasmussen. Han udtaler følgende 

i et ministersvar: ”Omgåelsesmuligheden kan kun fjernes fuldstændigt, hvis fremførselsadgangen i 

hvert enkelt tilfælde skal bero på skattemyndighedernes skøn over, om transaktionerne har et 

spekulativt præg.”171 Anders Fogh erkender her, at det ikke vil være muligt at foretage en egentlig 

definition af et tomt selskab, hvilket falder i tråd med dette papirs erkendelse. Han nævner endvidere 

det forhold, at det kun gennem en skønsmæssig vurdering af et pågældende skattearrangement, vil 

være muligt at lukke for handlen med underskudsselskaber. Denne kommentar rammer i dag stadig 

præcist, set i lyset af diskussionen omkring realitetsgrundsætningen.  

 

Realitetsgrundsætningen bør sættes op mod retssikkerheden som to modarbejdende begreber, hvor 

retssikkerheden repræsenterer objektivitet gennem lovtekst, og realitetsgrundsætningen repræsenterer 

subjektivitet gennem domstolenes vurderinger på baggrund af egentlige civilretlige dispositioner. Ud 

fra dette perspektiv bliver det svært både at få stoppet omgåelsessituationer med underskudshandler og 

samtidig bevare retssikkerheden. En middelvej til dette paradoks kunne være, hvis en eventuel 

vurdering af foretagende skattemæssige dispositioner i forbindelse med underskudsfremførsel ved 

ejerskifte blev lovhjemlet. Der kunne indføres en omgåelsesklausul, som den der optræder i LL § 3, så 

afgørelser i situationer med underskudsfremførsel ved ejerskifte beror på en egentlig vurdering af 

skattearrangementet som helhed vurderet med udgangspunkt i, hvorvidt diverse dispositioner er 

foretaget med et erhvervsmæssigt henblik eller blot for at opnå en skattemæssig fordel. En sådan 

omgåelsesklausul virker umiddelbart nødvendig, hvis omgåelsessituationer skal fuldstændig til livs, 

idet ordlyden ”økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet” er, som vist igennem denne 

afhandling, så svær at konkretisere, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne tilsidesætte de 

skattearrangementer, der udelukkende har til formål at udnytte loven. På denne måde bliver en skygge 

af realitetsgrundsætningen lovhjemlet, men udelukkende i konkrete situationer med 

underskudsfremførsel ved ejerskifte, hvormed situationen omkring tilsidesættelse af civilretlige 

dispositioner i skatteretten ikke løber løbsk, da den nu er inddæmmet ved en specifik skatteretlig 

situation.  

 

Dette forslag er et kompromis på baggrund af erkendelsen af, at det ikke kan lykkedes at definere et 

tomt selskab ud fra nogle objektive kriterier, men samtidig at lovgivningen giver plads til en 

vurderingssituation, hvilket kan skade retssikkerheden. Det kan diskuteres, hvorvidt denne situation 

                                                      

171 SMIN1988.SPM S 58 – TfS 1988, 195SKM 
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allerede gør sig gældende i de danske retsinstanser, hvor det kunne tyde på, at skatteretlige 

arrangementer allerede vurderes og dømmes på baggrund af en helhed i tilfælde, hvor der ikke er et 

erhvervsmæssigt formål med de foretagende dispositioner, men udelukkende et skattemæssigt formål.  

 

Det er og bør være civilretten, der kommer i første række. Såfremt en lovhjemmel til vurdering af et 

konkret skattearrangement opstår, bliver dette som udgangspunkt en del af civilretten. Der vil dog 

stadig være problematiske konsekvenser ved sådan en lovhjemmel, da der pludselig gives et stort 

ansvar til de dommere, der skal tage sig af disse situationer, hvormed magtbalancen forrykkes.  
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