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Executive summary 
The purpose of this thesis is to create an overview on how shareholder loans are handled in the Danish 

Companies Act and the Danish Tax Act including the differences between the two Acts. We will also analyze 

whether or not the Tax Act is compatible with the EU legislation. Furthermore we will examine and analyze 

the challenges that the auditors and shareholders face, when dealing with shareholder loans. 

The thesis will start with a review of the rules in the Danish Companies Act concerning shareholder loans. 

After this there will be a review of the previous and current Danish Tax Act concerning shareholder loans.  

LL § 16E includes loans from both Danish and foreign companies to Danish shareholders, who are tax liable 

to Denmark. Therefore we have chosen to examine whether LL § 16E is in harmony with the rules in EU. We 

have assessed that LL § 16E is a restriction as regards to article 49 TEUF, as LL § 16E makes it less attractive 

for Danish shareholders to establish a limited liability company in e.g. England due to the taxation of the 

shareholder loans. There are some general criteria for a restriction to be justified; these are mentioned in 

C-55/94 Gebhard. We do not think that LL § 16E comply with these criteria and there by the restriction 

cannot be justified.  

In the thesis, we have set up a set of examples, to bring light to the challenges the two Acts bring as a result 

of their differences. Doing this, we realized that there are two major challenges. The first is the possible 

double taxation as a result of the fact that the shareholder is taxed on the loan AND have to pay it back to 

the company. The other challenge regarding LL § 16E is loans from a limited liability company to a partner-

ship, limited partnership or limited partnership company, where the shareholder is also a shareholder in 

the limited liability company. According to the Danish Tax Authorities they will look through the different 

partnerships because they are fiscally transparent. We do not agree with the Danish Tax Authorities, we do 

not believe that the fiscal transparency can justify that you look through the partnership. The partnerships 

are legal entities that can own assets and raise loans. We believe that it is wrong to impose tax on a share-

holder for a loan that the partnerships have raised. 

The auditor also faces some challenges, as an illegal shareholder loan will mean that the auditor’s state-

ment will have to be modified. Furthermore, the Danish Tax authorities have opened for the possibility that 

once a shareholder loan is given it can be fixed, if the requirements in The Danish Company Law regarding 

this matter are met. This can be difficult for a shareholder and he will often need the assistance from an 

auditor. 

It will be interesting to follow the development of LL § 16E in the future, to see if there will be made any 

changes. 
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Kapitel 1 – Indledning 

Kapitel 1.1 – Indledning til problemstilling 
Den 13. september 2012 vedtog man lovforslaget L199 om ændring af Ligningsloven, Kursgevinstloven, 

Skattekontrolloven og Kildeskatteloven. Dette betød blandt andet en ændring i den skattemæssige behand-

ling af kapitalejerlån, som blev indført i LL § 16E. LL § 16E indeholder et forbud mod lån fra et kapitalselskab 

til en kapitalejer med bestemmende indflydelse samt dennes nærtstående. Lovændringen har været gæl-

dende siden 14. august 2012 og dermed gældende for kapitalejerlån optaget d. 14. august 2012 eller sene-

re. 

Lovforslag 199 er en del af regeringens initiativer for ”strammere regler for kontrol (øget efterrettelighed) 

”. Formålet med lovforslaget er at beskatte kapitalejerlån, når lånet bliver optaget, så de eksisterende skat-

temæssige incitamenter til optagelse af kapitalejerlån, som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte 

i selskabet, afskaffes1.  

Ved indførelsen af LL § 16E er der ikke taget hensyn til den selskabsretlige regulering på området forstået 

på den måde, at en beskatning jf. LL § 16E ikke medfører, at lånet ikke skal indfries jf. SL § 215. Omvendt 

betyder en indfrielse af lånet ikke, at skattepligten forsvinder. Ud over dette kan der opstå situationer, hvor 

behandlingen af kapitalejerlån er forskellig i henholdsvis selskabsretten og skatteretten, hvilket kan føre til 

store konsekvenser for kapitalejeren i form af en dobbeltbeskatning. Indførelsen af LL § 16E har gjort om-

rådet endnu mere kompliceret, og en overtrædelse af forbuddet i LL § 16E kan have store økonomiske kon-

sekvenser for kapitalejeren. 

LL § 16E omfatter også kapitalejere i udenlandske selskaber. Det vil sige en person, der er skattepligtig til 

Danmark, og som er kapitalejer i et udenlandsk selskab også rammes af LL § 16E i tilfælde af kapitalejerlån. 

Spørgsmålet er her, om dette kan accepteres i EU. 

Vores afhandling er rettet mod revisorer samt andre rådgivere. Vi ønsker, at den skal ses som en oversigt 

over de selskabsretlige og skatteretlige regler, samt en oversigt over problemstillingerne ved kapitalejerlån 

og forskellen i den selskabsretlige og skatteretlige behandling. Endvidere ønsker vi at lave en oversigt til 

revisoren/rådgiveren om, hvordan de skal reagere i tilfælde af ulovlige kapitalejerlån. 

Kapitel 1.2 – Problemformulering 
Formålet med afhandlingen er, at skabe et overblik over behandlingen af kapitalejerlån i henhold til den 

selskabs- og skatteretlige lovgivning, herunder forskellene mellem disse. Vi vil analysere om de skatteretlige 

                                                           
1 Skriftlig fremsættelse af lovforslag L199 af skatteministeren d. 14. august 2012 
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regler er i harmoni med EU-retten.  Vi vil endvidere undersøge og analysere de udfordringer, som selska-

bets revisor og kapitalejere har i forbindelse med behandlingen af kapitalejerlån. Vores overordnede pro-

blemstilling er: 

Hvordan behandles et kapitalejerlån i henholdsvis selskabs- og skatteretten, og hvilke udfordringer giver 

forskellen for kapitalejere, selskaber og revisorer? 

For at kunne besvare ovenstående problemstilling har vi opstillet følgende underspørgsmål, som vil blive 

besvaret i vores afhandling: 

 Hvordan behandles kapitalejerlån i selskabsretten, samt hvilke konsekvenser har det for kapitaleje-

ren? 

 Hvordan behandles kapitalejerlån i skatteretten, samt hvilke konsekvenser har det for kapitaleje-

ren? 

 Som nævnt ovenfor omfatter LL § 16E ikke kun kapitalejere i danske selskaber, men også kapital-

ejere i udenlandske selskaber. I den forbindelse vil vi undersøge, om dette er i strid med EU retten? 

 Hvilke betydende forskelle er der på håndteringen af kapitalejerlån i selskabsretten og skatteret-

ten? 

 Hvilke konsekvenser har et kapitalejerlån i henholdsvis selskabsretten og skatteretten for selska-

bet? 

 Hvilke udfordringer giver tilstedeværelsen af kapitalejerlån for revisor? 

 Hvordan skal revisor reagere, når et ulovligt kapitalejerlån er konstateret? 

Kapitel 1.3 – Afgrænsning 

Da der er en begrænsning på, hvor meget en afhandling må fylde, har vi nedenfor beskrevet, hvilke områ-

der vi har afgrænset os fra: 

1.3.1 – Selskabsretlig afgrænsning 

På det selskabsretlige område har vi afgrænset os fra en dybere analyse af undtagelserne til SL § 210 som 

findes i SL §§ 210, stk. 2 – 211 samt §§213-214. Undtagelserne beskrives indledende i teoriafsnittet, men vi 

har valgt at afgrænse os fra at analyse dem nærmere. 

Reglerne om selvfinansiering er indledende beskrevet i kapitel 2, men vi afgrænser os fra en analyse af dis-

se regler, da dette er omfattende og let kan fylde en afhandling alene. 
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Vi afgrænser os endvidere fra en nærmere analyse af cash-pool ordninger. De er dog nævnt indledende i 

kapitel 2. 

1.3.2 – Skatteretlige afgrænsning 

På det skatteretlige område har vi valgt at afgrænse os fra at behandle dødsboer. De er blot indledende 

nævnt i afhandlingen for at give et overblik. I afhandlingen kigger vi udelukkende på personer, som er fuldt 

skattepligtige til Danmark. Derved afgrænser vi os fra de situationer, hvor kapitalejeren kun er begrænset 

skattepligtig til Danmark. 

I forbindelse med vedtagelsen af LL § 16E blev kursgevinstloven ændret, så fordelene ved gældseftergivelse 

for kapitalejeren ved eftergivelse af dennes gæld til selskabet blev fjernet. Vi har valgt at afgrænse os fra en 

analyse af denne ændring, da vi primært fokuserer på den selskabsretlige og skatteretlige behandling af 

kapitalejerlån. 

1.3.3 – Øvrige afgrænsning 

I forbindelse med analysen af konsekvenserne af tilstedeværelsen af ulovlige kapitalejerlån har vi valgt at 

afgrænse os fra de strafferetlige og erstatningsretlige regler. Endvidere vil konsekvenserne for revisors er-

klæring udelukkende blive gennemgået indledende, og vi vil afgrænse os fra en dybere analyse af formule-

ringen af selve erklæringen. Vi vil også afgrænse os fra konsekvenserne for revisor ved en forkert påtegning 

hvis der konstateres et ulovligt kapitalejerlån.  

Kapitel 1.4 – Metode  

Afhandlingens analyse baserer sig på en retsdogmatisk fortolkning ved brug af den juridiske metode2. 

En retsdogmatisk fortolkning er den måde, hvorpå retskilderne anvendes ved løsning af et juridisk problem. 

For at et problem tolket ud fra den retsdogmatiske metode er valid, skal den juridiske metode anvendes 

ved analysen af det juridiske problem3. Den juridiske metode anvendes ved, at retskilderne analyseres i en 

bestemt rækkefølge. Ved brug af denne metode vil alle teoretisk set nå frem til det samme resultat, da det 

gribes ens an. Dette skyldes, at analysen foretages med baggrund i den samme for-forståelse og fortolk-

ningsstil. Retskilderne er i Danmark opdelt i fire grupper: Lovgivning, præjudikater, retssædvaner og forhol-

dets natur4. Objektiviteten mellem de fire er forskellig. Lovgivningen er den mest objektive af de fire, og 

forholdets natur er den mindst objektive. Præjudikater er den domspraksis, som der foreligger på området. 

Retssædvaner og forholdets natur er sværere at definere skarpt. Retssædvaner er i bogen ”Retskilder og 

                                                           
2 Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Retskilder & Retsteorier, side 31, 3. udgave 2013 
3 Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Retskilder & Retsteorier, side 31, 3. udgave 2013 
4 Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Retskilder & Retsteorier, side 49, 3. udgave 2013 
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Retsteorier”5 defineret som ”… en handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra en 

følelse af retlig forpligtelse”; retssædvane anvendes dog ikke som retskilde i skatteretten, da der på skatte-

området sjældent er plads til egen tolkning. Forholdets natur er udtryk for hensyn eller principper. I bogen 

”Retskilder og Retsteorier” nævnes det, at forholdets natur ”… angår værdistandpunkter. Det er altså mere 

meninger eller holdninger end hjemmel i lovgivningen6. 

At retskilderne analyseres i en bestemt rækkefølge, betyder dog ikke, at der er et hierarki mellem retskil-

derne. Inden for retskilden lovgivning er der dog et hierarki. Vi har nedenfor lavet en oversigt over hierarki-

et for retskilden lovgivning.  

Figur 1 – Retskilder – skildret i henhold til deres indbyrdes hierarki – egen tilvirkning 

I henhold til lex superior-princippet er en højere regel af større betydning, og den højere regel fortrænger 

en lavere regel. Dette er vigtigt, hvis der er konflikt mellem de to regler. Det betyder for eksempel, at 

Grundloven går forud for de øvrige love7. Dette er illustreret i ovenstående figur. I Danmark er Grundloven 

den øverste lov, og ved vedtagelsen af nye love skal det derfor kontrolleres, om de er i overensstemmelse 

med Grundloven. På området for kapitalejerlån er der ingen EU-retlig regulering, hvorfor reglerne på dette 

område er nationalt bestemt. 

I afhandlingen vil vi primært anvende retskilderne lovgivning og præjudikater. I afhandlingen vil der blive 

foretaget en objektiv og subjektiv fortolkning. Den objektive fortolkning foregår ved at analysere lovtek-

sterne. Den subjektive fortolkning sker ved anvendelse af præjudikater som retskilder, altså en gennem-

gang af forarbejderne, kommentarer til de forskellige love, lovbemærkninger, bekendtgørelser, cirkulærer, 

bindende svar, styresignaler samt relevante faglige artikler. Hovedsagligt i forbindelse med analysen af LL § 

16E vil vi anvende lovforarbejderne og bemærkningerne for at opnå en forståelse af formålet med loven. 

Selvom LL § 16E blev vedtaget i 2012, er der en meget begrænset mængde retspraksis og domme. Skatte-

ministerens svar på henvendelser fra revisorer, advokater mv. er derfor af stor betydning, men disse er dog 

afgivet med udgangspunkt i nogle konkrete problemstillinger. Vi er derfor opmærksomme på, at det ikke 

altid er muligt at anvende disse på generelle problemstillinger. Analysen af den skatteretlige behandling af 

ulovlige kapitalejerlån er derfor baseret på lovforarbejderne og bemærkningerne til lovforslaget samt de 

                                                           
5 Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Retskilder & Retsteorier, side 187, 3. udgave 2013 
6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Retskilder & Retsteorier, side 192, 3. udgave 2013 
7 Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Retskilder & Retsteorier, side 225, 3. udgave 2013 

Grundloven Almindelig lov Bekendtgørelser Vejledninger Domme Litteratur
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høringssvar, som skatteministeren har afgivet. Der er i forbindelse med analysen anvendt en kritisk tilgang 

til høringssvarene, især hvis disse er brugt til et bredere fortolkningsbidrag. Da der er en meget begrænset 

mængde retspraksis, har vi endvidere valgt at inddrage de bindende svar, som skatterådet har afgivet. Vi er 

her opmærksomme på, at bindende svar kun er bindende for SKAT i henhold til den konkrete situation, som 

spørger har spurgt om.  

Endvidere er analysen af den selskabsretlige behandling af kapitalejerlån foretaget ved en subjektiv for-

tolkning via lovforarbejderne, bemærkningerne samt kommenterede udgaver af loven. Da denne lov har 

eksisteret i en længere årrække end LL § 16E, har der været mulighed for at inddrage domme i vores analy-

se. Vi har i forbindelse med analysen af den selskabsretlige behandling af kapitalejerlån endvidere anvendt 

faglige artikler og afgørelser fra Erhvervsankenævnet. 

Materiel anvendt i afhandlingen er indsamlet til og med januar 2015. 

Kapitel 1.5 – Definitioner og forkortelser 
Nedenfor har vi skrevet vores definition af anvendte begreber og forklaret anvendte forkortelser. 

Kapitalejer – en kapitalejer defineres som en fysisk eller juridisk person, som ejer en andel af et kapital- 

eller personselskab. 

Kapitalejerlån – et kapitalejerlån defineres som lån, midler stillet til rådighed eller sikkerhedsstillelse som er 

ydet af et kapital- eller personselskab til en kapitalejer. 

Hovedkapitalejer – en kapitalejer som ejer 100 % af andelene i selskabet. 

 

LL – Ligningsloven 

SL – Selskabsloven 

KGL – Kursgevinstloven 

SSL – Selskabsskatteloven 

SFL – Skatteforvaltningsloven 

KSL – Kildeskatteloven 

SKL – Skattekontrolloven 

ÅRL – Årsregnskabsloven 
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Kapitel 1.6 – Kildekritik 

I forbindelse med den selskabsretlige behandling af kapitalejerlån har vi hovedsagligt anvendt fagbøger 

herunder forskellige kommenterede udgaver af Selskabsloven. Vi har anvendt flere bøger af forskellige 

forfattere for på den måde at kunne inddrage forskellige forfatteres opfattelser. Specielt, hvor forfatterne 

har været uenige om en problemstilling, har vi inddraget begge synsvinkler. De anvendte bøger er skrevet 

af professorer inden for selskabsret samt af ansatte hos Erhvervsstyrelsen, hvorfor vi vurderer disse kilder 

om pålidelige.  

Både i forbindelse med den selskabsretlige og den skatteretlige behandling af kapitalejerlån har vi anvendt 

lovtekster, forarbejder og bemærkninger. De skattemæssige regler om kapitalejerlån er forholdsvist nye, og 

der ligger ikke mange afgørelser fra domstolene vedrørende dette, hvorfor vi har valgt at anvende minister-

svar og bindende svar fra SKAT. Vi er opmærksomme på, at ministersvar og bindende svar fra SKAT forhol-

der sig til konkrete spørgsmål. Vi har forholdt os kritiske til disse kilder, men mener dog, at de er pålidelige 

og giver en fingerpeg om deres tolkning. 

Artikler fra fagblade som Revision og Regnskabsvæsen, SR-skat mv. anses for pålidelige, da forfatterne af 

disse artikler er personer med en høj faglig kompetence inden for de områder, de skriver om. Der er som 

oftest tale om professorer, statsautoriserede revisorer og advokater. Vi er opmærksomme på, at disse ar-

tikler kan indeholde forfatternes personlige holdninger til de beskrevne problemstillinger, samt at der som 

oftest ikke laves en dybdegående beskrivelse af regler og problemstillinger. Vi har anvendt en del artikler 

både i forbindelse med den selskabsretlige og skatteretlige behandling af ulovlige kapitalejerlån. På den 

måde søger vi at undgå, at kun en enkeltstående persons holdninger kommer til udtryk i opgaven. 
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Kapitel 2 – Selskabsretten 

Dette kapitel har til formål at redegøre for den selskabsretlige behandling af kapitalejerlån samt konse-

kvenserne ved et ulovligt kapitalejerlån. Kapitlet starter med en historisk gennemgang af de selskabsretlige 

regler på området, og herefter vil redegørelsen af den selskabsretlige behandling følge paragrafferne i Sel-

skabsloven. Kapitlet slutter med en delkonklusion. 

Den danske selskabsret har ikke altid indeholdt et forbud mod kapitalejerlån. Gennem tiden er reglerne om 

kapitalejerlån ændret adskillige gange - fra intet forbud i 1930 til i den nye selskabslov at indeholde et fuld-

stændigt forbud mod kapitalejerlån, som fremgår af SL § 210 med visse undtagelser, som fremgår af SL §§ 

210, stk. 2 -214. 

Selskabsloven fra 1930 indeholdt som udgangspunkt ikke et forbud om kapitalejerlån. I 1952 blev der ind-

ført et forbud mod kapitalejerlån i selskabsloven fra 1930. Dette forbud blev indført, fordi den tidligere 

retspraksis om, at kapitalejerlån var forbudt uden overholdelse af regler om kapitalnedsættelse, blev æn-

dret ved højesterets dom UfR1952.308. Forbuddet mod kapitalejerlån i 1952 omfattede ikke børsnoterede 

virksomheder under visse betingelser, da man mente, at der ikke var fare for misbrug, når der var tale om 

offentlige ”åbne” selskaber9.  

I betænkningen i 1964 blev det foreslået, at ligestille reglerne om kapitalejerlån for børsnoterede og ikke 

børsnoterede virksomheder med de betingelser, at der kun kunne ske lån for, hvad der kunne indeholdes i 

selskabets frie midler, at sådanne lån skulle godkendes af selskabets bestyrelsesmedlemmer, og at der skul-

le stilles betryggende sikkerhed for lånet.  

I 1969 blev der lavet endnu en betænkning, hvori det blev forslået at holde fast i forslaget fra 1964 be-

tænkningen vedrørende kapitalejerlån, men med den ændring, at det ikke skulle være et krav, at lånet skul-

le godkendes af selskabets bestyrelse. I 1973-loven blev der indsat regler om kapitalejerlån med udgangs-

punkt i forslaget i 1964 betænkningen. Det var således lovligt at have kapitalejerlån jf. 1973-loven, såfremt 

der blev stillet betryggende sikkerhed, og lånet ikke oversteg de frie reserver på lånetidspunktet, jf. Aktie-

selskabsloven § 115. Lånet skulle endvidere føres i bestyrelsesprotokollen jf. § 115 stk. 2. Lån og sikker-

hedsstillelse for et moderselskabet var ikke omfattet af stk. 1, jf. § 115 stk. 3, og selvfinansiering var ej hel-

ler lovligt jf. § 115 stk. 4.  

Reglerne i 1973-loven blev kritiseret, da det mentes, at reglerne om betryggende sikkerhedsstillelse ikke 

blev overholdt, og at det stadig var muligt at tømme selskaber for værdi. Reglerne om kapitalejerlån blev 

                                                           
8 Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 2, side 395 øverst, 4. udgave 2014 
9 Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Aktie- og anpartsselskabsret - Kapitalselskaber, 12. udgave 2013, side 281 
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derfor igen i 1982 ændret. En stramning af forbuddet mod kapitalejerlån blev indført, hvilket betød at kapi-

talejerlån nu generelt var forbudt. Set i relation til kritikken af 1973-loven om den manglende overholdelse 

af denne, kan det diskuteres, hvorvidt en yderligere stramning af reglerne i 1982 vil hjælpe på dette. Hvis 

man i forvejen ikke vil overholde reglerne, ændres dette faktum ikke af at stramme reglerne yderligere. 

Det primære formål med reglerne om kapitalejerlån var at beskytte kreditor mod tab. Det sekundære for-

mål var at undgå, at der kunne tages midler ud af selskabet uden at svare skat og dermed undgå et tab for 

skattemyndighederne. 

I forbindelse med moderniseringen af Selskabsloven blev der nedsat et moderniseringsudvalg i 2006, som 

afgav en betænkning i 2008. I denne betænkning anbefalede et flertal af udvalget, at reglerne om kapita-

lejerlån skulle ændres, så det skulle være lovligt at yde lån til kapitalejere og ledelsen, hvis nogle givne be-

tingelser blev opfyldt. Disse betingelser var at,  

 lån skulle ske på ledelsens ansvar, 

 det skulle ske på rimelige markedsvilkår, herunder skulle der foretages kreditvurdering,  

 lånet skulle godkendes på generalforsamlingen med vedtægtsmajoritet,  

 lånet måtte ikke overstige selskabets frie reserver og  

 et beløb svarende til lånets størrelse skulle hensættes på en reserve, så beløbet ikke kunne udlod-

des.  

Med disse betingelser mente et flertal af udvalget, at det primære formål med reglerne om kapitalejerlån, 

altså beskyttelse af kreditorerne, fortsat var opfyldt. Udvalget foreslog endvidere, at der burde være et krav 

om at informere om lån til kapitalejere, herunder rente og afdragsvilkår for sådanne lån i selskabets årsrap-

port.  

Et mindretal af udvalget mente dog ikke, at der skulle ændres i reglerne om kapitalejerlån, da de ikke men-

te at dette ville være erhvervsmæssigt begrundet. De mente endvidere, at det ville være vanskeligt at kon-

trollere om et lån var på markedsvilkår, samt at ændringen ville stride mod reglernes sekundære formål, 

nemlig at hindre et tab for skattemyndighederne.  

Skattemyndighederne havde ikke umiddelbart nogen indvendinger til flertallets forslag vedrørende regler-

ne om kapitalejerlån, men mente, at der var behov for stramninger i skattelovgivningen således, at de lån, 

som ikke opfylder betingelserne, beskattes som løn eller udbytte10. 

I litteraturen mener flere, at hensynet til kreditor også ville være beskyttet, selvom kapitalejerlån var blevet 

lovlige, herunder flertallet i moderniseringsudvalget jf. ovenfor. Også i bogen ”Kapitalejerlån & Selvfinan-

                                                           
10 Moderniseringsbetænkningen 1498.2008 afsnit 14.1.4.1, hentet fra Økonomi og Erhvervsministeriet 
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siering” af Martin Kruhl og Ole Sørensen gives der udtryk for, at kapitalejerlån burde være lovlige under 

visse betingelser11. Her er argumentet, at kreditors interesse i forvejen er beskyttet af ledelsens ansvar for, 

at der ikke udloddes mere fra selskabet, end at selskabet har et forsvarligt kapitalberedskab, samt at kredi-

tors interesse er beskyttet af de almindelige regler i erstatningsretten. Endvidere vil midlerne ved udbytte 

forlade selskabet definitivt, hvor et lån vil blive tilbagebetalt på anfordring12. Der kan omvendt argumente-

res for, at der er tilfælde, hvor lånene ikke betales tilbage til selskabet og derved opstår der tab. Det kan 

nødvendigvis ikke forventes, at de, som ikke overholder reglerne i forvejen, vil overholde dem, hvis de 

strammes. Desuden mener vi ikke, at lovgivningen bør anlægges på det mindretal, som ikke kan eller vil 

overholde den. Også i Selskabsloven med kommentar af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff er hold-

ningen at ”det havde været mere logisk at liberalisere dansk rets strenge forbud mod kapitalejerlån og le-

delseslån, i samme omfang som de direktivstyrede regler om selvfinansiering er blevet liberaliseret”13.  

Det sekundære formål med forbuddet, som er det skattemæssige hensyn, bliver også kritiseret i bogen 

”Kapitalejerlån & Selvfinansiering” af Martin Kruhl og Ole Sørensen. De mener at skatteforholdet er regule-

ret ved LL § 2 om interesseforbundne parter samt af SKATs praksis, som siger, at hvis kapitalejeren er insol-

vent på tidspunktet, hvor lånet opstår, vil det ikke blive anset som et lån, men en hævning og udbetalingen 

vil blive beskattet hos kapitalejeren som løn eller udbytte14.  

Ved moderniseringen af Selskabsloven blev der fremsat et lovforslag, hvor man benyttede den model ved-

rørende kapitalejerlån, som udvalget anbefalede. Men da lovforslaget blev behandlet af folketinget, blev 

lovforslaget ændret, og blandt andet blev de hidtidige regler om kapitalejerlån videreført. Begrundelsen for 

at videreføre reglerne om kapitalejerlån og dermed ikke anvende anbefalingen fra moderniseringsudvalget 

var, at den internationale krise havde ramt Danmark, og det derfor var blevet sværere at føre en rentabel 

virksomhed. Den nye selskabslov skulle derfor nedbringe de administrative byrder samt varetage hensynet 

til kreditorer og interessenter i virksomhederne15.  

Reglerne om kapitalejerlån er ikke reguleret i EU. Dette betyder, at det står landene frit for at lovgive ved-

rørende dette forhold. Et flertal af lande i EU har ikke forbud mod kapitalejerlån. Det er således lovligt at 

låne penge fra et selskab til en aktionær under visse betingelser i både Norge, Sverige, Tyskland og England.  

                                                           
11 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 76, 1. udgave 2014 
12 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 76, 1. udgave 2014 
13 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer, side 1001, 2. udgave 2014 
14 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 77 nederst, 1. udgave 2014 
15Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 210, note 
1258 (fra Karnov.dk) 
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Det eneste vedrørende kapitalejerlån, som er reguleret fra EU, er reglerne om, at sådanne lån skal oplyses i 

selskabers årsrapport. Dette forhold er reguleret i Årsregnskabsloven § 73.  

Var ændringerne af reglerne om kapitalejerlån blevet vedtaget, havde reglerne om kapitalejerlån været 

mere i stil med lovgivningen i de øvrige EU lande. Danmark er et af de eneste lande i EU, som har forbud 

mod kapitalejerlån16, hvilket vi mener, ville være hensigtsmæssigt. 

Nedenfor vil reglerne om kapitalejerlån blive gennemgået. Markeringer med fed i den citerede lovtekst har 

vi tilføjet for at fremhæve, at disse vil blive gennemgået nærmere. 

Kapitel 2.1 – Selskabsloven § 210, forbud mod kapitalejerlån 

SL § 210 lyder som følgende: ”Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde 

lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog §§ 211-214. Tilsvarende gælder i 

forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselska-

ber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en 

person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller 

som på anden måde står pågældende særlig nær.”  

2.1.1 – Definition af kapitalselskaber 

Et kapitalselskab er i SL § 5, nr. 17 defineret som et aktieselskab, anpartsselskab eller partnerselskab. Et 

aktieselskab er defineret i SL § 5, nr. 1, og et anpartsselskab er defineret i SL § 5, nr. 2. Selskabstyperne er 

selskaber, hvor der alene hæftes med det indskudte beløb, og hvor ejerne har ret til en del af selskabets 

overskud svarende til deres ejerandel.  

Formuleringen indirekte dækker over omgåelse, som er gennemgået nærmere i kapitel 2.7 nedenfor. 

2.1.2 – Hvad er omfattet af Selskabsloven § 210 

Jf. SL § 210 må der ikke stilles midler til rådighed, ydes lån eller stilles sikkerhed. I litteraturen er der tvivl 

om, hvad begrebet ”stille midler til rådighed” reelt dækker over. I bogen ”Kapitalejerlån & Selvfinansiering” 

af Martin Kruhl og Ole Sørensen kaldes begrebet et ”opsamlingsbegreb”. Det dækker over tilfælde, hvor 

forholdet ikke kan kaldes et lån eller en sikkerhedsstillelse, men hvor der er tale om en disposition, hvor det 

står klart, at det var lovgivers mening, at dispositionen skulle indgå under forbuddet i SL § 21017.  

                                                           
16 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 210, note 
1258 (fra Karnov.dk) 
17 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 46 nederst, 1. udgave 2014 
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Forbuddet mod at yde lån, gælder lån til eje men ikke lån til brug18. Ved lån til brug menes for eksempel, 

hvis virksomheden stiller en bil eller en bolig til rådighed for direktøren. Dette vil ikke være et ulovligt kapi-

talejerlån, men det vil dog have skattemæssige konsekvenser, som ikke vil blive behandlet nærmere her. 

Ved lån til eje menes, hvis virksomheden eksempelvis stiller en bil til rådighed for direktøren, som han kan 

stille som sikkerhed hos tredje mand19. For at der kan være tale om et lån, skal der foreligge en tilbagebeta-

lingspligt. Hvis der ikke er en tilbagebetalingspligt, vil der være tale om en ulovlig udlodning af udbytte og 

ikke et lån20. Ved lån forstås penge, men også andre let omsættelige værdipapirer, aktier, obligationer og 

lignende. Det er ikke kun lån, som er direkte optaget mellem virksomheden og eksempelvis direktøren, som 

er omfattet af SL § 210 stk. 1. Også tilfælde; hvor virksomheden overtager et tilgodehavende hos eksem-

pelvis direktøren, er omfattet af SL § 210 stk. 1, jf. U1986.513H21.  

Ved sikkerhed forstås alle former for sikkerhedsstillelse såsom pant og kautioner, som virksomheden sæt-

ter for kapitalejeren eller ledelsen.  

Tidspunktet for lånet eller sikkerhedsstillelsen afgør, om der er tale om et ulovligt kapitalejerlån eller ej. 

Hvis vedkommende ikke på lånetidspunktet er direktør i virksomheden, men bliver det efterfølgende, bety-

der dette ikke, at lånet bliver ulovligt, såfremt der ikke sker væsentlige ændringer i låneforholdene uden 

forretningsmæssigt begrundelse. Væsentlige ændringer kunne være ændringer i lånets løbetid eller æn-

dringer i renten, som fraviger markedsrenten. Omvendt hvis en direktør optager et lån i virksomheden, som 

derved er ulovligt, bliver lånet ikke lovligt blot ved, at direktøren afgår som direktør22.  

2.1.3 – Hvem er omfattet af Selskabsloven § 210 

Omfattet af SL § 210 er kapitalejere og ledelsen i selskabet. Ved kapitalejere forstås alle, der ejer aktier 

eller anparter i virksomheden, jf. SL § 5, nr. 15. Ikke kun kapitalejere med bestemmende indflydelse er om-

fattet. Selv hvis der ejes 1 %, er man kapitalejer og dermed omfattet af SL § 210.  

En kapitalejer kan både være en fysisk eller en juridisk person, dvs. en kapitalejer kan også være et kapital-

selskab, personselskab, en fond eller forening23. Hvis man har pant i nogle kapitalandele, er man ikke om-

fattet af SL § 210. Først når pantet evt. gøres gældende, og ejendomsretten overgår til panthaver, vil pant-

                                                           
18 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 567, 1. udgave 
19 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 567, 1. udgave 
20 Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 2, kapitalselskaber, side 402 nederst, 4. udgave 
21 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 567, 1. udgave 
22 Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 2, side 398, 4. udgave 2014 
23 Artikel ”Kapitalejerlån” af Jan Børjesson og Martin Chr. Kruhl, afsnit 3.1, ført i Revision og regnskabsvæsen 
2011.07.0030 
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haver være omfattet af SL § 210, da panthaver på dette tidspunkt bliver kapitalejer24. Også kapitalejere og 

ledelsen i selskabets moderselskab og andre selskaber med bestemmende indflydelse er omfattet.  

Ved ledelsen forstås direktører, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsråd, som er registreret i 

Erhvervsstyrelsens systemer. Suppleanter til bestyrelse og tilsynsråd er ligeledes omfattet af SL § 21025. Har 

selskabet en ledelse, som ikke har hjemmel i Selskabsloven for eksempel et ”advisory board”, vil dette også 

være omfattet af forbuddet på trods af, at de ikke skal registreres hos Erhvervsstyrelsen26.   

Omfattet af SL § 210 er også selskabets moderselskab. Ved et moderselskab menes der i Selskabsloven, et 

kapitalselskab med bestemmende indflydelse, jf. SL § 7, over et eller flere datterselskaber, jf. SL § 5, nr. 20. 

Et selskab kan kun have ét moderselskab. Hvis to selskaber ejer et andet selskab 50/50, vil det selskab, som 

har den faktiske bestemmende indflydelse økonomisk og driftsmæssigt, være moderselskab, jf. SL § 6, 2. og 

3. pkt. Hvis begge selskaber ejer og bestemmer lige meget, vil ingen af dem være moderselskaber. Be-

stemmende indflydelse er i SL § 7, stk. 2 defineret som en ejerandel på over 50 % af stemmerettighederne, 

medmindre der i vedtægterne er bestemt, at dette ikke giver bestemmende indflydelse. Ejes der ikke mere 

end 50 % af stemmerettighederne, kan der fortsat være tale om bestemmende indflydelse, hvis der gen-

nem en aftale rådes over mere end 50 % af stemmerettighederne, hvis der er beføjelse til at styre selska-

bets finansielle og driftsmæssige forhold, og hvis der er beføjelse til at udpege eller afsætte medlemmer i 

det øverste ledelsesorgan eller er råderet over et flertal af stemmerne på generalforsamlingen, jf. SL § 7, 

stk. 3.  

Ikke kun kapitalejere og ledelse i danske moderselskaber er omfattet af SL § 210, også kapitalejere og ledel-

se i udenlandske moderselskaber er omfattet. SL § 211, stk. 2 beskriver hvilke udenlandske moderselska-

ber, der er omfattet og beskriver, at det er Erhvervsstyrelsen, der fastsætter nærmere regler om hvilke 

udenlandske moderselskaber, der er omfattet. Erhvervsstyrelsen har efter anbefaling fra Moderniserings-

udvalget fastsat, at udenlandske selskaber med bestemmende indflydelse, som beskrevet ovenfor, og som 

er et aktieselskab, anpartsselskab, partnerselskab eller tilsvarende med hjemsted i et EU eller EØS land eller 

Schweiz, Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA, er 

omfattet af SL § 211, stk. 1 og dermed er at betragte som et moderselskab27. Ved andre selskaber end mo-

derselskaber med bestemmende indflydelse forstås derfor de udenlandske selskaber, som har bestem-

mende indflydelse, men som er fra lande, som ikke fremgår af Erhvervsstyrelsens liste. Førhen var denne 

formulering ikke med. Dette betød, at det var lovligt at låne til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer i et 

                                                           
24 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 27 midt, 1. udgave 2014 
25 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 568, 1. udgave/1. oplag 
26 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 29 øverst, 1. udgave 2014 
27 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 569 øverst, 1. udgave/1. oplag 
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moderselskab, som lå i et land, der ikke var nævnt på Erhvervsstyrelsens liste over lande28. Dette var selv-

følgelig uhensigtsmæssigt, og derfor blev formuleringen indsat i den nye selskabslov. 

Personer, der er knyttet til kapitalejere eller ledelse i selskabet jf. SL § 210, 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, 

ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står pågældende særlig nær, er 

også omfattet af forbuddet, jf. SL § 210, stk. 1, 3. pkt. Et registreret partnerskab sidestilles med ægteskab29. 

Ved formuleringen særligt nær forstås samlevere til kapitalejere eller ledelse, jf. betænkningen til 1982-

loven. Som udgangspunkt afviger begrebet nærtstående i Selskabsloven fra begrebet nærtstående i Kon-

kursloven. Søskende er som udgangspunkt ikke omfattet af begrebet nærtstående i Selskabsloven; dog kan 

søskende og disses ægtefæller i visse tilfælde være omfattet, men det vil bero på en konkret vurdering. 

Endvidere er kun fysiske personer omfattet af Selskabslovens begreb nærtstående, i modsætning til Kon-

kurslovens begreb nærtstående, som også omfatter juridiske personer30. Erhvervsstyrelsen har ved omgåel-

sestilfælde udvidet denne kreds til også at gælde juridiske personer31. Hvis en person omfattet af SL § 210 

stk. 1, 3. pkt., har en personlig virksomhed, som låner midler i selskabet, vil dette være omfattet af forbud-

det i SL § 210, da der lægges vægt på den personlige hæftelse32. Det samme gælder, hvis personen omfat-

tet af SL § 210, stk. 1., 3. pkt. er komplementar i en virksomhed, som låner midler i virksomheden33. Dvs. at 

selskaber, hvor en kapitalejer hæfter personligt, også er omfattet af begrebet nærtstående og dermed også 

er omfattet af forbuddet om kapitalejerlån i SL § 21034. 

2.1.4 – Bagatelgrænse og fejl 

SL § 210 indeholder ikke nogen nedre grænse eller bagatelgrænse, 1 kr. i et minut er omfattet af SL § 210. 

Der er ej heller i forarbejderne taget stilling til de tilfælde, hvor et ulovligt lån opstår ved en fejl i bogførin-

gen, eller en sikkerhed opstår ved en fejl fra banken. Dette må derfor betyde, at selv ved fejl vil der være 

tale om et ulovligt lån jf. SL § 210. I bogen ”Kapitalejerlån & Selvfinansiering” af Martin Kruhl og Ole Søren-

sen nævnes det dog, at det ikke kan udelukkes, at en fejl ikke vil være omfattet af SL § 210 alt efter graden 

af undskyldelighed, afværgelse af fejlen og hvor hurtigt der rettes op på den35; det må derfor formodes at 

det afhænger af en konkret vurdering. 

                                                           
28 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 210, note 
1261 (fra Karnov.dk) 
29 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 569 midt, 1. udgave/1. oplag 
30 Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 2, side 400, 4. udgave 2014 
31 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 570 øverst, 1. udgave/1. oplag 
32 Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 2, side 401, 4. udgave 2014 
33 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 570 midt, 1. udgave/1. oplag 
34 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 35 nederst, 1. udgave 2014 
35 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 37 nederst, 1. udgave 2014 
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2.1.5 – Skal en disposition ses alene eller samlet? 

Sker der flere overførelser mellem selskabet og en kapitalejer, ses hver enkelt disposition samlet, dvs. lån 

for sig og sikkerhedsstillelser for sig. Derfor vil der ikke være tale om et ulovligt lån, hvis en mellemregning 

har været i kapitalejerens favør hele året. Mellemregninger med flere kapitalejere vil ikke kunne ses samlet, 

da der er tale om dispositioner fra forskellige personer. I en afgørelse fra Erhvervsankenævnet (2013-

0033908) fra d. 5. november 2013 er der tale om et selskab, som har lånt penge til tre anpartshavere samt 

optaget et lån hos en fjerde anpartshaver. Summen af de fire lån giver ikke netto et tilgodehavende for 

selskabet. Erhvervsstyrelsen har afgjort, at der er tale om ulovlige anpartshaverlån jf. SL § 210 og påkrævet, 

at de betales tilbage inklusive renter jf. SL § 215. Selskabets advokat mener ikke, at der er tale om ulovlige 

lån jf. SL § 210, da der netto ikke er tale om lån, og da der foreligger en mundtlig aftale om, at selskabet har 

modregningsret. Yderligere mener advokaten, at såfremt der er tale om ulovlige lån jf. SL § 210, er disse 

sædvanlige forretningsmæssige dispositioner jf. SL § 212, og dermed er lånene ikke ulovlige. Både Erhvervs-

styrelsen og Erhvervsankenævnet mener, at der er tale om fire særskilte lån, og at de tre lån til anpartsha-

verne er ulovlige jf. SL § 210.  

Et lån til en kapitalejer og en kaution for selskabet af kapitalejeren kan heller ikke ses samlet, da der her er 

tale om to forskellige dispositioner36.  

Er der tale om mellemregninger mellem forskellige selskaber i en koncern, kan der heller ikke i relation til 

forbuddet mod kapitalejerlån ske udligning på tværs af selskaberne. 

Kapitel 2.2 – Selskabsloven § 210, stk. 2, undtagelse selvfinansiering 

SL § 210, stk. 2 lyder som følgende: ”Et kapitalselskab kan dog uanset stk.1 yde den i stk. 1 nævnte økono-

miske bistand, hvis der er tale om selvfinansiering jf. reglerne i §§ 206-209.” 

En undtagelse til forbuddet i SL § 210 er, hvis der er tale om selvfinansiering. Selvfinansiering er, når et 

selskab stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for tredje mands køb af aktier eller anparter 

i selskabet eller dets moderselskab, jf. SL § 206.  

Udgangspunktet er, at selvfinansiering er ulovligt jf. SL § 206. Selvfinansiering kan både være direkte og 

indirekte. Indirekte selvfinansiering ses, når der i forbindelse med køb af aktier eller anparter indgås aftaler, 

som gør, at køber ikke skal have penge op af lommen, som i dommen UfR1997.444H, hvor der blev aftalt et 

konsulenthonorar til sælgeren, som selskabet efterfølgende skulle betale37. 

                                                           
36 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 39 øverst, 1. udgave 2014 
37 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsret, side 314 nederst, 9. udgave 
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Selvfinansiering kan også være lovligt, hvis betingelserne i SL § 206, stk. 3, samt SL §§ 207-209 er opfyldt, jf. 

SL § 206, stk.2. Betingelserne for, at selvfinansiering er lovligt er, at der skal foretages en kreditvurdering af 

den, der skal modtage lånet eller den, der skal stilles sikkerhed for, jf. SL § 206, stk. 3. Det betyder, at sel-

skabet kun må stille midler til rådighed til selvfinansiering, hvis også en professionel långiver ville have gjort 

det efter en kreditvurdering38. Ledelsen skal fremlægge en redegørelse for generalforsamlingen, som skal 

godkende den med samme stemmeantal, som kræves ved en vedtægtsændring, jf. SL § 207, stk. 1 og 2. 

Kravene til indholdet af redegørelsen fremgår af SL § 207 stk. 2. Redegørelsen fra ledelsen skal offentliggø-

res hos Erhvervsstyrelsen seneste 2 uger efter godkendelsen, jf. SL § 207 stk. 3.  

Det er endvidere et krav, at der ikke sker selvfinansiering med beløb, der er uforsvarlige i forhold til selska-

bets eller koncernens økonomiske stilling. Der må derfor ikke ske selvfinansiering for mere end, hvad der 

må anvendes til udlodning af udbytte, jf. SL § 208. Det betyder, at der ikke kan ske selvfinansiering for be-

løb, som overstiger de frie reserver jf. selskabets seneste årsrapport39. Har et selskab ydet selvfinansiering, 

skal beløbet henlægges som en særlig reserve, så der ikke kan ske udlodning af beløbet som udbytte40. Man 

kan derved sige, at selvfinansiering mindsker det beløb, som kan udloddes som udbytte, indtil det er tilba-

gebetalt.  

For at selvfinansiering er lovlig, skal det endvidere foregå på sædvanlige markedsmæssige vilkår, jf. SL § 

209. Det er ikke kun renterne, der skal være på markedsvilkår, men også afdrag og løbetid på lånet41. 

Reglerne om selvfinansiering har forrang for reglerne om kapitalejerlån42. Dette betyder, at selv om et lån 

vil være lovligt jf. reglerne om kapitalejerlån, vil det være ulovligt, hvis dette lån anvendes til ulovlig selvfi-

nansiering. 

En anden form for selvfinansiering er efterfinansiering. Her optager køberen et lån hos en tredje mand, og 

efter købet af aktier eller anparter udloddes der de efterfølgende år udbytte, som anvendes til at nedbringe 

den optagede gæld. Denne form for selvfinansiering er ikke omfattet af SL § 206. Reglerne om udbytte har 

forrang for reglerne om selvfinansiering, og dette betyder, at et lovligt udloddet udbytte ikke bliver ulovligt, 

hvis det anvendes til selvfinansiering43.   

                                                           
38 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 562 midt, 1. udgave/1. oplag 
39 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 564 midt, 1. udgave/1. oplag 
40 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsret, side 317 nederst, 9. udgave 
41 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 565, 1. udgave/1. oplag 
42 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsret, side 315 øverst, 9. udgave 
43 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsret, side 318 midt, 9. udgave 
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Kapitel 2.3 – Selskabsloven § 211, undtagelse moderselskaber 

SL § 211 lyder som følgende: ”Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån 

eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser. Stk. 2. Erhvervs- og 

selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke udenlandske moderselskaber der er omfattet af 

stk.1.” 

2.3.1 – Danske moderselskaber 

SL § 211 er en undtagelse til SL § 210. Kapitalejere jf. SL § 210 dækker, som beskrevet ovenfor i kapitel 2.1, 

både over fysiske og juridiske personer. Et selskabs moderselskab er derfor omfattet af forbuddet mod 

kapitalejerlån i SL § 210. Med undtagelsen i SL § 211 bliver det dog lovligt for selskaber at yde lån eller stille 

sikkerhed for selskabets moderselskab. Definitionen på et moderselskab er gennemgået ovenfor i kapitel 

2.1 som et selskab med bestemmende indflydelse over et eller flere datterselskaber. Undtagelsen i SL § 211 

omfatter dog ikke forbuddet om selvfinansiering jf. SL § 206, og et lån til et moderselskab, som er lovligt jf. 

SL § 211 vil derfor blive ulovligt, hvis det anvendes til selvfinansiering i strid med reglerne i SL § 206 og ikke 

er omfattet af undtagelserne i SL §§ 207-209. Endvidere betyder undtagelsen i SL § 211 ikke, at der altid 

kan ydes lån til et selskabs moderselskab. Lånet skal stadig være forsvarligt og ske i selskabets interesse44.  

2.3.2 – Udenlandske moderselskaber 

Både direkte og indirekte moderselskaber er omfattet af SL § 211. Det betyder, at lån fra A A/S til selska-

bets ultimative moderselskab USA Inc. vil være lovligt, også selvom det direkte moderselskab (Kina Plc.) 

ligger i et land, som ikke er nævnt i SL § 211, stk. 2, og dermed vil være ulovligt at låne til45. Se nedenståen-

de tegning.  

 

Figur 2 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

                                                           
44 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 571 øverst, 1. udgave/1. oplag 
45 Artikel ”Kapitalejerlån” af Jan Børjesson og Martin Chr. Kruhl, afsnit 4.2, ført i Revisions og regnskabsvæsen 
2011.07.0030 
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SL § 211, stk. 2 om Erhvervsstyrelsens fastsatte regler om udenlandske moderselskaber er gennemgået i 

kapitel 2.1. Listen indeholder pt. selskaber med hjemsted i EU og EØS lande, Schweiz, Australien, Canada, 

Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan og USA. Lån til moderselskaber med hjemsted 

i et land, som ikke fremgår af listen fra Erhvervsstyrelsen, er ikke omfattet af undtagelsen i SL § 211, og vil 

derfor være ulovlige jf. SL § 210.  

Kapitel 2.4 – Selskabsloven § 212, undtagelse sædvanlig forretningsmæssig di-

sposition 

SL § 212 lyder som følgende: ”Uanset § 210 kan et kapitalselskab som led i en sædvanlig forretningsmæs-

sig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for personkred-

sen, der er nævnt i § 210.” 

Bestemmelsen i SL § 212 var ikke med i de tidligere udgaver af Aktieselskabsloven eller Anpartsselskabslo-

ven, men fremgik dengang af bemærkningerne til lovene. I artiklen ”Lovlige aktionærlån” af Mette Neville 

og Erik Werlauff ført i Ugeskrift for retsvæsen 2003B.201 er den sproglige udvikling af undtagelsen i be-

mærkningerne gennem årene belyst. Her nævnes det, at der i bemærkningerne til 1964-loven undtages 

”kreditgivning i almindelige forretningsmellemværende” fra forbuddet mod kapitalejerlån. I bemærknin-

gerne til 1969-loven undtages ”almindeligt forretningsmellemværende i overensstemmelse med selskabets 

sædvanlige vilkår”, og i 1982-loven undtages ”dispositioner der er erhvervsmæssigt begrundet og er sæd-

vanlige både for selskabet og inden for branchen i almindelighed”. Det ses dermed, at begrebet bliver udvi-

det gennem årene ved, at der tilføjes to betingelser: Nemlig at det skal være sædvanligt for (1) selskabet og 

(2) branchen. På opfordring af moderniseringsudvalget er undtagelsen nu indskrevet i loven. 

En sædvanlig forretningsmæssig disposition er i kommentarerne til Selskabsloven og forarbejderne til den 

nuværende Selskabslov defineret som værende dispositioner, som selskabet løbende også ville indgå med 

en uafhængig tredjemand. Endvidere skal dispositionen være erhvervsmæssigt begrundet og sædvanlig for 

selskabet og branchen46.  

En forretningsmæssig disposition kan eksempelvis være salg af varer på kredit. Det er ikke kun selve salget 

på kredit, som skal være sædvanligt. Det skal også foregå på selskabets normale forretningsvilkår herunder 

betalingsvilkår, kreditvurdering mv., som hvis selskabet handlede med en uafhængig tredjemand47.  

                                                           
46 Jurist- og økonomforbundets forlag, Aktie- og anpartsselskabsret side 283, 12. udgave/ 1. oplag 
47 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 212, note 
1268 (fra Karnov.dk) 
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I en afgørelse fra Erhvervsankenævnet (j.nr. 2013-0033908) fra d. 5. november 2013 mener Erhvervsanke-

nævnet ikke, at der er tale om en forretningsmæssig disposition, og her ligger nævnet vægt på, at selskabet 

ikke tidligere har indgået tilsvarende transaktioner med en uafhængig tredjemand.  

I afgørelsen fra Erhvervsankenævnet (j.nr. 2012-0026414) 11. januar 2013, som omhandler en handel med 

en ejendom, som anpartshaveren sælger til selskabet, og betalingen af ejendommen sker inden overdragel-

se, mener Erhvervsstyrelsen og Erhvervsankenævnet ikke, at der er tale om en forretningsmæssig dispositi-

on. Her har de lagt vægt på, at det ikke kan vises, at selskabet tidligere eller efterfølgende har foretaget en 

disposition på samme vilkår med en uafhængig tredje mand. Det samme kommer Erhvervsankenævnet 

frem til i afgørelsen fra 28. januar 2013 (j.nr. 2012-0026400).  

Flere af de forfattere, som har lavet en kommenteret udgave af Selskabsloven herunder også Erhvervssty-

relsen, henviser til artiklen ”Lovlige kapitalejerlån” af Mette Neville og Erik Werlauff, som opstiller seks krav 

som skal være opfyldt for, at en disposition kan anses for at være en sædvanlig forretningsmæssig disposi-

tion. Disse seks krav er48: 

1. Dispositionen skal være i selskabets og kapitalejerens fælles interesse 

2. Vilkårene skal være på markedsvilkår 

3. Vilkårene skal være efter sædvanlige forretningsmæssige principper, og dispositionen skal være 

som led i selskabets forretninger 

4. Der skal være klare fordele for selskabet 

5. Selskabet ville have foretaget samme disposition, hvis det var til en uafhængig tredjemand 

6. Lånet skal afvikles på en forsvarlig og sædvanlig måde 

Hvis dispositionen kan leve op til ovenstående, vil der være tale om en sædvanlig forretningsmæssig dispo-

sition omfattet af undtagelsen i SL § 212, og derfor vil dispositionen være lovlig. 

På baggrund af de tre nævnte afgørelser fra Erhvervsankenævnet samt teorien på området kan det sluttes, 

at der i praksis lægges meget vægt på, om der tidligere eller efterfølgende er sket dispositioner på samme 

vilkår med en uafhængig tredjemand, og om det er i selskabets interesse. Hvor imod der i forarbejderne er 

lagt vægt på, at der skal være tale om en disposition, som er sædvanligt for selskabet og branchen.  

Det må derfor konkluderes, at der er opstået en forskel mellem forarbejderne og praksis på dette område. 

Det må også konkluderes, at der i fremtiden vil blive anvendt samme praksis, da det ikke ved indførelsen af 

                                                           
48Artikel ”Lovlige aktionærlån” af Mette Neville og Erik Werlauff, side 201, ført i Ugeskrift for retsvæsen 2003B.201  
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undtagelsen vedrørende forretningsmæssige dispositioner var meningen, at den hidtidige praksis skulle 

ændres49.  

Der kan også være tale om et lån til en kapitalejer eller leder, som er i selskabets interesse og dermed er 

forretningsmæssigt begrundet. Dette kunne være tilfældet, hvis en kapitalejer eller leder låner penge i sel-

skabet for at kunne købe et anlægsaktiv, som vil komme selskabet til gode50. 

En sædvanlig forretningsmæssig disposition kan også være en cash pool-ordning, hvor der i en koncern 

stiftes et finansieringsselskab, hvortil alle koncernens overskudslikviditet samles og investeres eller overfø-

res til de selskaber i koncernen, som trænger til likviditet. Der vil som udgangspunkt være tale om et ulov-

ligt lån, hvis der er tale om en international koncern, hvor det danske selskab overfører penge til et selskab, 

som ligger i et land, som ikke fremgår af Erhvervsstyrelsens liste jf. SL § 211 stk. 2 og dermed ikke anerken-

des som et moderselskab. Men hvis der er tale om en ordning, som er forretningsmæssigt begrundet, byg-

ger på anerkendte principper og der ikke er en urimelig risiko for det danske selskab, vil denne disposition 

gå ind under undtagelsen i SL § 212. Der vil endvidere skulle ses på praksis i udlandet, da der er tale om en 

international koncern51. 

Det fremgår af bemærkningerne til SL § 212, at begrebet sædvanlig forretningsmæssig disposition er et 

fleksibelt og dynamiske begreb. Hermed menes, at definitionen af begrebet og de dispositioner, som ind-

går, herunder vil kunne ændre sig over tid52.  

Kapitel 2.5 – Selskabsloven § 213, undtagelse pengeinstitutter m.v. 

SL § 213 lyder som følgende: ”§§ 206 og 210 finder ikke anvendelse på pengeinstitutter og på realkreditlån 

ydet af et realkreditinstitut.” 

Undtagelsen i SL § 213 gælder både forbuddet i SL § 210 om kapitalejerlån samt bestemmelsen i SL § 206 

om selvfinansiering. 

Undtagelsen har til formål at lovliggøre sædvanlige lån fra en bank til en person, som også ejer aktier i ban-

ken. Hvis ikke undtagelsen i SL § 213 fandtes, ville den situation, hvor en person låner penge i en bank, 

hvori han også ejer aktier, være ulovligt jf. SL § 210. Dette ville være uhensigtsmæssigt, da der er mange, 

der ejer aktier i banker.  

                                                           
49 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 61, 1. udgave 2014 
50 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 573 øverst, 1. udgave/1. oplag 
51 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer side 573 nederst, 1. udgave/1. oplag 
52 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 212, note 
1268 (fra Karnov.dk) 
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I det tilfælde, hvor en bank yder lån til køb af aktier i selv samme bank, skal reglerne i SL § 206 om selvfi-

nansiering ikke opfyldes, da SL § 213 også er en undtagelse til SL § 206. Erhvervsstyrelsen kigger her på 

formålet med dispositionen, og der kan derfor godt være konkrete sager, hvor Erhvervsstyrelsen opfatter 

dispositionen som omfattet af reglerne om selvfinansiering53. Dette tilfælde er dog også reguleret i Lov om 

finansiel virksomhed. 

Kapitel 2.6 – Selskabsloven § 214, undtagelse medarbejdere 

SL § 214 lyder som følgende: ” §§ 206 og 210 finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik 

på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller i et datterselskab. Stk. 2. Ledelses-

protokollen for det centrale ledelsesorgan skal indeholde bemærkning om enhver disposition omfattet af 

stk. 1. stk. 3. Dispositioner omfattet af stk. 1 kan kun ske med midler, der i henhold til § 180 kan udbetales 

som udbytte. ” 

Lån til medarbejdere med henblik på at erhverve kapitalandele i selskabet eller dets datterselskab er und-

taget fra forbuddet mod kapitalejerlån i SL § 210 og selvfinansiering i SL § 206 jf. SL § 214. Selskabets mo-

derselskab er ikke omfattet af undtagelsen i SL § 214 og det vil derfor være ulovligt for datterselskabet at 

yde lån til medarbejderne i moderselskabet.  

2.6.1 – Definition af medarbejdere 

Begrebet medarbejdere dækker over personer, som er ansat i selskabet eller dets datterselskaber. Også 

medarbejdere, som samtidigt er kapitalejere, kan være omfattet af SL § 214. Der er i litteraturen uenighed 

om, hvorvidt direktører er omfattet af undtagelsen i SL § 214 eller ej. Selskabsloven med kommentarer fra 

Karnov.dk54 nævner, at direktører, som er registreret i Erhvervsstyrelsens systemer som direktører, ikke er 

omfattet af SL § 214. Erhvervsstyrelsens bog ”Selskabsloven med kommentarer”55 nævner også, at direktø-

rer, som er registreret i Erhvervsstyrelsens systemer, ikke er omfattet af undtagelsen. Det samme kommer 

Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff56 frem til i deres kommentarer til Selskabsloven. Omvendt kom-

mer Jan Schans Christensen i sin bog ”Selskabsloven med kommentarer”57 frem til, at direktører er omfat-

tet af undtagelsen i SL § 214. Her ligges en formålsfortolkning til grund, og formålet med undtagelsen i SL § 

214 er at stimulere personer, der har med selskabet at gøre, til at blive kapitalejere. Vi er enige i Jan Schans 

Christensens argumenter, og da en direktør ikke nødvendigvis er kapitalejer i selskabet, bør han ikke und-

                                                           
53 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 213, note 
1272 (fra Karnov.dk) 
54 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 214, note 
1274 (fra Karnov.dk) 
55 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 838, 2. udgave 2014 
56 Jurist- og økonomforbundets forlag, Selskabsloven med kommentarer, side 1013, 2. udgave 
57 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer, side 576 øverst, 1. udgave/1. oplag 
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tages fra at kunne deltage i generelle medarbejderordninger, blot fordi han er registreret i Erhvervsstyrel-

sens systemer. Som vi læser Erhvervsstyrelsens kommentarer, vil en direktør, som ikke er registreret i Er-

hvervsstyrelsens systemer, godt kunne være omfattet af en ordning af SL § 214. Det bør ikke være en regi-

strering i IT-systemer som afgør, om man kan være omfattet, men derimod direktørens tilknytning til sel-

skabet. Medarbejdere, som er kapitalejere, er ej heller afskåret fra at deltage i en ordning jf. SL § 214. 

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af et tilsynsråd er ikke omfattet af undtagelsen i SL § 214, men 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er dog omfattet af undtagelsen, da disse ellers ville være stillet 

dårligere end de øvrige medarbejdere. Dette ville i så fald være incitament til ikke at være involveret i sel-

skabets ledelse, og dette vil være uhensigtsmæssigt.  

2.6.2 – Generel ordning 

Der skal være tale om en generel ordning58. Dette betyder dog ikke, at alle medarbejdere skal være omfat-

tet. Det betyder, at det ikke må være tale om en for smal gruppe af medarbejdere, og at gruppen af med-

arbejdere skal fastsættes efter objektive og rimelige krav,59 og den må derfor ikke anses for at tilgodese en 

lille gruppe medarbejdere.  

2.6.3 – Betingelser 

En betingelse for at anvende undtagelsen i SL § 214 er, at ledelsen skal notere anvendelsen i ledelsesproto-

kollen jf. SL § 214 stk. 2.  

Lån eller sikkerhedsstillelse til medarbejdere kan kun ske med midler, som kan udbetales som udbytte jf. SL 

§ 214 stk. 3. Midler, der kan udbetales som udbytte, defineres i SL § 180 stk. 2 som de frie reserver, dvs. 

overført resultat jf. selskabets seneste årsrapport og reserver, som ikke er bundet ved anden lov. Overskud 

siden selskabets seneste årsrapport kan ikke anvendes60. 

Det er de frie reserver, som består på tidspunktet for lånet der er gældende. Dette betyder, at hvis de frie 

reserver jf. årsrapporten falder, vil det ikke medføre, at medarbejderne skal indfri en del af de ydede lån 

eller sikkerheder.   

Kapitel 2.7 – Omgåelse 
Ordet ”indirekte” i SL § 210 stk. 1, 1. pkt., dækker over tilfælde, hvor reglerne om kapitalejerlån bevidst 

forsøges omgået ved en konstruktion, der gør et som udgangspunkt ulovligt lån til et lovligt lån. Omgåelse 

                                                           
58 Artikel ”Kapitalejerlån” af Jan Børjesson og Martin Chr. Kruhl, afsnit 4.5, ført i Revisions og regnskabsvæsen 
2011.07.0030 
59 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 214, note 
1274 (fra Karnov.dk) 
60 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 214, note 
1276 (fra Karnov.dk) 
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kan eksempelvis forekomme, hvis der oprettes et søsterselskab udelukkende for at kunne låne penge til 

dette søsterselskab, og lånet derefter lånes videre til søsterselskabets kapitalejer61. Et kapitalejerlån vil 

derfor altid være ulovligt, hvis der er tale om omgåelse62. 

I litteraturen er der tvivl om, hvor Erhvervsstyrelsen sætter grænsen for omgåelse63. Altså tvivl om hvor 

langt Erhvervsstyrelsen kan strække begrebet omgåelse, når de dispositioner, som selskabet fortager, også 

har forretningsmæssige formål. Dette problem er ikke blevet forlagt Erhvervsstyrelsen, og selv hvis det var, 

ville det ikke betyde en klar rettesnor. Besvarelser fra Erhvervsstyrelsen er nemlig ikke bindende for Er-

hvervsstyrelsen, som det er tilfældet med bindende svar fra SKAT. Det må derfor stå uvist, hvor langt om-

gåelsesbegrebet vil kunne strækkes. 

Det er endvidere ikke sikkert, at omgåelsestilfælde vil kunne straffes, da der ikke syntes at være hjemmel 

ved lov hertil64. 

Kapitel 2.8 – Konsekvenser ved ulovlige lån 

De selskabsretlige konsekvenser af et ulovligt kapitalejerlån fremgår af SL § 215. 

SL § 215 lyder som følgende: ”Hvis et kapitalselskab har ydet økonomisk bistand i strid med §§ 206 og 210 

skal beløbet tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er 

fastsat i § 5 stk. 1 og 2, i renteloven, med et tillæg af 2 pct., medmindre højere rente er aftalt. Stk. 2 kan 

tilbagebetaling ikke finde sted, eller kan aftaler om anden økonomisk bistand ikke bringes til ophør, indestår 

de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i strid med §§ 206 og 210 for det tab, 

som kapitalselskabet måtte blive påført. Stk. 3 sikkerhedsstillelse foretaget i strid med §§ 206 og 210 er 

bindende for selskabet, hvis aftaleparten ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med disse 

bestemmelser.” 

2.8.1 – Tilbageførsel til selskabet 

Hvis der er gennemført lån eller sikkerhedsstillelse i strid med reglerne om selvfinansiering i SL § 206 eller 

forbuddet mod kapitalejerlån i SL § 210, skal der straks ske tilbageførelse til selskabet65. I praksis giver Er-

                                                           
61 Artikel ”Kapitalejerlån” af Jan Børjesson og Martin Chr. Kruhl, afsnit 5, ført i Revision og regnskabsvæsen 
2011.07.0030 
62 Artikel ”Kapitalejerlån – eksempler på (u)lovlige kapitalejerlån” af Peter Thor Kellmer og Jesper Seehausen, 2. afsnit, 
ført i Revision og regnskabsvæsen 2012.07.0016. 
63 Se Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 74, 1. udgave 2014 
64 Se også Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 2, kapitalselskaber, side 402 nederst, 4. udgave  
65 Karnov Group Denmark A/S, L 2009-06-12 nr. 470 Selskabsloven med kommentarer, 1. udgave, 2010 - § 215, note 
1281 (fra Karnov.dk) 
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hvervsstyrelsen dog typisk en frist på 6 uger, når de kontakter et selskab efter konstatering af tilstedevæ-

relsen af et ulovligt kapitalejerlån.  

Et ulovligt kapitalejerlån anses ikke for at være tilbageført til selskabet, blot fordi låntager ikke længere er 

kapitalejer i selskabet. Når der tales om tilbageførsel, menes der derfor tilførsel af midler til selskabet. I 

nogle tilfælde kan modregning accepteres, se mere herom i kapitel 2.8.4 nedenfor.  

2.8.2 – Renter 

Beløbet, som skal tilbageføres til selskabet, skal forrentes fra forfaldsdagen med en rente, der svarer til den 

officielle udlånsrente, som er fastsat af Nationalbanken med et tillæg på 7 % Jf. Renteloven § 5 stk. 1 og 2 

samt et yderligere tillæg på 2 %. Dette svarer til en rente på 9,05 % (pr. januar 2015). Hvis der er aftalt en 

højere rente, er den gældende. 

2.8.3 – Bøder mv. 

Sker der ikke tilbageførsel til selskabet, er det strafbart efter straffebestemmelserne i SL § 367, som siger, 

at et brud på forbuddet om kapitalejerlån i SL § 210 straffes med bøde. Kapitalejeren vil blive straffet med 

bøde efter SL § 367, stk. 1, og selskabet vil blive straffet efter SL § 367 stk. 1, 2. pkt. Bøden til parterne vil 

sædvanligvis blive fastsat til 5 % af det ulovlige lån66. Det er Erhvervsstyrelsens praksis, at hvis lånet tilbage-

betales til selskabet inden den givne frist på 6 uger, nedsættes bøden til 2,5 % 67. Alt efter karakteren af det 

ulovlige lån, kan det også falde ind under de mere alvorlige straffebestemmelser om selskabstømmersa-

ger68. 

Tilbagebetales lånet ikke inden fristen på 6 uger, kan der pålægges tvangsbøder dagligt eller ugentligt jf. SL 

366, stk. 2. 

De strafferetlige og erstatningsretlige konsekvenser ved kapitalejerlån har vi afgrænset os fra ovenfor i 

kapitel 1.3.3.  

2.8.4 – Modregning i løn eller udbytte 

Et ulovligt kapitalejerlån kan tilbagebetales ved modregning i løn eller udbytte. Hvis det skal være muligt at 

modregne i løn, skal kapitalejeren være ansat i selskabet, ellers kan der modregnes i udbytte. 

Hvis der skal ske modregning, skal betingelserne for modregning være opfyldt. Disse betingelser er, at der 

skal foreligge gensidighed, udjævnelighed og afviklingsmodenhed69. Gensidighed betyder, at der skal være 

                                                           
66 Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 2, side 423, 4. udgave 2014 
67 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 843, 2. udgave 2014 
68 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 843, 2. udgave 2014 
69 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 67, 1. udgave 2014 
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tale om de samme parter i begge forhold, dvs. selskabet, som er kreditor i det ulovlige lån, skal være debi-

tor i modregningsforholdet, og omvendt skal kapitalejeren, som er debitor ved det ulovlige lån, være kredi-

tor ved modregningen. Udjævnelighed betyder, at der skal være tale om de samme former for fordringer, i 

dette tilfælde er der tale om pengefordringer. Afviklingsmodenhed betyder, at begge fordringer skal være 

forfaldne, og frigørelsestiden for det ulovlige lån skal være indtruffet. Afviklingsmodenhed betyder også, at 

hvis der påtænkes at modregne i løn, skal denne løn være forfalden i henhold til ansættelseskontrakten. 

Hvis man ønsker at modregne med en bonus, skal denne bonus være aftalt mellem kapitalejeren og selska-

bet inden udbetalingen. Modregningen kan tidligst ske pr. den dato, hvor aftalen om bonus er indgået. Her 

skal man ligeledes være opmærksom på SL § 127, stk. 2 som siger, at aftaler mellem en kapitalejer og sel-

skabet skal kunne dokumenteres, dette kan evt. ske i et tillæg til kapitalejerens ansættelseskontrakt. Ren-

terne skal beregnes fra lånet optages frem til udbetalingen af lønnen eller bonussen. Ønskes der at mod-

regne et ulovligt lån med udbytte, kan dette først ske, når udbytteudlodningen er besluttet på generalfor-

samlingen, ordinær eller ekstraordinær. Renterne på lånet skal beregnes fra lånet optages frem til general-

forsamlingen. Man kan således ikke ”reparere” et ulovligt lån ved at modregne med løn eller udbytte tilba-

ge i tiden. 

Ved modregning i løn eller udbytte skal man huske, at selskabet har pligt til at indeholde hhv. A-skat og AM-

bidrag ved løn, jf. KSL § 46, og udbytteskat ved udbytte, jf. KSL § 65. Dette betyder, at man skal regne bag-

læns for at finde frem til, hvor meget løn der skal aftales brutto for, at nettolønnen dækker det ulovlige lån 

inklusiv renter. Det samme gør sig gældende ved udbytte, hvor selskabet p.t. har pligt til at indeholde 27 % i 

udbytteskat.  

Der kan ikke ske tilbageførsel ved at modregne, hvis selskabet er under rekonstruktion eller konkursbe-

handling jf. U2009.2056Ø70. 

Erhvervsstyrelsen tillader ikke gældseftergivelse af ulovlige kapitalejerlån71. En gældseftergivelse anses 

nemlig ikke som en tilbageførsel efter SL § 215. 

2.8.5 – Forældelse 

Jf. Erhvervsstyrelsens kommentarer til Selskabsloven72 er et ulovligt kapitalejerlån en tilstandsforbrydelse, 

hvilket betyder, at de normale forældelsesregler ikke gælder. Det vil sige, at forældelsen ikke løber fra lånet 

ydes, men fra lånet indfries. Og det betyder derfor, at forældelse ikke forekommer før 10 år efter, lånet er 

blevet indfriet. 

                                                           
70 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 67, 1. udgave 2014 
71 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 69, 1. udgave 2014 
72 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer side 843, 2. udgave 2014 
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2.8.6 – Hæftelse for tab 

Hvis ikke der kan ske tilbageførelse eller afvikling af sikkerhedsstillelsen, vil de personer, som har truffet 

beslutningen, skulle dække selskabets tab. Det kan være ledelsen eller bestyrelsesmedlemmer. Ved opret-

holdt dispositioner menes de tilfælde, hvor der eksempelvis er kommet nye bestyrelsesmedlemmer til, og 

disse ikke har handlet ved opdagelsen af de ulovlige forhold. Også disse vil kunne blive stillet ansvarlige for 

selskabets tab. Der vil her være tale om personlig hæftelse for selskabets tab.  

Rådgivere, som revisorer eller advokater, er ikke omfattet af SL § 215, stk. 2, men vil blive ansvarlige, hvis 

der foreligger culpa, det vil sige om, hvorvidt en almindelig fornuftsmæssig revisor eller advokat ville have 

handlet anderledes. 

2.8.7 – Tredjemand i god tro 

SL § 215 stk. 3 beskytter en tredjemand i god tro. En sikkerhed afgivet fra selskabet, hvor tredjemand ikke 

har viden eller burde have viden om, at dette er i strid med SL §§ 206 eller 210, vil blive opretholdt på trods 

af at det er ulovligt. Hvis der derimod forekommer ond tro, vil en sikkerhedsstillelse ikke være bindende for 

selskabet. Ved vurderingen om hvorvidt en tredjemand burde have viden om det ulovlige forhold, lægges 

der vægt på de undersøgelser, som tredjemand har foretaget eller burde have foretaget i forbindelse med 

sikkerhedsstillelsen. 

Kapitel 2.9 – Delkonklusion 

Der har ikke altid været et forbud mod kapitalejerlån i dansk ret. Udviklingen er gået fra intet forbud til et 

totalt forbud med visse undtagelser. Moderniseringsudvalget anbefalede i forbindelse med den nye Sel-

skabslov, at kapitalejerlån blev tilladte under visse betingelser, men dette blev ikke medtaget i den endelige 

lov. 

Kapitalejerlån i SL § 210 omfatter alle lån, sikkerhedsstillelser og midler, der stilles til rådighed for en kapi-

talejer. Lån er lån af penge, checks mv. Lån af andre aktiver kan også være omfattet, hvis det ikke er hensig-

ten, at disse aktiver leveres tilbage til selskabet, og der dermed reelt er tale om salg på kredit. Kapitalejer-

lånet er ulovligt, hvis det er til personer omfattet af SL § 210. Omfattet af SL § 210 er kapitalejere og ledelse 

i selskabet, kapitalejere og ledelse i selskabets moderselskab samt kapitalejere og ledelse i andre selskaber 

med bestemmende indflydelse samt nærtstående og personer, som står dem særligt nær. Dermed er både 

kapitalejere og ledelse i selskabets danske og udenlandske moderselskab omfattet af SL § 210. 

I SL §§ 210, stk. 2. – 214 findes undtagelserne til forbuddet i SL § 210. Disse paragraffer undtager selvfinan-

siering, reglerne herom findes i SL §§ 206-209. Endvidere undtages lån til kapitalejere og ledelse i selska-

bets moderselskab, pengeinstitutter og realkreditlån, lån som er sædvanlige forretningsmæssige dispositi-
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oner samt lån til medarbejdere i forbindelse med disses køb af kapitalandele i selskabet. Specielt undtagel-

sen i SL § 212 om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner syntes at være svær at definere. Denne 

undtagelse fra forbuddet mod kapitalejerlån har ikke altid været en del af loven, men har længe været en 

del af bemærkningerne og praksis. Det var først i forbindelse med den nye Selskabslov, at undtagelsen om 

sædvanlige forretningsmæssige dispositioner blev skrevet ind i loven. Førhen var undtagelsen omtalt i be-

mærkningerne til loven. I bemærkningerne til Selskabsloven er sædvanlige forretningsmæssige dispositio-

ner defineret som dispositioner, som selskabet løbende vil indgå med en uafhængig tredjemand, dispositi-

oner der er erhvervsmæssigt begrundet samt sædvanlige for selskabet og branchen. Men praksis på områ-

det syntes at lægge mest vægt på, om der tidligere eller efterfølgende er foretaget samme dispositioner på 

samme vilkår med en uafhængig tredjemand, og om dispositionen er i selskabets interesse. Det må for-

modes, at praksis på området videreføres, da det ikke med indførelsen af SL § 212 var meningen, at der 

skulle ske et praksisskifte. 

Vi mener at, formålet med forbuddet mod kapitalejerlån syntes at have rykket sig fra at være kreditorbe-

skyttelse til mere og mere at være at få kroner i statskassen. Havde formålet stadig hovedsagligt været 

kreditorbeskyttelse, havde kapitalejerlån formentligt været lovlige, eventuelt under den betingelse at lånet 

skulle kunne indeholdes i de frie reserver som ved udbytte. Dette var også, hvad moderniseringsudvalget 

anbefalede i sin betænkning i 2008. Hvis kapitalejerlån var lovlige på den betingelse, at kapitalejerlånet 

kunne indeholdes i de frie reserver, ville kreditorerne ikke være blevet stillet ringere, end hvis der var ud-

loddet udbytte, endda bedre, da udbytte definitivt forlader selskabet, hvorimod et kapitalejerlån skal til-

bagebetales. Vi mener at, det derfor kan være svært at være enige i lovgivers argument for at fastholde 

forbuddet mod kapitalejerlån, som var at varetage hensynet til kreditorer og interessenter i virksomheder-

ne. 

Konsekvenserne ved et ulovligt kapitalejerlån findes i SL § 215. Et ulovligt kapitalejerlån skal tilbagebetales 

til selskabet straks. I praksis giver Erhvervsstyrelsen en frist på 6 uger. Endvidere skal lånet renteberegnes 

med en rente som er fastsat i SL § 215. Denne rente udgør p.t. 9,05 %, med mindre en højere rente er af-

talt. Et ulovligt kapitalejerlån har også den konsekvens, at der udstedes en bøde til kapitalejeren samt sel-

skabet. I praksis er denne bøde normalt på 5 % af det ulovlige lån, 2,5 % hvis lånet tilbagebetales inden for 

Erhvervsstyrelsens frist. Hvis ikke kapitalejeren kan tilbagebetale lånet til selskabet, vil de personer, som 

har truffet afgørelsen eller ladet det ske, hæfte for lånet overfor selskabet. I tilfælde hvor der er tale om et 

mindre selskab, hvor det er en hovedkapitalejer, der har lånt midler i selskabet, vil der være sammenfald 

mellem kapitalejeren og den, der har truffet beslutningen om lånet. Derfor vil SL § 215 ikke her medføre, at 

selskabet vil modtage en tilbagebetaling, såfremt hovedkapitalejeren er insolvent.  
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De selskabsretlige regler om kapitalejerlån er komplekse og hårde i forhold til mange andre lande i EU. Det 

er svært at finde argumenter for den hårde linje, og det kan være svært at forstå den politiske begrundelse 

for, at man ikke på dette punkt vil have en konkurrencedygtig lovgivning sammenlignet med de øvrige lan-

de i EU. Specielt når man tænker på, at Moderniseringsudvalget netop anbefalede en mildere tilgang til 

kapitalejerlån i samråd med SKAT.  
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Kapitel 3 – Skatteretten 

Følgende kapitel har til formål at redegøre for de skatteretlige regler vedrørende ulovlige kapitalejerlån. 

Det første afsnit handler om de tidligere regler, herefter gennemgås de nye regler vedrørende beskatning 

af ulovlige kapitalejerlån herunder en beskrivelse af begreberne i LL § 16E. Til slut i afsnittet vil konsekven-

serne for personer, som har optaget et ulovligt kapitalejerlån, blive gennemgået, samt konsekvenserne for 

det selskab, som yder det ulovlige lån. 

Skatteministeren fremsatte den 14. august 2012 forslag til ændring af Ligningsloven, Kursgevinstloven, 

Skattekontrolloven og Kildeskatteloven. Lovforslaget blev vedtaget den 13. september 2012, og reglerne 

trådte i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 14. august 2012. 

SKAT har den 13. august 2014 udsendt deres første styresignal omkring sin tolkning af, hvordan og hvornår 

der skal ske beskatning af kapitalejerlån73. Styresignalet har været efterlyst af rådgivere siden reglerne tråd-

te i kraft. Dette har betydet, at en del kapitalejere og rådgivere har følt sig nødsaget til at anmode om bin-

dende svar hos SKAT i sager, hvor rådgiverne har været i tvivl om, hvordan de nye regler skal tolkes i prak-

sis. Vi vil i nedenstående kapitel komme nærmere ind på nogle af disse bindende svar. SKAT har d. 3. de-

cember 2014 udsendt endnu et styresignal. I det nye styresignal har SKAT lavet nogle eksempler, hvor de 

gennemgår behandlingen af de forskellige situationer74. Nogle af disse eksempler vil blive inddraget i ne-

denstående kapitel. Det nyeste styresignal er nu blevet indarbejdet i den Juridiske Vejledning. 

Kapitel 3.1 – Tidligere skatteretlige regler75 

Ulovlige kapitalejerlån, der er opstået tidligere end den 14. august 2012, skal behandles efter de tidligere 

skatteretlige regler. Der er ikke kommet nye sanktioner vedrørende de ”gamle” ulovlige kapitalejerlån, men 

SKAT har meddelt, at de vil øge opmærksomheden på de ulovlige lån, som er opstået før den 14. august 

2012, så det sikres, at disse også bliver afviklet.76  

Dette afsnit er medtaget for at give et overblik over forskellen mellem de tidligere og nuværende skatteret-

lige regler. Der vil i dette afsnit blive henvist til de tidligere gældende regler, og der vil derfor være be-

stemmelser, der er ændret og udgået i forhold til den nye behandling af ulovlige kapitalejerlån.   

I henhold til den Juridiske Vejledning77 fra 2012 var kapitalejerlån ikke ulovlige efter de dagældende skatte-

retlige regler, de var kun ulovlige i henhold til Selskabsloven, jf. SL § 210, stk. 1. Et lån mellem et selskab og 

en kapitalejer skulle dog altid forrentes i henhold til LL § 2, stk. 1. Dette betød, at renteberegningen skulle 

                                                           
73 Styresignal fra SKAT, udsendt den 13. august 2014 
74 Styresignal fra SKAT, udsendt den 3. december 2014, SKM.2014.825.SKAT 
75 Forslag til ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, hentet fra retsinfor-
mation.dk 
76 L199, bilag 21 – SKATs kommentarer til FSR, d. 02.09.12 
77 Den Juridiske Vejledning C.B.3.5.3.3 Aktionærlån Version 1.5 23.01.12-15.07.12 
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foregå på markedsvilkår, altså som var transaktionen afsluttet mellem uafhængige parter. En undtagelse 

hertil var dog i tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen havde stillet krav om, at kapitalejeren skulle indfri lånet 

inklusiv en årlig rente, hvor renten var svarende til den rente, der var fastsat i § 5, stk. 1 og 2 i Lov om ren-

ter ved forsinket betaling m.v. med et tillæg af 2 %, medmindre en højere rente var aftalt78. 

Hvis den fastsatte rente var lavere end markedsrenten, skulle differencen mellem markedsrenten og den 

beregnede rente som hovedregel indkomstbeskattes hos det selskab, som ydede lånet. Beskatning af diffe-

rencen kunne dog undlades, såfremt det samlede vederlag kunne anses som en rimelig aflønning af ar-

bejdsindsatsen. Kapitalejerens personlige indkomst skulle i den forbindelse forhøjes med et tilsvarende 

beløb, og samtidig opnås et tilsvarende fradrag i kapitalindkomsten for renteudgiften.  

I de tilfælde, hvor kapitalejeren var ansat i selskabet, og hvor rentefordelen blev behandlet som yderligere 

løn, skete der ingen regulering i selskabets indkomst. Hvis rentefordelen i stedet skulle beskattes som ud-

bytte, skulle selskabets indkomst forhøjes med differencen. Hos kapitalejeren skulle differencen beskattes 

som aktieindkomst, og kapitalejeren fik et tilsvarende fradrag i kapitalindkomsten. 

Konsekvenserne af de skattemæssige regler var begrænset til mindre justeringer i de situationer, hvor den 

beregnede rente ikke matchede markedsrenten.  I praksis skete der dog også beskatning af kapitalejerlån 

på udbetalingstidspunktet, hvis det allerede her var klart, at kapitalejeren ikke ville være i stand til at tilba-

gebetale lånet på grund af insolvens. I praksis var det dog svært at håndhæve, da SKAT i så fald skulle lave 

en dybdegående undersøgelse af kapitalejerens samlede økonomi. Spørgsmålet er, om skatten nogensinde 

blev betalt, da det jo var konkluderet, at kapitalejeren var insolvent.  

Såfremt kapitalejeren blev insolvent på et senere tidspunkt, og personen derfor ikke kunne tilbagebetale 

lånet, udløste dette ikke beskatning af det lånte beløb.  

Eftergivelse af et lån i forbindelse med selskabets konkurs, som er optaget efter de tidligere regler for ulov-

lige kapitalejerlån, kunne ske uden konsekvenser for kapitalejeren, dvs. at kapitalejeren ikke skulle beskat-

tes af beløbet79. 

Kapital 3.2 – Nuværende skatteretlige regler 

Baggrunden for udarbejdelsen af lovforslaget om beskatning af ulovlige kapitalejerlån var en compliance-

undersøgelse, som SKAT havde foretaget. Undersøgelsen baserer sig på en gennemgang vedrørende ind-

komståret 2008 af tilfældigt udvalgte skattepligtige. Det fremgik af undersøgelsen, at ca. 52 % af virksom-

                                                           
78 Den Juridiske Vejledning C.B.3.5.3.3 Aktionærlån Version 1.5 23.01.12-15.07.12 
79 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 102, 1. udgave 2014 
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hederne begik fejl, og at ca. 10 % af virksomhederne snyder med deres selvangivelse80. Resultaterne af 

SKATs undersøgelse var dermed med til at danne grundlag for at regeringen, Enhedslisten, Venstre, Danske 

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik en aftale om ”Strammere regler for kontrol 

(øget efterrettelighed) ”. Med den øgede efterrettelighed var der nu mulighed for at øge skatteprovenuet 

og på den måde mulighed for at finansiere de forbedrede afskrivningsregler, der tidligere er blevet ind-

ført81. 

De ulovlige lån erstatter ifølge SKATs compliance-undersøgelse udbetaling af løn eller udbytte, og kapital-

ejeren undgår på den måde at blive beskattet af beløbet. Mange kapitalejere har ikke til hensigt at tilbage-

betale lånene, og de opnår derfor en skattemæssig fordel ved at optage de ulovlige lån82. Det primære for-

mål med lovforslaget er derfor at fjerne de skattemæssige incitamenter til at optage kapitalejerlån som 

skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte.  

Ved vedtagelse af forslag om ændring af Ligningsloven, Kursgevinstloven, Skattekontrolloven og Kildeskat-

teloven er der en samlet forventning om, at der vil opnås en merindtægt i form af en varig provenustigning 

på ca. 485 mio. kr. grundet øgningen af skatteindtægter, den øgede beskatning vil dog medføre et lavere 

forbrug, og nettoindtægten forventes derfor at være ca. 365 mio. kr. efter korrektion af tilbageløb. De sam-

lede éngangsomkostninger skønnes at være ca. 76,5 mio. kr.83  

Ulovlige kapitalejerlån har ikke tidligere været omfattet direkte af de danske skatteregler, hvilket også 

fremgår af ovenstående afsnit om de tidligere skatteregler for kapitalejerlån. 

Der blev i forbindelse med selskabsreformen i 2010 i L171 af 25. marts 2009 fremsat forslag til en imple-

mentering af en ny paragraf i Ligningsloven, nemlig LL § 16E. På dette tidspunkt var der dog tale om en 

mere ”mild” version end den, der blev gennemført i 201284. I 2010 var formålet at forhindre aktionær-, 

anpartshaver- og ledelseslån, der ikke opfyldte de selskabsretlige betingelser, og som trådte i stedet for 

udbytte eller løn. Såfremt lånet ikke opfyldte de selskabsretlige krav i SL § 210, ville lånet blive betragtet 

som udbytte. Hvis låntager var ledelsesmedlem i selskabet uden at være kapitalejer i selskabet, skulle lånet 

behandles som løn hos låntager. Disse betingelser ville også gælde, hvis lånet ydes til en kapitalejers nært-

                                                           
80 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, afsnit 2, hen-
tet fra retsinformation.dk 
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, afsnit 1, hentet 
fra retsinsformation.dk 
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, afsnit 3.1, hentet 
fra retsinformation.dk 
83 Skriftlig fremsættelse af lovforslag L199 af Thor Möger Pedersen, hentet fra retsinformation.dk 
84 Artikel ” LL § 16E i kritisk EU-retlig belysning”, side 1, ført i Skattepolitisk Oversigt 2013.4 
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stående, her vil lånet blive behandlet som udbytte til kapitalejeren85. 

Såfremt lånet blev tilbagebetalt – dette kræves naturligvis ifølge selskabsretten - skulle lånet ikke længere 

behandles som løn eller udbytte. Hvis lånet allerede var blevet kvalificeret til løn eller udbytte, ville det 

ifølge forslaget været muligt at begære genoptagelse af selvangivelsen, så beskatningen kunne tilbageføres. 

Ovenstående forslag blev trukket tilbage i 2010 grundet en hel del kritik, men i 2012 vendte forslaget tilba-

ge i en ny og mere ”hård” version.  

I forbindelse med regeringens (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Ven-

stres samt Det Konservative Folkepartis fremsættelse af lovforslaget L199 har nogle af de fremtrædende 

rådgivningsvirksomheder henvendt sig til Skatteministeriet med kommentarer og forslag til forbedring af 

lovforslaget. Der blev indsendt kommentarer og spørgsmål fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, 

CORIT Advisory P/S, Danske advokater, Deloitte og FSR – danske revisorer.86 Ved en gennemgang af de ind-

sendte henvendelser til Skatteministeriet var en gennemgående problemstilling, at de nye regler er kompli-

cerede. Et andet gennemgående tema i alle henvendelser var, at der manglede en klar definition af nogle af 

nøglebegreberne i lovforslaget. Der var primært tvivl om definitioner af direkte eller indirekte lån, sædvan-

lig forretningsmæssig disposition samt hvad der er omfattet af sikkerhedsstillelser. Disse punkter vil blive 

gennemgået yderligere i nedenstående kapitler, markeringer med fed i den citerede lovtekst er noget vi har 

tilføjet for at fremhæve, at disse vil blive gennemgået nærmere. 

3.2.1 – Personer omfattet af Ligningsloven § 16E 

Personkredsen, som er omfattet af reglerne, er beskrevet i Ligningsloven med følgende ordlyd: 

”§ 16E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selska-

ber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet 

efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mel-

lem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2 87”. 

Ligningslovens regler for beskatning af kapitalejerlån gælder jf. ovenstående uddrag af LL § 16E kun fysiske 

personer, som har modtaget et direkte eller indirekte lån fra et kapitalselskab88. Begrebet kapitalselskab 

omfatter også udenlandske kapitalselskaber og andre selskaber, hvor deltagerne ikke hæfter personligt. Lån 

fra personselskaber med personlig hæftelse som for eksempel interessentselskaber, kommanditselskaber 

                                                           
85 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 102, 1. udgave 2014 
86 Alle henvendelser er hentet fra Folketingets hjemmeside. 
87 Uddrag af LL § 16E 
88 Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 
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og partnerselskaber er skattemæssigt transparente, og de anses derfor ikke som selvstændige skattesub-

jekter, jf. SSL § 2C, og de er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne i LL § 16E, nærmere herom 

nedenfor i kapitel 5. 

Bestemmelsen i LL § 16E omfatter også udenlandske kapitalejere. De udenlandske kapitalejere er dog kun 

omfattet af LL § 16E, såfremt at de er fuldt skattepligtige til Danmark efter KSL § 1, stk. 1. Dette betyder, at 

kapitalejere, der i øvrigt er omfattet af begreberne i LL § 16E, ikke skal beskattes af de ulovlige kapitalejer-

lån, hvis kapitalejeren ikke er fuldt skattepligtig til Danmark89. 

3.2.2 – Bestemmende indflydelse 

Den fysiske person, som modtager lånet, skal have bestemmende indflydelse over det kapitalselskab, som 

yder lånet, jf. LL § 16E, jf. LL § 2, stk. 1, nr. 2 for at være omfattet af reglerne. Reglerne om ulovlig kapita-

lejerlån omfatter skatteretligt således ikke alle kapitalejere, men blot dem, der har bestemmende indflydel-

se over det kapitalselskab, som yder lånet.  

Bestemmende indflydelse bliver jf. LL § 2, stk. 2 beskrevet på følgende måde: 

”Stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at 

der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stem-

merne.90” 

Hvis ejerandelen eller stemmerettighederne derimod udgør 50 % eller mindre, finder LL § 2 ikke anvendel-

se, og kapitalejeren er derfor ikke omfattet af LL § 16E. Det er ikke afgørende, om kapitalejeren benytter sin 

ret til at udøve kontrol over virksomheden. Det er kapitalejerens ret som afgør, om personen er omfattet af 

reglerne i LL § 16E. Det er derfor vigtigt at lave en objektiv vurdering af, om lånet er omfattet af LL § 16E. 

3.2.2.1 – Medregning af indflydelse fra nærtstående personer mv. 

Ved bedømmelse af om der er tale om bestemmende indflydelse, skal ejerskab og stemmerettigheder fra 

nærtstående personer medregnes i opgørelsen af ejerandelen og stemmerettighederne for den person, 

som har modtaget lånet fra kapitalselskabet. Dermed medtages både de ejerandele/stemmerettigheder, 

som lånemodtageren ejer direkte og de ejerandele/stemmerettigheder, som ejes af dennes nærtstående.  

Der skal ske medregning af de aktier og stemmerettigheder, som ejes af koncernforbundne juridiske perso-

ner (herunder søsterselskaber)91, personlige aktionærer og deres nærtstående92, fonde og trusts stiftet af 

                                                           
89 Artikel ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt” af Advokat Christian Bredtoft Guldmann og Skattepartner Jan 
Storgaard Hove, side 1, ført i Revision og Regnskabsvæsen 2014.08.0016 
90 Uddrag af LL § 2, stk. 2 
91 Se LL § 2, stk.3 
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moderselskabet selv, fonde eller trusts stiftet af koncernforbundne selskaber, nærtstående mv. eller fonde 

og trusts stiftet af disse samt andre selskabsdeltagere, når der er aftale om at udøve fælles bestemmende 

indflydelse93. Dette vil blive gennemgået nærmere i kapitel 3.2.2.2.  

Nærstående personer er defineret med en udtømmende liste i LL § 16H, stk. 6. Listen omhandler den skat-

tepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller 

dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtsskabsforhold. 

Dette betyder, at selvom kapitalejeren kun ejer en lille del af ejerandelene/stemmerettighederne, kan lånet 

stadig være omfattet af LL § 16E, hvis kapitalejerens familiemedlemmer også besidder ejerande-

le/stemmerettigheder i samme kapitalselskab. Ikke kun lån til kapitalejeren er omfattet af LL § 16E, men 

også lån til kapitalejerens nærtstående skal beskattes.  

Såfremt den nærtstående ikke er ansat i selskabet og ikke ejer kapitalandele, men alligevel får et lån fra 

selskabet, er det ikke muligt at beskatte vedkommende, da personen hverken modtager løn eller udbytte 

fra kapitalselskabet. I en sådan situation, vil der skulle ske beskatning hos kapitalejeren af løn eller udbytte. 

Hvis det er kapitalejerens ægtefælle, som har modtaget et lån fra kapitalselskabet, skal der ikke ske yderli-

gere beskatning, men i andre tilfælde vil det afhængigt af relationen mellem parterne kunne forekomme, at 

låntageren bliver skattepligtig af det lånte beløb som en gave. Dette skyldes, at lånet bliver betragtet, som 

hvis kapitalejeren havde lånt beløbet af selskabet og viderelånt det til låntageren. Dermed vil lånet mellem 

kapitalejeren og den nærtstående låntager blive anset som en gave94.  

3.2.2.2 – Medregning fra andre selskabsdeltagere (fælles bestemmende indflydelse)93 

Når der er indgået aftale om at udøve fælles bestemmende indflydelse, skal ejerandele og stemmeret-

tigheder tilhørende andre selskabsdeltagere medregnes til den skattepligtiges andel, jf. LL § 2, stk. 2, 3. pkt. 

En sådan aftale medfører, at alle selskabsdeltagerne anses for at have bestemmende indflydelse i det fæl-

lesejede kapitalselskab. Dette gælder både for direkte og indirekte ejere. Det har ingen betydning for skat-

tepligten, om der indskydes et mellemholdingselskab. Det har heller ingen betydning, hvor aftalen om fæl-

les bestemmende indflydelse er indgået - altså om det er i mellem kapitalselskaber, eller om aftalen er ind-

gået i mellem mellemholdingselskaberne.  

Der skal laves en konkret vurdering af, om der er indgået aftale om at udøve fælles bestemmende indfly-

delse i den pågældende situation. I vurderingen af dette skal det for eksempel vurderes, om aftalen medfø-

                                                                                                                                                                                                 
92 Se LL § 16 H, stk. 6 
93 Den Juridiske Vejledning, C.D. 11.1.2.2 – Version 2.2 – 30.07.2014 
94 Se bemærkningerne til forslag om ændring af Ligningsloven, Kursgevinstloven, Skattekontrolloven, Kildeskatteloven, 
afsnit 4.2, hentet fra retsinformation.dk 
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rer fælles råderet over flertallet af stemmerettigheder, udnævnelse eller afsættelse af et flertal af med-

lemmer i selskabets øverste ledelsesorgan, eller om der er en fælles bestemmende indflydelse over selska-

bets driftsmæssige og finansielle ledelse.  

Ved bedømmelsen skal der tages hensyn til eventuelle begrænsninger i andre kapitalejeres adgang til at 

anvende stemmerettighederne. Det kan for eksempel være sket ved, at kapitalejerne har indgået en ejeraf-

tale, der begrænser visse kapitalejeres muligheder for at udnytte deres stemmerettigheder, eller hvis 

stemmeretten, der er knyttet til visse aktier, er suspenderet. Alle disse ting skal indgå i vurderingen af, om 

kapitalejeren råder over mere end 50 % af stemmerettighederne. 

3.2.3 – Dispositioner omfattet af Ligningslovens § 16E 

Både direkte og indirekte lån er omfattet af reglerne. Skatteministeriet har forklaret, at ordlyden ”direkte 

eller indirekte” er inspireret af SL § 21095. Det er ikke i lovteksten eller i bemærkningerne til forslaget blevet 

nærmere præciseret, hvad der forstås ved indirekte lån. Indirekte lån menes derfor at være lån, hvor et 

selskab låner likviditet til et selskab, der kontrollere selskabet, hvorefter det pågældende selskab videreud-

låner likviditeten til den personlige kapitalejer. En anden situation kan være, hvor et dansk selskab låner 

likviditet til en udenlandsk juridisk person, der ikke svarer til et selskab som er omfattet af SSL § 1, stk. 1, nr. 

1 eller 2, og hvor det udenlandske selskab låner likviditeten videre til den danske personlige kapitalejer. 

Lånet er omfattet af reglerne, hvis ledelsen i det danske selskab er bekendt med, at hensigten af lånet er, at 

det udenlandske selskab skal videreformidle likviditeten til den personlige kapitalejer96.  

Reglerne for ulovlige kapitalejerlån gælder ikke kun for lån. Sikkerhedsstillelser og midler, der stilles til rå-

dighed, er også omfattet af LL § 16E97. Dette vil blive gennemgået nærmere i nedenstående kapitel. 

Midler, der stilles til rådighed, er omfattet af LL § 16E, hvis der er tale om lån til eje, således låntager ikke 

har en tilbageleveringspligt98. Dette vil blive gennemgået nærmere i kapital 3.2.6. 

3.2.4 – Egentlige lån 

Egentlige lån fra kapitalselskabet til kapitalejeren er lån, der ikke ydes som led i en disposition om for ek-

sempel køb af varer fra selskabet. Egentlige lån er ikke omfattet af undtagelsen i LL § 16E, 2. pkt., 1. led. 

Dette skyldes, at der ikke er nogen modydelse, den eneste disposition er lånet. Da lånet ikke er sket fra et 

pengeinstitut, og lånet ikke er ydet som led i selvfinansiering vil lånet være omfattet af LL § 16E. 

                                                           
95 Den Juridiske Vejledning, C.D. 11.1.2.2 – Version 2.2 – 30.07.2014 
96 Artikel ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt” af Advokat Christian Bredtoft Guldmann og Skattepartner Jan 
Storgaard Hove, side 1, ført i Revision og Regnskabsvæsen 2014.08.0016 
97 LL § 16E, stk. 1, 3. pkt. 
98 Den Juridiske Vejledning C.B.3.5.3.3 Version 2.2 – 30.07.2014 
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3.2.5 – Sikkerhedsstillelser 

Reglerne omkring sikkerhedsstillelser omfatter den situation, hvor et selskab forpligter sig til at stille sik-

kerhed for et lån for selskabets kapitalejer. Selskabet kan derved komme til at betale for kapitalejerens 

forpligtelse, såfremt at sikkerheden aktualiseres. Sikkerhedsstillelse for kapitalejere med bestemmende 

indflydelse er medtaget i LL § 16E, således at det skattemæssigt skal betragtes som en hævning uden tilba-

gebetalingspligt.  

Kapitalejeren skal beskattes af sikkerhedsstillelsens pålydende værdi. Dermed afgør lånets faktiske størrel-

se ikke beskatningsgrundlaget for kapitalejeren, men derimod skal der ske beskatning af den nominelle 

værdi af sikkerhedsstillelsen99.  

Beskatningen af kapitalejeren indtræder allerede, når selskabet påtager sig sikkerhedsstillelsen. Efterføl-

gende ændringer i de faktiske forhold, herunder aktualisering af sikkerheden, ændrer ikke på størrelsen af 

det beløb, som kapitalejeren skal beskattes af.  

SKAT har ved besvarelse af en henvendelse fra CORIT Advisory P/S i forbindelse med fremsættelsen af lov-

forslaget L199 defineret, at det primært vil være juridisk bindende aftaler om sikkerhedsstillelse, der er 

omfattet af reglerne, herunder for eksempel kaution. Der skal dog foretages en konkret vurdering i hver 

enkel situation. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis et kapitalselskab laver en hensigtserklæring 

om at garantere for en kapitalejers (med bestemmende indflydelse) gæld, er dette omfattet af reglerne. 

Hensigtserklæringen vil blive betragtet som en bindende sikkerhedsstillelse100. 

Hvis sikkerhedsstillelsen/kautionen bliver udnyttet, vil et evt. regreskrav mod kapitalejeren ikke medføre 

yderligere beskatning, da kapitalejeren jo allerede er blevet beskattet i henhold til LL § 16E101, da selskabet 

påtog sig sikkerhedsstillelsen/kautionen.  Selskabet får derfor ikke en fordring mod kapitalejeren i forbin-

delse med indfrielse af sikkerhedsstillelsen/kautionen. Der skal ikke ske beskatning af en eventuel fikseret 

garantiprovision hos selskabet102. 

3.2.6 – Midler der stilles til rådighed 

Skatteministeriet har i deres kommentarer til besvarelse af henvendelse fra FSR – danske revisorer i forbin-

delse med fremsættelsen af lovforslag L199 uddybet, hvad der menes med ”stiller midler til rådighed”102. 

Skatteministeriet har forklaret, at begrebet er inspireret af ordlyden i SL § 210. Formålet med den åbne 

ordlyd er, at der skal anvendes en bred fortolkning af området for skattepligtige lån, dog uden at de to lov-

                                                           
99 L199 bilag 14 – SKATs kommentarer til CORIT Advisory d. 30.08.2012 
100 L199 bilag 14 – SKATs kommentarer til CORIT Advisory d. 30.08.2012 
101 Artikel ”Aktionærlån beskattes som lån eller udbytte” af Statsautoriseret revisor John Bygholm og Skattekonsulent 
Mette Bøgh Larsen, ført i SRskat 2012.0328 
102 L199 bilag 21 – SKATs kommentarer til FSR – danske revisorer d. 02.09.2012 
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bestemmelser skal fortolkes ens. De to lovbestemmelser skal jf. lovgiver varetage forskellige hensyn, hvilket 

gør, at fortolkningen i nogle situationer kan være forskellig. 

Skatteministeriet har udtalt i forbindelse med besvarelsen af CORIT Advisory P/S’s henvendelse, at der ikke 

er en udtømmende beskrivelse af, hvilke dispositioner, der er omfattet af LL § 16E. Dog nævner Skattemini-

steriet, at midler stillet til rådighed for eksempel kan omfatte aftaler, hvor det efter vilkårene kan være 

usikkert, om der formelt set foreligger et låneforhold. Skatteministeriet vil også med den åbne fortolkning 

af ”midler stillet til rådighed” ramme de situationer, hvor kapitalselskabet på anden måde end ved egentlig 

udlån eller sikkerhedsstillelse medvirker til, at kapitalejeren får udbetalt løn eller udbytte, uden der sker 

beskatning af beløbet103. 

3.2.7 – Undtagelser der ikke er omfattet af Ligningslovens § 16E 

Lovteksten nævner tre undtagelser, som gør, at dispositionen ikke er omfattet af reglerne i LL § 16E. Und-

tagelserne er sædvanlig forretningsmæssig disposition, selvfinansiering og sædvanlige lån fra pengeinstitut-

ter. Betingelserne for disse undtagelser gennemgås nedenfor. 

3.2.7.1 – Sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Sædvanlig forretningsmæssig disposition er en af undtagelserne til LL § 16E, og dispositionen er dermed 

fritaget for beskatning. Skatteministeriet har i sine kommentarer til CORIT Advisory P/S henvendelse vedrø-

rende fremsættelsen af lovforslag L199 forklaret, at begrebet er inspireret af SL § 212, og at fortolkningen 

af de to lovbestemmelserne ikke altid er ens. De to lovbestemmelser skal varetage forskellige hensyn, hvor-

for fortolkningen i nogle situationer kan være forskellig103. 

Den Juridiske Vejledning beskriver lån, der er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition på 

følgende måde: 

”Det vil f.eks. være lån, der opstår som led i aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvan-

lige kreditvilkår. ”104 

Det er derudover vigtig at være opmærksom på, at et lån ikke er sædvanligt, blot fordi det er bogført på 

mellemregningskontoen. Der skal foretages en konkret vurdering af hver enkelt disposition. 

I forbindelse med behandlingen af Lovforslag L199 har Danske Advokater påpeget, at betalingsvilkårene på 

en mellemregningskonto er på anfordringsvilkår105, medmindre andet er aftalt. Danske Advokater mener 

                                                           
103 L199 bilag 14 – SKATs kommentarer til CORIT Advisory d. 30.08.2012 
104 Den Juridiske Vejledning, C.B.3.5.3.3 - Version 2.2 – 30.07.2014 
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derfor, at det er misvisende, at der skal laves en egentlig afviklingsaftale, når der er tale om en mellemreg-

ning med en kapitalejer. Skatteministeren har i sit svar til Danske Advokater lagt vægt på, at der skal fore-

tages en konkret vurdering af, om der foreligger en afviklingsaftale vedrørende en gæld, der ikke er beskat-

tet efter LL § 16E. Det er dog vigtigt at have fokus på, at kapitalejeren jo har bestemmende indflydelse og 

derved selv har mulighed for at beslutte, om anfordringsvilkårene skal gøres gældende. Skatteministeren 

understreger derfor, at det ikke er tilstrækkeligt, at beløbet er ført på en mellemregningskonto106. 

Skatteministeren er dermed ikke kommet med en endelig definition af begrebet sædvanlig forretnings-

mæssig disposition. Derfor er der stadig usikkerhed om, hvordan begrebet skal defineres. For at få en bedre 

forståelse af begrebet må der derfor søges inspiration i Selskabslovens regler, herunder især SL § 212107 

samt de bindende svar, som SKAT har afsagt omkring begrebet. 

SL § 212 er beskrevet ovenfor i kapital 2.4, hvorfor vi ikke her vil komme nærmere ind på, hvordan en 

transaktion opfylder kravene om at være en sædvanlig forretningsmæssig disposition i selskabsretlig hen-

seende. Skatteministeren har i forbindelse med lovforslaget L199 meddelt, at SL § 212 skal være vejledende 

ved fortolkningen af LL § 16E. De to lovbestemmelser skal varetage forskellige hensyn, hvorfor fortolknin-

gen kan være forskellig i nogle situationer107. 

Skatterådet har i 2013 afgivet ét bindende svar omkring de nye konsekvenser af den skattemæssige be-

handling af ulovlige kapitalejerlån. Pr. januar 2015 har skatterådet afgivet yderligere ni bindende svar om 

ulovlige kapitalejerlån.  De bindende svar, som skatterådet har afgivet, tager udgangspunkt i det første 

bindende svar, som skatterådet kom med i 2013108. Det bindende svar fra 2013, SKM2013.113.SR gennem-

gås nedenfor. 

Det første bindende svar vedrørende en sædvanlig forretningsmæssig disposition i forbindelse med et ulov-

ligt kapitalejerlån efter implementeringen af LL § 16E er SKM2013.113SR. Skatterådet har i forbindelse med 

sin besvarelse taget udgangspunkt i SL § 212 samt bemærkningerne til denne paragraf.  

Spørgeren har i det bindende svar spurgt SKAT om følgende: 

”Kan Skatterådet bekræfte, at selskabets finansiering med sælgerpantebrev i forbindelse med salg af fast 

ejendom til selskabets hovedaktionær ikke omfattes af reglerne om beskatning af ulovligt anpartshaver-

                                                                                                                                                                                                 
105 Når et lån er ydet på anfordringsvilkår, er der ikke aftalt et indfrielsestidspunkt. Lånet skal indfries på kreditors 
anmodning, dvs. med én dags varsel. 
106 L199 bilag 11 – SKATs kommentarer til Danske Advokater d..30.08.2012 
107 L199 bilag 14 – SKATs kommentarer til CORIT Advisory d. 30.08.2012 
108 SKM2013.113.SR – bindende svar fra SKAT 
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lån, såfremt sælgerpantebrevet ydes på normale markedsvilkår med hensyn til kontant udbetaling, lånets 

forrentning, afdrag og opsigelsesvilkår m.v. i henhold til nedenstående beskrivelse. ” 

Skatterådet har i sin begrundelse lagt vægt på, at det er en forudsætning, at lånet er udtryk for en sædvan-

lig forretningsmæssig disposition for selskabet. Dvs. en transaktion, som selskabet løbende har med uaf-

hængige parter. Det er således ikke nok, at dispositionen sker på markedsvilkår109. 

I spørgers beskrivelse af selskabets aktivitet fremgår det, at selskabets formål er at drive handel, finansie-

ring og forvaltning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet ejer en række erhvervs-

ejendomme samt en nybygget beboelsesejendom. Selskabet har ikke tidligere opført eller solgt beboelses-

ejendomme, de har heller ikke tidligere ydet lån i forbindelse med salg. 

Skatterådet har derfor i sin afgørelse lagt vægt på, at selskabet ikke sædvanligvis opfører og sælger beboel-

sesejendomme og i den forbindelse yder lån ved salget eller i øvrigt yder lån til køb af fast ejendom. Skatte-

rådet mener derfor ikke, at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition110. 

Skatterådet har i sin afgørelse valgt at lægge stor vægt på, at spørgers selskab ikke tidligere har haft denne 

type disposition med en uafhængig tredjemand. Der er i afgørelsen ikke lagt vægt på, at dispositionen er 

sket på sædvanlige forretningsmæssige vilkår inden for spørgers branche. Begge disse punkter er centrale i 

selskabsrettens bedømmelse af sædvanlige forretningsmæssige vilkår jf. kapital 2.4. 

SKAT beskriver i den Juridiske Vejledning, at det ikke er et krav, at selskabet har solgt faste ejendom til en 

eller flere uafhængige tredjemænd, før sælgerpantebrevet kan undgå at blive omfattet af LL § 16E. Nogle 

betingelser skal være opfyldt, før kapitalejeren ikke skal beskattes af sælgerpantebrevet. Det er en betin-

gelse, 

 at det er sædvanligt med sælgerpantebreve ved den konkrete type af handel, 

 at salget er i selskabets interesse,  

 at det er dokumenteret, at et sælgerpantebrev ville indgå i et tilsvarende salg med en uafhængig 

tredjemand,  

 at selskabet vil indgå en tilsvarende handel med en uafhængig tredjemand og 

 at der er optaget maksimal ekstern finansiering (realkreditinstitutlån eller lignende).  

Der skal foretages en konkret vurdering ved hver enkel disposition111.  

                                                           
109 SKM2013.113.SR side 5 – bindende svar fra SKAT 
110 SKM2013.113.SR side 6 – bindende svar fra SKAT 
111 Den Juridiske Vejledning C.V. 3.5.3.3 
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John Bygholm, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte, har udgivet en række artikler i SR-Skat vedrø-

rende den skatteretlige tolkning af begrebet sædvanlig forretningsmæssig disposition. Den første af hans 

artikler udkom i 2013 efter det første bindende svar fra Skatterådet. John Bygholm konkluderer i en artikel 

fra 2013112, at SKATs holdning er alt for vidtgående og uholdbar i forhold til den selskabsretlige definition af 

sædvanlig forretningsmæssig disposition. John Bygholm fremhæver en situation, som er nævnt i bemærk-

ningerne til lovforslag L199, omhandlede salg af en ejendom fra selskabet til selskabets hovedaktionær. 

Handelsprisen for ejendommen er 300.000 kr. for lav i forhold til SKATs opgørelse af handelsværdien, og 

aktionæren skal derfor beskattes af dette beløb. I eksemplet vurderer SKAT, at forskellen ligger inden for 

den normale skønsmæssige usikkerhed113 ved værdiansættelse af fast ejendom. Aktionærens påtagelse af 

betalingsforpligtelsen anses som udgangspunkt ikke for et ulovligt aktionærlån, og det skal derfor ikke be-

skattes efter LL § 16E. Det eksempel, som bliver anvendt her, minder en del om det spørgsmål, som blev 

stillet i SKM2013.113.SR, men skatterådet kommer frem til det modsatte resultat i sin afgørelse. John Byg-

holm mener, at skatterådet skal distancere sig fra afgørelsen i SKM2013.113.SR, da han mener, at der ikke 

skal ske beskatning af et sælgerpantebrev, blot fordi der ikke er tale om en transaktion, som selskabet lø-

bende også har med uafhængige parter. 

Martin Chr. Kruhl og Ole B. Sørensen har i deres bog ”Kapitalejerlån & Selvfinansiering” kritiseret skatterå-

dets afgørelse i SKM2013.113.SR. De henviser til en afgørelse, som skatterådet har truffet i 2014, nemlig 

SKM2014.107.SR. Dette bindende svar omhandler en overdragelse af en ejendom fra et selskab til selska-

bets hovedaktionær, hvor betalingen sker kontant ved overtagelsesdatoen, selv om denne ligger senere 

end underskriftsdatoen. Hovedaktionæren bliver ikke skattepligtig af beløbet, selvom der først sker afreg-

ning efter underskriftsdatoen.   

Skatterådet har afgivet følgende afgørelse i SKM2014.107.SR: 

”Det er derfor SKATs opfattelse, at det anpartshaverlån, der eventuelt opstår i perioden fra refusionsopgø-

relsen til betaling sker, må anses for ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvis beta-

lingen sker inden for den tidsramme, som er sædvanlig for handel med fast ejendom114”. 

Det kan derfor ud fra ovenstående gennemgang af sædvanlig forretningsmæssig disposition konkluderes, at 

der er delte meninger mellem rådgivernes og SKATs definition af begrebet. Der har indtil videre ikke været 

afgjort sager om begrebet.  

                                                           
112 Artikel ”Skatterådet på afveje i afgørelse af aktionærlån”, af statsautoriseret revisor John Bygholm, ført i SR-
skat.2013.0077 
113 Skønsmæssig usikkerhed vil blive gennemgået nærmere i kapital 3.2.9.1 
114 SKM2014.107.SR side 10 – bindende svar fra SKAT 
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SKAT har i sit styresignal af 3. december 2014 lavet en yderligere præcisering af, hvad der kendetegner en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition. Her er kravene, at selskabet løbende foretager dispositioner af 

denne karakter med uafhængige parter. De skriver endvidere, at hvis der er tale om en enkeltstående di-

sposition, som selskabet ikke tidligere har lavet med uafhængige parter, skal der foretages en konkret vur-

dering af den pågældende disposition. Dette kan for eksempel være salg af en ejendom til selskabets kapi-

talejer, og at selskabet i den forbindelse yder et lån til kapitalejeren. 

3.2.7.2 – Selvfinansiering 

Lån optaget som led i en lovlig selvfinansiering efter SL § 206, stk. 2 er undtaget for beskatning efter LL § 

16E115. De selskabsretlige regler er beskrevet ovenfor i kapital 2.2. 

3.2.7.3 – Sædvanlige lån fra pengeinstitutter 

Lån fra pengeinstitutter, hvor en kapitalejer har bestemmende indflydelse, er undtaget fra beskatning, jf. LL 

§ 16E, stk. 1, 2. pkt. Undtagelsen omfatter kun lån fra pengeinstitutter. Lån fra realkreditinstitutter er ikke 

undtaget116. Dog nævnes der i Den Juridiske Vejledning, at lån fra realkreditinstitutter, der finansieres ved 

salg af obligationer, må anses for at være led i en forretningsmæssig disposition117. 

Ud fra ovenstående gennemgang vurderes, at denne undtagelse ikke får betydning i praksis, da den kun 

omhandler den situation, hvor en fysisk person modtager et sædvanligt lån fra et pengeinstitut, hvor denne 

person har bestemmende indflydelse118.  

3.2.7.4 – Delvist indbetalt selskabskapital 

I henhold til SL § 33 er det muligt kun at indbetale 25 % af selskabskapitalen, dog minimum 80.000 kr. Den 

resterende del af selskabets kapital kan af selskabets centrale ledelsesorgan kræves indbetalt på anfor-

dring. Med de nye regler var der frygt for, at den manglende indbetaling af selskabskapitalen skulle anses 

for at være et kapitalejerlån, som var omfattet af LL § 16E119.  

Deloitte har i forbindelse med fremsættelsen af lovforslag L199 spurgt Skatteministeren omkring dette 

spørgsmål, og Skatteministeren har givet følgende svar: 

”Lånet opstår som led i aktionærens erhvervelse af aktier i selskabet. Situationen kan dermed sidestilles 

med tilfælde, hvor en aktionær på anden måde køber et aktiv fra selskabet. Det vil sige, at lånet skal anses 

                                                           
115 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 127, 1. udgave 2014 
116 Artikel ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt” af Advokat Christian Bredtoft Guldmann og Skattepartner 
Jan Storgaard Hove, side 1, ført i Revision og Regnskabsvæsen 2014.08.0016 
117 Den Juridiske Vejledning C.B.3.5.3.3 - Version 2.2 – 30.07.2014  
118 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 127, 1. udgave 2014 
119 Artikel ”Aktionærlån beskattes som lån eller udbytte” af Statsautoriseret revisor John Bygholm og Skattekonsulent 
Mette Bøgh Larsen, side 2, ført i SRskat 2012.0328 
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for ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Udstedelse af aktier, hvor aktiekapitalen 

kun er delvist indbetalt, er således ikke omfattet af reglerne om beskatning af aktionærlån, hvis den kon-

krete aktieudstedelse i øvrigt sker på sædvanlige vilkår. ” 120  

Skatteministerens svar er ikke overraskende, men begrundelsen er interessant. Den må tolkes således, at 

lån opstået ved en kapitalejerens køb af et aktiv fra selskabet skal anses for ydet som led i en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. Dette er dog i strid med det bindende svar som blev afgivet i 

SKM2013.113.SR121. 

3.2.7.5 – Omgørelser og fejldispositioner 

FSR – Danske Revisorer har i forbindelse med fremsætningen af L199 tilkendegivet deres utilfredshed med 

skatteyderens manglende mulighed for at få omgørelse122. Skatteministeriets svar på spørgsmålet er føl-

gende: 

”Adgangen til at rette fejl eller søge omgørelse følger de almindelige regler herom. Hvis lånet er opstået 

ved en ren fejlekspedition, kan fejlen rettes uden at søge omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Hvis 

der ikke er tale om en ren fejlekspedition, er adgangen til omgørelse afhængig af, om betingelserne i skatte-

forvaltningslovens § 29 er opfyldt. En af de afgørende betingelser for omgørelse er, at dispositionen utvivl-

somt skal have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige”123. 

Jf. ovenstående udtalelse vil det være muligt at søge om omgørelse jf. SFL § 29, såfremt der ikke er tale om 

en fejl. Ved en omgørelse lægges der vægt på, om dispositionen er lavet af hensyn til at spare skat, om den 

utvivlsomt har haft utilsigtede skattemæssige virkninger, og om disposition er lagt korrekt frem for myn-

dighederne. Ud fra ovenstående udtalelse fra Skatteministeriet virker det ikke, som en let opgave at få god-

kendt en omgørelse124.  

Det er muligt for kapitalejeren at tilbageføre ekspeditionsfejl uden skattemæssige konsekvenser, og kapi-

talejeren behøver heller ikke indhente tilladelse fra SKAT. Ved fremsættelsen af lovforslag L199 har skatte-

ministeriet givet følgende besvarelse vedrørende fejl og omgørelser: 

                                                           
120 L199 bilag 13 – SKATs kommentarer til Deloitte d. 30.08.2012 
121 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 128, 1. udgave 2014 
122 L199 - bilag 12 – FSR – Danske Revisorers spørgsmål til SKAT d. 29.08.2012 
123 L199 – bilag 21 – SKATs kommentarer til FSR – Danske Revisorer d. 02.09.12 
124 Artikel ”Aktionærlån beskattes som lån eller udbytte” af Statsautoriseret revisor John Bygholm og Skattekonsulent 
Mette Bøgh Larsen, ført i SR-skat 2012.0328 
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”Adgangen til at rette fejl eller søge omgørelse følger de almindelige regler herom. Hvis det er en ren fejlek-

spedition, at selskabet har betalt hovedaktionærens regning, kan fejlen rettes uden at søge omgørelse efter 

skatteforvaltningslovens § 29.”  

Der er ikke i forbindelse med lovforarbejderne præsenteret en definition af, hvad der forstås ved fejlekspe-

ditioner. I den Juridiske Vejledning nævnes kun situationer, hvor der er sket en fejloverførsel af penge125. 

Ud fra ovennævnte må det konkluderes, at fejlekspeditioner kun omfatter de situationer, hvor der ved en 

fejl er indsat penge på kapitalejeres konto, eller hvis kapitalselskabet betaler en privatregning for kapital-

ejeren. Tidsfristen for at beløbet skal tilbagebetales til kapitalselskabet vil formegentlig afhænge af belø-

bets størrelse og det tidsrum, der går fra fejlen laves, til den opdages.  

Skatterådet har i SKM2014.17.SR taget stilling til en situation, hvor en kapitalejer med bestemmende ind-

flydelse hævede et større beløb, end der var udloddet udbytte for. Kapitalselskabet udloddede 1.000.000 

kr. i udbytte, og selskabet indeholdt og afregnede udbytteskatten på 27 %, således at nettobeløbet, der var 

til disposition for kapitalejeren, udgjorde 730.000 kr. Kapitalejeren anvendte det udloddede udbytte til at 

finansiere sit privatforbrug, og da han ikke havde behov for hele beløbet på én gang, foretog han i alt otte 

hævninger fordelt over resten af året. Han hævede i alt 1.125.000 kr. i løbet af året. Tre af hævningerne, 

der i alt udgjorde 375.000 kr., fandt sted efter den 15. august 2012, og er derfor omfattet af LL § 16E. Kapi-

talejeren troede, at han kunne hæve 1.000.000 kr., og han mente derfor at de 125.000 kr. var hævet ved en 

fejl, og han havde derfor returneret beløbet til selskabet ved to tilbagebetalinger, den ene en måned og 

den anden tre måneder, efter de var hævet. SKAT og skatterådet kom frem til, at de for meget hævede 

beløb ikke kunne anses for fejlekspeditioner126. Det fremgår dermed af SKATs bindende svar, at der er en 

meget snæver grænse for, hvornår en transaktion falder inden for kategorien ”fejlekspedition”.  

3.2.8 – Konsekvenser ved ulovlige lån 

De skattemæssige konsekvenser for kapitalselskabet og kapitalejeren gennemgås i de følgende kapitler. 

3.2.8.1 – Hævning uden tilbagebetalingspligt 

Dette punkt indeholder en af de væsentligste ændringer i det nye regelsæt for ulovlige kapitalejerlån. Kapi-

talejeren skal beskattes af det ulovlige kapitalejerlån, og beløbet skal ligeledes betales tilbage til kapitalsel-

skabet. Hævning uden tilbagebetalingspligt betyder, at der skattemæssigt ikke er tale om et lån. Dispositio-

nen skal derfor skattemæssigt behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til kapitalejeren, og 

dispositionen vil derfor som udgangspunkt blive behandlet som en maskeret udlodning, der beskattes som 

aktieindkomst hos kapitalejeren. Der er dog mulighed for, at dispositionen kan blive behandlet som løn i 

                                                           
125 Den Juridiske Vejledning C.B.3.5.3.3 side 4 – version 2.2 - 30.07.2014 
126 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 129, 1. udgave 2014 
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stedet for udbytte. Dette kan ske, hvis det menes, at beløbet kan rummes inden for en rimelig aflønning for 

kapitalejerens arbejdsindsats. Der skal foretages en konkret vurdering, inden dispositionen kan kvalificeres 

til løn. Såfremt dispositionen bliver kvalificeret til løn, har kapitalselskabet skattemæssigt fradrag for belø-

bet. Hvis det i stedet bliver kvalificeret til udbytte, har selskabet ikke skattemæssigt fradrag for dispositio-

nen. Afhængigt af om dispositionen bliver kvalificeret til løn eller udbytte, vil dispositionen forpligte selska-

bet til at indeholde A-skat eller udbytteskat127. Konsekvenserne, af at kapitalselskabet skal indeholde A-skat 

og udbytteskat, vil blive gennemgået i nedenstående kapitel 3.2.8.2. 

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at den enkelte hævning er skattepligtig og ikke blot maksimumsal-

doen. Såfremt en kapitalejer i løbet af indkomståret har foretaget både ind- og udbetalinger, skal hver ud-

betaling beskattes, i det omfang af udbetalingen medfører, at kapitalselskabet får et tilgodehavende. Dette 

kan illustreres med nedenstående eksempel: 

 Kontant bevægelse Saldo Til beskatning i 2013 

Primo (selskabets tilgodehavende)  50.000 kr.  

(-) Kapitalejers indbetaling - 75.000 kr. - 25.000 kr.  

(+) Kapitalejers udbetaling 100.000 kr. 75.000 kr. 75.000 kr. 

(-) Kapitalejers indbetaling - 50.000 kr. 25.000 kr.  

(+) Kapitalejers udbetaling 50.000 kr. 75.000 kr. 50.000 kr. 

Samlet beskatning i 2013   125.000 kr. 

Figur 3 - Eksemplet er kopieret fra bogen ”Kapitalejerlån & Selvfinansiering”, side 107 

Kapitalejeren har jf. ovenstående eksempel hævet 150.000 kr. i løbet af indkomståret, men kapitalejeren 

skal ”kun” beskattes af 125.000 kr.. Dette skyldes, at kapitalejeren på et tidspunkt havde et tilgodehavende 

på 25.000 kr. Det har ingen skattemæssig betydning, at kapitalejeren kun har haft råderet over 75.000 kr. i 

løbet af indkomståret128.  

Kapitalejeren bliver på denne måde dobbeltbeskattet af beløbet, da kapitalejeren formentlig ikke har likvi-

diteten til at tilbagebetale beløbet, og kapitalejeren bliver derfor nødt til at udbetale løn eller udbytte fra 

kapitalselskabet129.  

                                                           
127 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 106, 1. udgave 2014 
128 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 107, 1. udgave 2014 
129 Artikel ”Beskatning af aktionærlån – en status” af Statsautoriseret revisor John Bygholm og Chefkonsulent Mette 
Bøgh Larsen, ført i SR-skat 2014.0200 
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3.2.8.2 – Indeholdelse af A-skat/Udbytteskat 

Da en kapitalejeres hævning omfattet af LL § 16E skattemæssigt anses for enten løn eller udbytte, har kapi-

talselskabet jf. ovenfor pligt til at indeholde kildeskat, jf. KSL § 46, når det drejer sig om A-skat og KSL § 65 

når der er tale om udbytte. Indeholdelse af såvel A-skat og udbytteskat skal ske på udbetalingstidspunktet, 

jf. KSL § 46, stk. 2.  

Manglende eller fejlbehæftede angivelser kan efter omstændighederne medføre, at kapitalselskabets le-

delse kan ifalde ansvar jf. SKL § 14. Kapitalselskabet er ansvarlig for den manglende betaling jf. KSL § 69, stk. 

1130. Dette betyder, at kapitalselskabet hæfter for skatten, og SKAT kan dermed gøre kravet gældende over 

for selskabet, uden de har forsøgt at inddrive beløbet hos den skattepligtige, altså kapitalejeren131. Ud-

gangspunktet er dog, at SKAT først forsøger at opkræve skatten hos kapitalejeren, og hvis kapitalejeren ikke 

betaler, retter SKAT krav mod kapitalselskabet132.  

Med hensyn til udbytteskatten er kapitalselskabets hæftelse udvidet til at omfatte alle sambeskattede sel-

skaber i koncernen, jf. KSL § 69, stk. 3.  

Kapitalselskabet får ikke en gæld til SKAT på grund af den manglende indeholdelse af kildeskatten. Der er 

alene tale om en hæftelse over for SKAT. Såfremt den manglende indeholdelse af kildeskatten betød, at 

kapitalselskabet havde en gæld til SKAT, ville dette have betydet, at der var opstået et nyt ulovligt kapita-

lejerlån, men da der blot er tale om en hæftelse, er dette ikke omfattet af LL § 16E131. 

I det tilfælde, hvor kapitalselskabet betaler den manglende kildeskat til SKAT, er konsekvenserne lidt mere 

uklare. Kapitalselskabet får dermed et regreskrav mod kapitalejeren. BDO har i forbindelse med fremsæt-

telsen af lovforslag L199 spurgt skatteministeriet hvorvidt dette regreskrav udgør et nyt kapitalejerlån som 

er omfattet af LL § 16E. Skatteministeren gav følgende svar: 

”Idet aktionærens gæld til selskabet er afhængig af, hvorledes opkrævningen af den ikke indeholdte skat 

gennemføres, er udgangspunktet, at der i det nævnte tilfælde ikke vil være tale om et nyt skattepligtigt 

aktionærlån133” 

Skatteministeren kommer ikke med et klart svar på, hvordan dette regreskrav skal behandles skatteretligt. 

Der skal derfor foretages en fortolkning af skatteministerens svar. En god fortolkning vil muligvis være, at 

hvis kapitalejeren indbetaler kildeskatten til kapitalselskabet straks efter kapitalselskabets betaling af kilde-

                                                           
130 Selskabet kan dog undgå hæftelsen, hvis selskabet over for SKAT kan godtgøre, at selskabet ikke har udvist for-
sømmelighed ved iagttagelse af kildeskatteloven. 
131 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 111, 1. udgave 2014 
132 Den Juridiske Vejledning G.A.3.3.7.2.2 – version 2.2 - 30.07.2014 
133 L199 – Bilag 16 - SKATS kommentarer til spørgsmål fra BDO 30.08.2012 
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skatten til SKAT, vil kapitalselskabets regreskrav ikke blive betragtet som et nyt lån. Såfremt kapitalejeren 

ikke indbetaler kildeskatten til kapitalselskabet, vil dette formentlig betyde, at der opstår et nyt ulovligt 

kapitalejerlån, som er omfattet af LL § 16E, og kapitalejeren skal derfor beskattes af det nye lån. Det vil kun 

være muligt for selskabet at afregne kildeskatten til SKAT uden konsekvenser for kapitalejeren, såfremt at 

kapitalejeren i nær tilknytning til kapitalselskabets betaling af kildeskatten indbetaler skattebeløbet til sel-

skabet. Såfremt kapitalselskabet indbetaler kildeskatten til SKAT, uden at de har fremsat krav om dette, 

betyder det, at kapitalselskabet betaler kapitalejerens personlige skatter, og beløbet er derfor skattepligtig 

jf. LL § 16E.  

3.2.8.3 – Renteberegning af lånet 

Renteberegning af lån skal ske på markedsvilkår. Det har ingen betydning, om lånet er omfattet af LL § 16E 

eller ej. Rentesatsen skal fastsættes i henhold til markedsvilkår og i henhold til armslængdeprincippet. Der 

skal foretages en individuel fastsættelse af renten, hvor man tager højde for lånets forhold, for eksempel 

lånets størrelse, løbetiden, størrelsen af sikkerhedsstillelsen samt låntagers kreditværdighed. Hvis det ikke 

er muligt at fastlægge en rente i henhold til armslængdeprincippet med rimelig sikkerhed, kan diskontoen + 

4 % anvendes134. Hvis der ikke foretages en rentetilskrivning på et lån, kan det ikke være optaget på mar-

kedsmæssige vilkår jf. LL § 2. 

3.2.8.3.1 – Renteberegning af lån, der ikke er omfattet af Ligningsloven § 16E 

Renter på lån, der ikke er omfattet af LL § 16E, herunder renter på lån opstået før den 14. august 2012, skal 

behandles efter skattelovgivningens sædvanlige regler, hvilket betyder, at renteudgifterne er fradragsbe-

rettigede for kapitalejeren og renteindtægterne er skattepligtige for kapitalselskabet. 

Lån, der er opstået før den 14. august 2012, er som tidligere beskrevet ikke omfattet af LL § 16E. Rentetil-

skrivningen på lån, der er opstået før den 14. august 2012, skal derfor som udgangspunkt ikke anses for et 

lån, der er omfattet af LL § 16E. Hvis der ikke er indgået en aftale mellem kapitalejeren og selskabet om, at 

renter skal tilskrives det gamle lån, vil rentetilskrivninger betragtes som en væsentlig ændring af lånevilkå-

rene. Dette medfører, at lånet betragtes som afstået, og at et nyt lån bliver etableret. Da det nye lån er 

blevet etableret senere end den 14. august 2012, vil det være omfattet af LL § 16E, og beløbet er dermed 

skattepligtigt135. 

                                                           
134 I henhold til TfS2007.942H blev det rets følge at diskontoen + 4 % kan anvendes som en formodning for armslæng-
deprincippet. 
135 SKATs styresignal af 3. december 2014 side 6, SKM.2014.825.SKAT 
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3.2.8.3.2 – Renteberegning af lån, der er omfattet af Ligningsloven § 16E 

Der skal i henhold til de selskabsretlige regler tilskrives renter på det ulovlige kapitalejerlån, jf. kapitel 2.8.2. 

Hævninger, som er omfattet af LL § 16E, anses som tidligere nævnt som en hævning uden tilbagebetalings-

pligt, dette er blevet beskrevet tidligere i dette kapitel. Lånet til kapitalejeren eksisterer derfor ikke skatte-

retligt, da der er sket omkvalificering til løn eller udbytte. Den skattemæssige behandling er uafhængig af 

den måde, som hævningen behandles i Selskabsloven og Årsregnskabsloven.  

Da der skattemæssigt ikke er tale om et lån, vil der heller ikke i et skattemæssigt henseende være renter på 

lånet. De renter, som kapitalejeren betaler til kapitalselskabet, anses derfor som tilskud til kapitalselskabet. 

Kapitalejeren har derfor ikke fradrag for renterne, mens kapitalselskabet er skattepligtigt af beløbet136.  

3.2.8.4 – Tilbagebetaling af lån 

Beskatningen af lån, som er omfattet af LL § 16E, bliver ikke ophævet, når lånet bliver tilbagebetalt137. Lånet 

skal derfor skatteretligt behandles som et skattepligtigt tilskud, dog er der i LL § 16E, stk. 2 vedtaget, at det 

tilbagebetalte beløb ikke skal medtages ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.  

Det fremgår af bemærkningerne til L199, at selvom beløbet bliver betalt tilbage, sker der ikke en genopta-

gelse af beskatningen af lånet hos kapitalejeren. 

Efter at kapitalejeren har tilbagebetalt lånet og efterfølgende hæver det samme beløb som løn eller udbyt-

te, sker der beskatning af det samme beløb igen, se nærmere om løsningerne til dette i kapitel 6. Det sam-

me vil ske, såfremt at kapitalejeren ikke har de likvide midler til at betale den skat, som han bliver pålagt at 

betale af det ulovlige lån138.  

3.2.8.5 – Skattemæssige konsekvenser for kapitalselskabet 

Kapitalejeres ulovlige lån anses som nævnt nedenfor i kapitel 3.2.8.1 som en hævning uden tilbagebeta-

lingspligt. Dette vil i praksis formentlig betyde, at hævningen altid skal kvalificeres som løn eller udbytte. 

Kapitalejeren har altid mulighed for at vælge, at hævningen skal kvalificeres til udbytte, mens kapitalejeren 

kun har mulighed for, at hævningen kan anses som løn, såfremt hævningen kan indeholdes i en rimelig 

aflønning i forhold til kapitalejerens indsats i selskabet.  

Hvis hævningen anses for udbytte, har kapitalselskabet ikke skattemæssigt fradrag for beløbet. 

Såfremt hævningen i stedet anses for løn, er der skattemæssigt fradrag for beløbet i kapitalselskabet. Kapi-

talselskabet har fradrag for lønnen i det indkomstår, hævningen er sket, den regnskabsmæssige behandling 

                                                           
136 Den Juridiske Vejledning C.B.3.5.3.3 side 4 
137 Den Juridiske Vejledning C.B.3.5.3.3 side 3 
138 SKATs styresignal af 3. december 2014 side 7, SKM.2014.825.SKAT 
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af hævningen har ingen betydning. Hvis kapitalejeren laver en hævning i indkomståret 2014, som er omfat-

tet af reglerne i LL § 16E, og at han efterfølgende indfrier lånet i 2015, vil der ikke være en regnskabsmæs-

sig udgift i hverken 2014 eller 2015. Der vil derimod være et skattemæssigt fradrag i 2014, da det er i dette 

indkomstår, at hævningen har fundet sted. Dette betyder, at der i indkomståret 2014 vil være en perma-

nent afvigelse mellem det skattemæssige og regnskabsmæssige resultat. Det samme vil være gældende, 

såfremt der var tale om en sikkerhedsstillelse139. 

3.2.9 – Betalingskorrektion 

Skattemyndighederne har jf. LL § 2 hjemmel til at foretage betalingskorrektioner af dispositioner, som ikke 

er foretaget efter normale forretningsmæssige principper (armslængdeprincippet) mellem koncernfor-

bundne selskaber samt dispositioner mellem selskab og en kapitalejer, som har bestemmende indflydelse 

over selskabet. Korrektionen foretages som forskellen mellem den faktisk foretagne disposition og det be-

løb, som den burde være for at overholde armslængdeprincippet. Den skattepligtige har mulighed for at 

undgå yderligere ændringer (sekundære justeringer), hvis den skattepligtige forpligter sig til betalingskor-

rektionen140. Såfremt parterne anvender muligheden for betalingskorrektion, skal der efterfølgende ske 

betaling mellem parterne, så overdragelsessummen svarer til det beløb, som skulle have været betalt. Be-

talingsforpligtelsen skal påberåbes i umiddelbar tilknytning til SKATs korrektion. En klage udskyder ikke 

fristen, der er dog ikke krav om at betalingen gennemføres, og betalingsforpligtelsen kan afhænge af udfal-

det af SKATs forhøjelse141.  

Når en ikke-ansat kapitalejer køber et aktiv til underpris af sit selskab, og SKAT efterfølgende korrigerer 

prisen jf. LL § 2, stk. 1, bliver kapitalejeren beskattet af underprisen som udbytte. I nogle situationer kan det 

være en fordel for kapitalejeren at indbetale det manglede beløb, for at undgå at blive udbyttebeskattet af 

underprisen. 

Kapitalejerens mulighed for at påtage sig en betalingsforpligtelsen for det manglende beløb og derved und-

gå udbyttebeskatningen (sekundære beskatning), fremgår af LL § 2, stk. 5, 1. pkt. Der er dog en begræns-

ning i forhold til LL § 16E, hvilket gør, at 1. pkt. ikke gælder, når den påtagne betalingsforpligtelse er omfat-

tet af LL § 16E. Det er dermed ikke muligt for kapitalejeren at undgå udbyttebeskatning af den del af un-

derprisen, som ligger uden for den normale skønsmæssige usikkerhed. Det fremgår af bilag 2 til lovforslaget 

L199, at den del af den påtagne betalingsforpligtelse, som ligger ud over den sædvanlige skønsmæssige 

usikkerhed, skal beskattes i henhold til LL § 16E, fordi denne del ikke anses for en betaling, der ydes som led 

                                                           
139 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 110, 1. udgave 2014 
140 Jf. LL § 2, stk. 5 
141 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 143, 1. udgave 2014 
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i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det fremgår også modsætningsvis af bemærkningerne til LL § 

2, stk. 5, at der ikke foreligger et kapitalejerlån, der skal beskattes efter LL § 16E, såfremt betalingsforplig-

telsen er påtaget i forbindelse med samhandel mellem kapitalejeren og selskabet inden for selskabets sæd-

vanlige forretningsområde. Betalingsforpligtelsen skal stadig skattemæssigt anerkendes som et lån, hvis 

underprisen ligger inden for den normale skønsusikkerhed, og hvis betalingsforpligtelsen er indgået på 

sædvanlige markedsvilkår142.  

Ved indførslen af LL § 16E er der i forbindelse med en betalingskorrektion to problemstillinger. Det første er 

om en betalingskorrektion i sig selv kan anses for et lån, der er skattepligtig i henhold til LL § 16E. For det 

andet, om betalingskorrektionen giver mulighed for at omgå beskatning efter LL § 16E ved, at kapitalejeren 

bevidst overdrager aktiver til forkerte priser til eller fra selskabet for herefter at påberåbe sig betalingskor-

rektion, såfremt SKAT tilsidesætter værdien.  

Der er allerede blevet taget højde for disse problemstillinger, og det har medført en ændring af LL § 2, stk. 

5. Der er indført en ny betingelse, således at en betalingsforpligtelse, der opstår ved påberåbelse af en be-

talingskorrektion, skal være på markedsmæssige vilkår. Dette betyder, at en betalingsforpligtelse kun er 

gyldig, såfremt kapitalejeren har betalingsevne eller stiller betryggende sikkerhed for beløbet. I henhold til 

lovforslaget skal der endvidere foreligge en aftale om afvikling af betalingsforpligtelsen på armslængdevil-

kår, hvilket vil sige, at betalingen skal ske straks, som normalt er i løbet af 1-3 måneder143. Lovændringen 

har virkning på betalingskorrektioner, der påtages den 14. august 2012 eller senere. 

3.2.9.1 – Skønsmæssige usikkerheder 

Ved køb eller salg mellem kapitalselskabet og en kapitalejer, kan værdien af det overdragede aktiv muligvis 

medføre, at der opstår et ulovligt kapitalejerlån, hvis det overdragede aktiv er overdraget til en for lav eller 

høj pris.  

I vurderingen af, om en disposition mellem kapitalselskabet og kapitalejeren er sket efter LL§ 2, stk. 1, skal 

der tages højde for den normale skønsmæssige usikkerhed ved vurderingen af dispositionen. Hvis SKAT 

vurderer, at dispositionen ikke er sket på armslængdevilkår, se ovenstående kapitel for en gennemgang af 

armslængdeprincippet, men hvis dispositionen ligger inden for en acceptabel skønsmæssig usikkerhed, kan 

der godt ske betalingskorrektion efter LL § 2, stk. 5. Betalingsforpligtelsen skal skattemæssigt behandles 

                                                           
142 SKATs styresignal af 3. december 2014 side 6, SKM.2014.825.SKAT 
143 Bemærkninger til forslag til ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, til § 
1, nr. 1, 3. pkt., hentet fra retsinformation.dk 



Side 56 af 114 
 

som et lån. Det er dog også en betingelse, at betalingsforpligtelsen er indgået på sædvanlige markedsvil-

kår144. 

Hvis overdragelsen ikke sker på markedsmæssige vilkår, vil den betalingsforpligtelse, som kapitalejeren 

påtager sig, blive betragtet som et ulovligt kapitalejerlån og dermed være omfattet af LL § 16E.  

Af bemærkningerne til lovforslaget L199 fremgår, at hvis forskellen vurderes at være inden for en accepta-

bel skønsmæssig usikkerhed, skal det overskydende beløb betales til selskabet inden for den periode, der i 

sammenlignelige situationer gælder for tilbagebetaling af uberettigede udbetalinger mellem uafhængige 

parter. Det nævnes i bemærkningerne, at en rimelig betalingstid vil være straks. Dog vil en afbetalingsperi-

ode på 1-3 måneder normalt kunne accepteres145. 

3.2.10 – Gældseftergivelse 

Det fremgår af KGL § 21, stk. 1, at gevinst ved eftergivelse, forældelse mv. skal medregnes i den skatteplig-

tige indkomst, hvis gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet 

for gældseftergivelsen. Dette betyder, at en kapitalejer med bestemmende indflydelse ved en konkurs af 

hans selskab opnår en skattefri gældseftergivelse, samtidig med at han opnår et fradragsberettiget tab på 

aktier. Dette mener skatteministeriet ikke er retfærdigt, da kapitalejerens manglende betaling af gælden 

kan have været en medvirkende faktor til selskabets konkurs146. 

KGL § 21, stk. 2 blev derfor vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af LL § 16E, så ovenstående fordele for 

kapitalejere blev afskaffet. I henhold til den nye lovtekst bliver kapitalejeren beskattet af gevinst på lån fra 

selskabet, hvis lånet bliver eftergivet, forældet mv. Det gælder både direkte og indirekte ejerskab, og dette 

gælder, hvis der har været ejerskab på noget tidspunkt siden påtagelse af gælden. Hvis dette er opfyldt, 

skal eftergivelsen medregnes til den skattepligtiges indkomst. Ved vedtagelsen af denne regel beskattes 

kapitalejeren af hele det eftergivne beløb uanset, hvad kapitalejerens betalingsevne er på tidspunktet for 

eftergivelsen147. 

Hvis selskabet overdrager gælden til en anden inden eftergivelsen finder sted, bliver personen kun beskat-

tet, hvis personen er insolvent, når selskabet overdrager gælden. Insolvens foreligger, når en person ikke er 

                                                           
144 Forslag til ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, afsnit 3.1.3.2, hentet 
fra retsinformation.dk 
145 Bemærkninger til forslag til ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, til § 
1, nr. 1, 3. pkt., hentet fra retsinformation.dk 
146 Forslag til ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, afsnit 3.1.4.2, hentet 
fra retsinformation.dk 
147 Den Juridiske Vejledning, C.B.3.5.3.3. Version 2.2 – 30.07.14 
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i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser ved forfald, samt at dette ikke blot anses som værende 

forbigående, jf. Konkursloven § 17, stk. 2. 

Kapitel 3.3 – Delkonklusion  
Reglerne for den skattemæssige behandling af ulovlige kapitalejerlån er som beskrevet ovenfor blevet 

strammet igennem de seneste år. Vedtagelsen af L199 har betydet, at de skatteretlige regler på nuværende 

tidspunkt har de hårdeste konsekvenser over for kapitalejerne. 

Formålet med en stramning af den skattemæssige behandling af ulovlige kapitalejerlån var at sikre, at kapi-

talejerne ikke længere ville have et skattemæssigt incitament til at optage kapitalejerlån som skattefrit 

alternativ til at hæve lån eller udbytte samt at nedbringe antallet af ulovlige kapitalejerlån.  

Skatteministeriet har ved vedtagelsen af lovforslaget L199- og dermed indførslen af LL § 16E - lagt op til en 

hård behandling af de kapitalejere, som ikke overholder reglerne i LL § 16E. Denne regel betyder, at alle 

kapitalejere, som har lånt penge af et selskab, som de har bestemmende indflydelse over, skal beskattes af 

det beløb, som de har lånt af selskabet. Det ulovlige kapitalejerlån bliver ikke skattemæssigt betragtet som 

et lån, da det i henhold til LL § 16E skal betragtes som en hævning uden tilbagebetalingspligt.  

Det er ikke blot de hævninger, som kapitalejeren foretager, som er omfattet af reglerne. Reglerne omfatter 

også sikkerhedsstillelser og midler, der er stillet til rådighed for kapitalejeren. Det er derfor vigtigt, at kapi-

talejerne er opmærksomme på de nye regler, så de ikke risikerer at lave nogle transaktioner med deres 

selskab, som er omfattet af LL § 16E. Hvis en disposition, som kapitalejeren laver med selskabet, er omfat-

tet af LL § 16E, skal kapitalejeren beskattes af beløbet, dette kan enten være som løn eller udbytte. Det 

ulovlige kapitalejerlån bliver ikke skattemæssigt anset som et lån. Lånet bliver skattemæssigt behandlet 

som løn eller udbytte, men beløbet skal stadig betales tilbage til selskabet rent selskabsretligt. Kapitaleje-

ren har derfor ofte brug for at hæve yderligere løn eller udbytte ud af selskabet for at kunne betale beløbet 

tilbage til selskabet. Kapitalejeren bliver på denne måde beskattet af det samme beløb to gange. Beskat-

ningen af beløbet bliver ikke ophævet, selvom kapitalejeren tilbagebetaler beløbet til selskabet. 

Det vil altid være muligt for kapitalejeren at få hævningen kvalificeret som udbytte, mens det kun er muligt 

at få hævningen kvalificeret som løn, hvis kapitalejeren er ansat i selskabet, og hævningen kan indeholdes i 

en rimelig aflønning i forhold til kapitalejerens indsats i selskabet. 

Selskabet har ikke fradrag for hævningen, hvis det bliver kvalificeret som udbytte, men hvis det bliver kvali-

ficeret som løn, har selskabet skattemæssigt fradrag for hævningen. Tilbagebetalingen skal i selskabet be-
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handles som et skattepligtigt tilskud, men det er i LL § 16E, stk. 2 vedtaget, at det tilbagebetalte beløb ikke 

skal medtages ved selskabets skattepligtige indkomst.  

Der har siden fremsættelsen af lovforslag L199 været stor diskussion omkring definitionen af nogle af nøg-

leelementerne i LL § 16E, herunder definitionen af begrebet sædvanlig forretningsmæssig disposition. SKAT 

har den 13. august 2014 udsendt et styresignal for at hjælpe rådgivere og kapitalejere med at forstå, hvor-

når at en disposition er omfattet af LL § 16E. SKAT har udsendt endnu et styresignal d. 3. december 2014, 

hvori de gennemgår nogle simple situationer og forklarer, om de er omfattet af LL § 16E. Grunden, til at det 

har været nødvendigt for SKAT at udgive endnu et styresignal, skyldes at der er blevet anmodet om en del 

bindende svar hos SKAT omkring hvilke dispositioner, som er omfattet af LL § 16E. 

Vedtagelsen af LL § 16E har medført, at kapitalejeren bliver straffet, hvis de foretager skattefrie hævninger 

fra selskabet, som ikke er en del af selskabets sædvanlige forretningsmæssige disposition. SKAT har valgt en 

hård kurs, og det vil derfor være dyrt for kapitalejere, hvis de ved en fejl kommer til at hæve for meget fra 

deres selskab. Der har endnu ikke været afsagt en dom omkring LL § 16E, men mange rådgivere mener, at 

SKAT har valgt af tolke reglerne alt for hårdt i forhold til de selskabsretlige regler. Tiden vil vise, om SKAT 

fastholder sine strenge linje over for kapitalejerne. 
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Kapitel 4 – Ligningsloven § 16E sammenholdt med EU lovgivningen 
Inden for selskabsretten er der endnu ikke sket fuld harmonisering i EU. Dele af selskabsretten, hovedsag-

ligt det der gælder aktieselskaber, er harmoniseret. Men også inden for disse områder kan der være forskel 

mellem landenes lovgivning, da nogle af direktiverne har været minimumsdirektiver, og det derfor har væ-

ret muligt for de enkelte lande at have en hårdere lovgivning end direktivet foreskriver. Dette betyder, at 

selskabslovgivningen i de enkelte medlemslande hovedsagligt fortsat er nationalt bestemt148. Reglerne om 

selvfinansiering er for eksempel indført på baggrund af et direktiv fra EU. Men reglerne om kapitalejerlån er 

fortsat alene nationalt bestemt. I Danmark er der som bekendt et forbud mod kapitalejerlån, jf. SL § 210, 

stk. 1 med enkelte undtagelser, som fremgår af SL §§ 210, stk. 2 – 214. Men i en del andre lande i EU, her-

under England og Holland, er kapitalejerlån lovlige. I EU er der fri bevægelighed af kapital, og dette betyder, 

at man frit kan vælge at investere sin kapital i det land, som man lyster. Dette betyder også, at en dansk 

kapitalejer frit kan vælge at stifte et engelsk selskab for derved at kunne anvende de mildere regler om 

kapitalejerlån, som de har i England.   

Hvor meget, der skal betales i skat, og hvad der skal betales skat af, er nationalt bestemt, men EU fører 

tilsyn med, at den nationale skattelovgivning ikke strider imod de ved traktaterne aftalte friheder, mere 

herom nedenfor. I lovforslaget til LL § 16E nævnes der også under punkt 10 i bemærkningerne til lovforsla-

get, at lovforslaget ikke indeholder EU-retlige aspekter. Vi er ikke enige i denne vurdering, og vi vil derfor i 

det følgende kapitel undersøge om reglerne LL § 16E harmonere med EU-lovgivningen. 

Som det ses i kapitel 3.2.1, omfatter LL § 16E både danske kapitalejere i danske selskaber og danske kapi-

talejere i udenlandske selskaber. Det vil sige, at danske kapitalejere i et udenlandsk selskab beskattes af et 

kapitalejerlån, hvis de er fuld skattepligtige til Danmark uanset, hvordan lovgivningen herom er i det på-

gældende land. Det er som udgangspunkt i orden, men i EU er der i EUF-traktaten blandt andet et forbud 

mod diskriminering på nationalitet samt et forbud mod restriktioner, som hæmmer etableringsfriheden, og 

det er disse vi vil holde op imod LL § 16E for at teste om den kan være EU-stridig. 

Kapitel 4.1 – Relevante afgørelser  

Nedenfor er anført resuméer af de domme, som vi mener, er relevante for problemstillingen. De gengivne 

domme vil vi anvende i diskussionen om, hvorvidt LL § 16E strider imod reglerne om diskrimination og etab-

leringsfrihed. Derudover vil de følgende afgørelser også vise de elementer, der er afgørende for at vurdere, 

om der er tale om restriktion eller ej. Nogle af de væsentligste punkter er blandt andet, om der er tvingen-

                                                           
148 Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 1, side 179, 4. udgave 2014 
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de samfundsmæssige hensyn, som der skal tages hensyn til, og om proportionalitetsprincippet er over-

holdt.  

4.1.1 – C-55/94 Gebhard 

Sagens parter er advokatrådet i Italien og den tyske advokat R. Gebhard.  

Gebhard har arbejdet i en årrække i Italien, først som medarbejder senere som partner. Senere startede 

Gebhard egen advokatvirksomhed og anvendte betegnelsen ”accocato”. 

Dette mente Advokatrådet i Milano ikke var lovligt, da han ikke var optaget i advokatfortegnelsen og der-

med ikke kunne anses som etableret i Italien. Advokatrådet indledte derfor en disciplinærsag mod Ge-

bhard. 

Gebhard ansøger efterfølgende om optagelse i advokatfortegnelsen, men det bliver stilletiende afslået, da 

der falder afgørelse i disciplinærsagen. Denne afgørelse påklager Gebhard og gør gældende, at han har ret 

til at udøve erhvervsvirksomhed jf. direktiv 77/249 om advokaters udøvelse af virksomhed i form af tjene-

steydelser.  

Domstolen påpeger, at bestemmelserne om etableringsfrihed har forrang for bestemmelserne om tjene-

steydelser, samt at bestemmelserne om tjenesteydelser forudsætter at tjenesteyderen og modtageren er 

etableret i forskellige lande, hvilket ikke er tilfældet her. Derfor er det bestemmelserne om etableringsfri-

hed, som skal anvendes.   

Advokatrådet har gjort gældende, at Gebhard ikke kan anses som etableret i Italien, da han ikke er optaget i 

erhvervsfortegnelsen. Dette kan Domstolen ikke tiltræde.  

Det fremgår af dommen at, medlemslande må ikke have foranstaltninger, som hæmmer eller gør udøvel-

sen af frihederne i traktaten mindre attraktive, medmindre disse foranstaltninger opfylder fire betingelser:  

 der må ikke være forskelsbehandling,  

 der skal være tale om samfundsmæssige hensyn,  

 de skal være egnede til at sikre virkeliggørelsen af formålet samt 

 de må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet (proportionalitet).  

Endvidere fremgår det, at medlemslandene skal acceptere eksamensbeviser fra andre lande og sammenlig-

ne kvalifikationerne. 
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4.1.2 – C-212/97 Centros 

Sagens parter er det engelske selskab Centros og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen). 

I denne sag er der tale om et engelsk selskab Centros, som er stiftet af to danskere. Jf. reglerne i England er 

selskabet stiftet med 100 GBP som indskudskapital, og denne er ikke indbetalt. Selskabet har hjemsted i 

England. 

Højesteret har forlagt spørgsmålet til EU-Domstolen for at få fastslået, om det er i strid med traktatens 

bestemmelser om fri etableringsret at nægte registrering af en filial til et selskab, som ikke har nogen er-

hvervsmæssig drift i stiftelseslandet og udelukkende er stiftet i landet for at undgå kravene til selskabskapi-

tal i det land, hvor de ønsker at stifte en filial.  

Den danske regering har gjort gældende, at den mener, at der er tale om et rent internt forhold i Danmark, 

hvorfor EU-retten ikke finder anvendelse. Dette er Domstolen ikke enig i, da der er tale om et selskab med 

vedtægtsmæssigt hjemsted i ét land (England) og ønsket om en filial i et andet land (Danmark). Domstolen 

påpeger, at det ikke har betydning, at selskabet er stiftet i ét land med henblik på at etablere sig i et andet 

land. 

Domstolen mener, at en nægtelse af registreringen af filialen i Danmark vil være en restriktion, som hæm-

mer de ved traktaten aftalte friheder, mere præcist etableringsfriheden. Endvidere mener Domstolen ikke, 

at en nægtelse af registrering af filialen kan godtgøres ud fra de betingelser, som også er nævnt i Gebhard-

dommen ovenfor, nemlig ingen forskelsbehandling, tvingende samfundsmæssigt hensyn, de skal være eg-

nede til at sikre virkeliggørelsen af formålet samt ikke at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre 

formålet.  

4.1.3 – C-167/01 Inspire art 

Sagens parter er et engelsk selskab Inspire Art og det hollandske handelskammer. 

Inspire art har en filial i Holland, og denne filial er også registreret i det hollandske handelsregister. Efterføl-

gende er det hollandske handelskammer blevet opmærksomt på, at Inspire Art udelukkende har aktivitet i 

Holland, hvorfor den hollandske filial skal bære titlen ”formelt udenlandsk selskab” jf. de hollandske sær-

regler for udenlandske selskaber. 

Disse hollandske særregler for filialer af udenlandske selskaber er begrundet i, at man i Holland så et sti-

gende antal selskaber, der var stiftet i andre medlemslande, men som udelukkende drev forretning i Hol-

land. Disse selskaber var udelukkende stiftet i andre medlemslande for at undgå de strengere regler til kapi-
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tal osv., som der kræves, når et selskab stiftets i Holland. Konsekvensen af at disse særregler ikke overhol-

des af en filial, er personlig hæftelse hos ledelsen i filialen. 

Inspire Art mener dog ikke, at de er omfattet af disse specielle hollandske regler for udenlandske selskaber. 

Subsidiært mener de, at disse specielle regler er i strid med traktatens bestemmelser om etableringsfrihed. 

Retten i Holland har forelagt et præjudicielt spørgsmål til Domstolen om, hvorvidt den specielle hollandske 

lov for udenlandske selskaber er i strid med traktatens bestemmelser om etableringsfrihed. 

Handelskammeret og den hollandske regering har anført, at disse særregler ikke er diskriminerende, da de 

svarer til de selskabsregler, som hollandske selskaber er underlagt. Endvidere er særreglerne indført til 

”beskyttelse af ikke økonomiske interesser, der er anerkendt på fællesskabsplan, og som vedrører forbruger- 

og kreditorbeskyttelse”. 

Domstolen har tidligere i Centros dommen fastslået, at det ikke har betydning, hvorfor et selskab stiftes i et 

andet land, så længe der ikke er tale om svig eller misbrug. Domstolen har endvidere tidligere i Centros 

dommen fastslået, at der ikke er tale om misbrug, når begrundelsen for stiftelsen i et andet land er dette 

lands mere fordelagtige selskabslovgivning.  

Domstolen anfører, at de hollandske særregler for filialer af udenlandske selskaber er i strid med bestem-

melserne om etableringsfrihed. Det er dermed ikke tilladt, at et land laver særregler for filialer af udenland-

ske selskaber, som i øvrigt er stiftet efter reglerne i landet, hvor selskabet har hjemsted, og dermed tvinger 

filialerne til at overholde landets love.  

Den hollandske regering har anført, at hindringen er begrundet (rule of reason), da formålet med særreg-

lerne er ”kreditorbeskyttelse, bekæmpelse af misbrug af etableringsfriheden og opretholdelse af en effektiv 

skattekontrol såvel som af god handelsskik”. 

Som ved Gebhard og Centros dommen skal nationale restriktioner opfylde fire betingelse for at være beret-

tiget: ingen forskelsbehandling, tvingende samfundsmæssigt hensyn, egnede til at sikre virkeliggørelsen af 

formålet samt ikke at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre formålet. 

Domstolen anfører, at begrundelsen om kreditorbeskyttelse ikke opfylder betingelserne, da selskabet frem-

står som et engelsk selskab, og kreditorerne derved er oplyst. Begrundelsen om bekæmpelse af misbrug af 

etableringsfriheden opfylder heller ikke betingelserne, da bestemmelserne om etableringsfrihed er lavet, 

for at der frit kan vælges mellem lande med forskellig lovgivning. Det anses ikke som misbrug, at begrun-

delsen for valg af stiftelsesland er baseret på ønsket om mildere lovgivning. Til sidst mener domstolen hel-
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ler ikke, at begrundelserne om skattekontrol og handelsskik opfylder betingelserne proportionalitet og for-

skelsbehandling. 

Domstolen har derved vurderet, at Hollands særregler for filialer af udenlandske selskaber er en restriktion, 

som hæmmer eller gør etableringsfriheden mindre attraktiv. Endvidere mener Domstolen ikke, at der er 

tale om en begrundet restriktion ud fra de fire betingelser som er retspraksis. 

Kapitel 4.2 – Diskrimination 

EUF-traktatens artikel 18 (tidligere artikel EF 12) indeholder et generelt forbud med diskriminering inden 

for EU. Dette forbud mod diskriminering gælder ”al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationa-

litet”. Det er således ikke tilladt for et land at have national lovgivning, som tilgodeser landets egne selska-

ber149. 

Ved udarbejdelsen af LL § 16E syntes der at være blevet taget hensyn til forbuddet mod diskriminering. 

Dette ses ved, at loven gælder danske kapitalejere med bestemmende indflydelse i både danske og uden-

landske selskaber, endvidere vil der ske beskatning hvorvidt lånet er ulovligt eller ej i selskabsretlig for-

stand150. Man syntes derfor ved udarbejdelsen af lovforslaget at have haft EU-lovgivningen i tankerne og 

har lagt vægt på, at da alle selskaber der rammes, kan lovgivningen ikke anses som diskriminerende. Umid-

delbart kan bestemmelsen derfor ikke anses for at være diskriminerende på nationalitet. 

Kapitel 4.3 – Restriktion 
I EUF-traktaten findes flere forbud mod restriktioner inden for forskellige grundlæggende friheder. Eksem-

pelvis findes der forbud mod restriktioner mod varernes fri bevægelighed, kapitalens fri bevægelighed og 

etableringsfriheden.  

En restriktion foreligger, hvis en national lov ”hæmmer udøvelsen af de ved traktaten sikrede grundlæggen-

de friheder eller gør udøvelsen heraf mindre tiltrækkende”, jf. afgørelsen C-55/94 Gebhard, præmis 37. 

Nedenfor vil vi vurdere, om LL § 16E er en restriktion, som hindrer etableringsfriheden. Er det tilfældet, 

vurderer vi endvidere, om denne restriktion kan retfærdiggøres ud fra kravene til en sådan retfærdiggørel-

se jf. Gebhard præmis 37. 

                                                           
149 Thomson Reuters, Dansk selskabsret 1, side 216, 3. udgave 2010 
150 Lovforslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, afsnit 
3.1.2.2 
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4.3.1 – Etableringsfrihed  

EUF-traktatens artikel 49 om etableringsfrihed og forbud mod restriktioner siger, at der er forbud mod re-

striktioner ”som hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats om-

råde”. Selskaber ligestilles med statsborgere i artikel 54. Etableringsfrihed betyder også, at man må oprette 

og lede virksomheder på de vilkår, som der er for landets egne statsborgere, jf. artikel 49.  

Danmark har som nævnt ovenfor i indledningen til dette kapitel en strengere selskabslovgivning, hvad an-

går reglerne om kapitalejerlån, end mange af de øvrige lande i EU. Reglerne om kapitalejerlån er ikke regu-

leret i EU som for eksempel reglerne om selvfinansiering. Derfor kan de enkelte lande konkurrere på dette 

område, da nogle lande tillader kapitalejerlån, og disse lande vil på dette punkt være mere attraktive end 

Danmark.  

I afgørelsen C-167/01 Inspire Art fremgår det af præmis 95, at det faktum, at et selskab stiftes i et andet 

land, blot for at indgå under det andet lands regler, ikke har betydning for anvendelsen af reglerne om 

etableringsfrihed i Traktaten. Så længe der ikke er tale om svig, har begrundelsen for at vælge et andet 

stiftelsesland ikke indflydelse på reglerne om etableringsfrihed151. Inden LL § 16E var der derfor en mulig-

hed for at undgå de strengere regler om kapitalejerlån i Danmark ved for eksempel at stifte et selskab i 

England.  

LL § 16E omfatter både kapitalejere med bestemmende indflydelse, som er fuld skattepligtige til Danmark i 

danske og udenlandske selskaber som nævnt ovenfor i kapitel 3.2.1. Dette betyder, at det ikke længere er 

muligt for personer, der er fuld skattepligtige til Danmark, at drage fordel af de mildere regler om kapita-

lejerlån i eksempelvis England ved at stifte et selskab i England, da de alligevel vil blive beskattet af lånet 

efter de danske regler.  

Med LL § 16E syntes de danske strengere regler om kapitalejerlån at blive trukket ned over hovedet på de 

udenlandske selskaber med ejere, der er fuld skattepligtige til Danmark, og på denne måde håndhæves de 

strengere danske regler om kapitalejerlån over for selskaber i lande, hvor det ellers var lovligt. Det faktum, 

at en kapitalejer med bestemmende indflydelse vil blive beskattet på samme måde, hvis der var tale om et 

dansk selskab, er ikke et gyldigt forsvar, da det ikke er diskriminering, vi taler om, men en restriktion152.  

Thomas Rønfeldt og Erik Werlauff har i deres artikel ”LL § 16E i kritisk EU-retlig belysning” konkluderet, at 

der ved vedtagelsen af LL § 16E er tale om en restriktion som er EU-stridig. Deres konklusion er, at ”Lovreg-

len udgør en restriktion mod en dansk hovedaktionærs valg af et udenlandsk selskab med hjemsted i et EU-

                                                           
151 Karnov Group Denmark A/S, Dansk Selskabsret 1, side 222, 4. udgave 2014 
152 Artikel ”LL § 16E i kritisk EU-retlig belysning” af Thomas Rønfeldt og Erik Werlauff, side 2, ført i Skattepolitisk Over-
sigt 2013.4 
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land, hvis selskabslovgivning tillader, at en aktionær låner penge fra sit selskab, dvs. som grundlæggende 

tillader aktionærlån”153.  I artiklen bliver C-212/97 Centros anvendt som argumentation, sagen er gennem-

gået i kapitel 4.1.2 ovenfor. Thomas Rønfeldt og Erik Werlauff lægger i deres argumentation vægt på, at når 

et selskabsretligt område stadig er uharmoniseret, som det for eksempel er gældende ved kapitalejerlån, er 

det muligt for EU-landene indbyrdes at konkurrere på reglerne om dette. De mener derfor, at det ikke er 

muligt for Danmark at påtvinge andre EU lande sine egne regler.  

At et land fastsætter love som betyder, at udenlandske selskaber rammes af landets lovgivning, på trods af 

at stiftelseslandet har en anden lovgivning, er imod traktatens bestemmelser om restriktioner mod etable-

ringsfriheden, jf. afgørelsen C-167/01 Inspire Art, præmis 101. 

Vi er enige i forfatternes vurdering, og vi mener også, at LL § 16E er en restriktion mod friheden til etable-

ringsret, da LL § 16E gør det mindre attraktivt for en dansk kapitalejer at etablere sig i et andet EU-land.  

4.3.2 – Retfærdiggørelse af restriktion 

På trods af at der i EUF-traktatens artikel 49 er et forbud mod restriktioner med etableringsfriheden, kan en 

sådan restriktion i nogle tilfælde retfærdiggøres. I Gebhard præmis 37 er nævnt fire kriterier, som kan an-

vendes ved vurderingen af, om en restriktion kan retfærdiggøres. Disse fire kriterier er: 

 skal anvendes uden forskelsbehandling. 

 skal være begrundet i henhold til tvingende samfundsmæssige hensyn. 

 skal være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger. 

 må ikke gå ud over, hver der er nødvendigt for at opnå formålet. 

Nedenfor holdes de fire krav til retfærdiggørelsen op mod formålet med LL § 16E, for at vi kan konkludere 

om, hvorvidt LL § 16E er en restriktion, som kan retfærdiggøres. 

4.3.2.1 – Forskelsbehandling 

Vi mener ikke, at LL § 16E gør forskel på danske og udenlandske selskaber. Der vil ske beskatning hos kapi-

talejeren, uanset om der er tale om et dansk eller udenlandsk selskab. Man kan sige, at kapitalejeren bliver 

behandlet lige dårligt, uanset hvilken nationalitet selskabet har.   

4.3.2.2 – Tvingende samfundsmæssige hensyn 

Formålet med LL § 16E er ifølge skatteministeren at mindske de skattemæssige incitamenter til at optage 

kapitalejerlån som skattefrit alternativ til løn eller udbytte. Det er endvidere skatteministerens ønske at 

nedbringe antallet af ulovlige kapitalejerlån. LL § 16E sikrer, at der betales skat til Danmark af kapitalejer-
                                                           
153 Artikel ”LL § 16E i kritisk EU-retlig belysning” af Thomas Rønfeldt og Erik Werlauff, side 2, ført i Skattepolitisk Over-
sigt 2013.4 
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lån, hvilket kan siges at være begrundet i et samfundsmæssigt hensyn. Men det faktum, at en national be-

stemmelse som LL § 16E skal sikre, at Danmark bibeholder beskatningsretten samt sikre, at der sker beta-

ling af denne skat, kan ikke udgøre en retfærdiggørelse af en restriktion, jf. Domstolens faste praksis154.  

4.3.2.3 – Proportionalitetsprincippet 

Proportionalitetsprincippet er et juridisk begreb, der kræver, at et indgreb ikke er mere vidtgående, end 

hvad formålet tilsiger. For at opfylde proportionalitetsprincippet skal reglen opfylde to krav: Den skal være 

egnet til at opfylde formålet, og den må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet. 

Dette betyder, at LL § 16E skal være egnet og må ikke gå udover, hvad der er nødvendigt for at opfylde 

formålene om at fjerne de skattemæssige incitamenter til at optage lån som alternativ til løn eller udbytte 

samt at nedbringe antallet af kapitalejerlån. I de følgende kapitler analyserer vi dette. Det undersøges først, 

om LL § 16E er egnet til at sikre formålene, og herefter undersøges, om LL § 16E går udover, hvad der er 

nødvendigt for at opnå formålene. 

4.3.2.3.1 – Er Ligningsloven § 16E egnet til at sikre virkeliggørelsen af formålene? 

Som nævnt ovenfor er det skatteministerens formål med LL § 16E at fjerne de skattemæssige incitamenter 

ved at optage kapitalejerlån, samt at der ikke opstår flere ulovlige kapitalejerlån. Det må ud fra ovenståen-

de formål vurderes, at LL § 16E er egnet til at fjerne de skattemæssige incitamenter ved optagelse af et 

kapitalejerlån. Det kan dog diskuteres, om LL § 16E er egnet til at mindske, at kapitalejere optager disse lån 

i fremtiden. Der har jo allerede været nogle sanktioner til at hindre optagelsen af lån i Selskabsloven. Sank-

tionerne imod kapitalejerlån er blevet hårdere, efter at LL § 16E er blevet indført, men det kan diskuteres, 

om en stramning af reglerne vil få dem, som førhen ikke overholdt reglerne, til at overholde dem efter 

stramningen. Isoleret set mener vi dog, at LL § 16E er egnet til at opnå formålene. 

4.3.2.3.2 – Går Ligningsloven § 16E ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet? 

Inden LL § 16E blev vedtaget, var der allerede nogle sanktioner mod ulovlige kapitalejerlån i Selskabsloven. 

Da der ikke er 100 % sammenfald mellem de lån, som er omfattet af Selskabsloven og LL § 16E, bliver ræk-

kevidden af LL § 16E bredere end de lån, der er omfattet af Selskabsloven. Dette medvirker til, at situatio-

ner, som før ikke var omfattet af reglerne om ulovlige kapitalejerlån, nu bliver omfattet af LL § 16E, selvom 

disse tidligere var lovlige. Endvidere er konsekvenserne ved brud på LL § 16E hårde -specielt i de tilfælde 

hvor der kan opstå en dobbeltbeskatning.  

I 2010 blev lovforslag L 171 fremsat. Dette var det første forslag til LL § 16E. Den LL § 16E, som blev frem-

lagt på det tidspunkt, havde ikke nær så hårde konsekvenser for kapitalejeren som den LL § 16E, der blev 

indført ved lovforslag L 199. Den væsentligste forskel mellem LL § 16E fra 2010 og den, som blev vedtaget i 

                                                           
154 Artikel ”EU-retten stopper SKAT” af Thomas Rønfeldt, hentet fra www.skattestraf.dk 
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2012 var, at hvis kapitalejeren tilbagebetalte lånet til selskabet, ville lånet ikke længere blive beskattet som 

løn eller udbytte hos kapitalejeren. Forslaget om indførelsen af LL § 16E i forbindelse lovforslag L 171 blev 

ikke vedtaget med den begrundelse, at det selskabsretlige forbud var præventivt nok til at begrænse frem-

tidige kapitalejerlån155. Det må ud fra dette vurderes, at den LL § 16E, som blev indført, er meget mere re-

striktiv end den, som blev foreslået i forbindelse med L 171. Dette skyldes primært, at selvom kapitalejeren 

tilbagebetaler lånet til selskabet, bliver beskatningen af lånet som løn eller udbytte ikke ophævet.  

Et alternativ til LL § 16E, som ville have været mindre indgribende, kunne være den mulighed at, man kun-

ne udnytte kravene om elektronisk indberetning af årsrapporter, som blev vedtaget ved BEK nr. 837 af d. 

14. august 2012. Den elektroniske indberetning gør det nemmere for myndighederne at opdage og identifi-

cere, hvilke selskaber der har ydet ulovlige kapitalejerlån og dermed også har lettere ved at håndhæve de 

sanktioner, som allerede eksisterede før vedtagelsen af LL § 16E for eksempel de sanktionsmuligheder, der 

er i forbindelse med SL § 215. Denne nye mulighed er med til, at LL § 16E synes at gå ud over, hvad der er 

nødvendigt for at opnå formålet.  

Vi mener, at LL § 16E er mere vidtgående, end hvad der er nødvendigt for at opnå formålet med at beskatte 

samt nedsætte mængden af ulovlige kapitalejerlån. Dette understøttes primært af, at det i forbindelse med 

det tidligere fremsatte forslag til LL § 16E netop blev konkluderet, at de selskabsretlige regler var præventi-

ve nok samt det faktum, at samme resultat vil kunne nås med mindre indgribende metoder. 

Ud fra ovenstående må det derfor konkluderes, at LL § 16E vurderes at være en restriktion, der ikke kan 

retfærdiggøres, da den ikke opfylder kravene om tvingende samfundsmæssige hensyn og proportionali-

tetsprincippet.  

4.3.2.4 – Alternative formål 

Det kan diskuteres, om et andet formål for vedtagelsen af LL § 16E ville give et andet resultat. Såfremt skat-

teministeren, i stedet for det nuværende formål med at fjerne de skattemæssige incitamenter samt ned-

sætte antallet af ulovlige lån, havde kreditorbeskyttelse som formål, kunne dette muligvis give et andet 

resultat i henhold til retfærdiggørelsen af restriktionen. Havde dette været tilfældet, vil det fortsat ikke 

være tale om forskelsbehandling. Kravet om tvingende samfundsmæssige hensyn vil ligeledes være opfyldt, 

da det må formodes, at beskyttelse af selskabers kreditorer er et samfundsmæssigt hensyn. Spørgsmålet er 

så, om kravet om proportionalitet ligeledes ville være opfyldt. LL § 16E betyder, at konsekvenserne ved et 

ulovligt kapitalejerlån er blevet væsentligt hårdere, hvilke kan betyde at færre vil optage et ulovligt kapita-

lejerlån. I så fald vil kreditorerne blive beskyttet, da antallet er lån formodes at falde. Omvendt er der i LL § 

                                                           
155 L 171, bemærkningerne til nr. 10 
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16E ingen tilbagebetalingspligt, hvorfor midlerne forlader selskabet. Derfor kan det også diskuteres, hvor 

egnet LL § 16E er til at opnå kreditorbeskyttelse. Havde der derimod været et krav om tilbagebetaling, ville 

dette i højere grad beskytte kreditor. Hvis formålet med LL § 16E var kreditorbeskyttelse, mener vi, at de 

hårde konsekvenser ved et ulovligt kapitalejerlån betyder, at LL § 16E går udover, hvad der er nødvendigt 

for at opfylde formålet. Vi mener derfor ikke, at kreditorbeskyttelse som alternativt formål med LL § 16E vil 

betyde at restriktionen kan retfærdiggøres.   

Hvad nu hvis formålet med LL § 16E var bekæmpelse af skatteunddragelse samt skattesvig? I så fald mener 

vi fortsat ikke, at der vil være tale om forskelsbehandling. Endvidere vil de tvingende samfundsmæssige 

hensyn være opfyldt, da det vurderes at være i samfundets interesse, at skatteunddragelse og skattesvig 

bekæmpes. Vi mener endvidere, at LL § 16E er egnet til at opfylde det formål at bekæmpe skatteunddra-

gelse og skattesvig, da midler udtaget af et selskab straks beskattes, hvis der er tale om et ulovligt kapita-

lejerlån. Til sidst skal det vurderes, om LL § 16E går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet, 

som er skatteunddragelse samt skattesvig. Beskatningen af kapitalejeren i danske selskaber mener vi ikke 

går ud over, hvad der er nødvendigt. Dette mener vi, fordi kapitalejerlån som altovervejende hovedregel er 

ulovligt i Danmark, både i relation til LL § 16E og SL § 210. Derfor må ulovlige udtræk af midler fra et selskab 

anses som skatteunddragelse og derved formålet med LL § 16E. Derimod mener vi, at LL § 16E i relation til 

de danske kapitalejere i udenlandske selskaber går udover, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet. 

Dette mener vi, fordi kapitalejerlån hovedsagligt er lovlige i andre lande end Danmark, og på den måde er 

udtræk af midler i disse lande ikke ulovligt, og dermed er der ikke tale om skatteunddragelse. Og da der 

ikke er tale om skatteunddragelse, men disse bliver ramt af LL § 16E alligevel, mener vi, at LL § 16E går ud 

over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet.  

Vi kan dermed konkludere, at selvom LL § 16E havde andre formål, ville der fortsat være tale om en restrik-

tion, som ikke kan retfærdiggøres, da den ikke opfylder kravene til retfærdiggørelse jf. præmis 37 i Gebhard 

dommen. 

Kapitel 4.4 – Delkonklusion 
Problemstillingen omkring LL § 16E og EU-lovgivningen er endnu ikke prøvet ved en domstol, men på bag-

grund af ovenstående analyse mener vi, at LL § 16E er en restriktion i strid med EUF-traktaten artikel 49 om 

etableringsfrihed. 

LL § 16E gør det mindre tiltrækkende at stifte selskab i udlandet. Grundet den mildere selskabslovgivning 

på området for kapitalejerlån, kan det være tiltrækkende at stifte et engelsk selskab i stedet for et dansk, 

for på den måde at have mulighed for lovligt at låne midler til en hovedkapitalejer. Men dette er gjort min-



Side 69 af 114 
 

dre tiltrækkende ved LL § 16E, da man her beskattes, uanset om man er kapitalejer med bestemmende 

indflydelse i et dansk eller udenlandsk selskab.  

En medlemsstat kan have restriktioner, som er i strid med bestemmelserne i EUF-traktaten, hvis disse re-

striktioner kan retfærdiggøres. Vi mener ikke, at LL § 16E kan retfærdiggøres ud fra de betingelser, der skal 

findes til en retfærdiggørelse af en restriktion jf. Gebhard dommen. Det kan diskuteres, om en ændring af 

formålet for LL § 16E kan retfærdiggøre restriktionen, dette kan evt. komme på tale, hvis formålet var kre-

ditorbeskyttelse eller skatteunddragelse og skattesvig. Vi mener dog, at LL § 16E i alle tilfælde går udover, 

hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet. Dermed kan restriktionen heller ikke retfærdiggøres, selv-

om formålet var et andet.   

Som sagt ligger der ingen afgørelser på dette område, og vi må afvente, at omfanget af LL § 16E kommer til 

omverdens kendskab, og at der kommer en afgørelse, om det bliver en traktatbrudsag om Danmark eller en 

hovedkapitalejer, som ikke vil finde sig i beskatningen156. Det kan dog konkluderes, at der med indførslen 

med LL § 16E efter vores mening er tale om en restriktion imod etableringsretten jf. artikel 49 TEUF. 

 

  

                                                           
156 Artikel ”LL § 16E i kritisk EU-retlig belysning” af Thomas Rønfeldt og Erik Werlauff, side 273, ført i Skattepolitisk 
Oversigt 2013.4 
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Kapitel 5 – Problemstillinger157 

I dette kapitel opstiller og analyserer vi nogle problemstillinger vedrørende kapitalejerlån. For at belyse 

disse problemstillinger vil vi anvende nogle eksempler på forskellige former for lån og analysere os frem til, 

hvordan disse eksempler håndteres i henholdsvis selskabsretten og skatteretten. Til sidst i dette kapitel vil 

vi fremhæve de punkter vedrørende kapitalejerlån hvor der er forskel på håndteringen ved henholdsvis 

selskabsretten og skatteretten. Kapitlet vil afsluttes med en delkonklusion.  

I eksemplerne i kapitel 5.2 – 5.5 er det forudsat, at der ikke er tale om forretningsmæssige dispositioner. Vi 

har valgt udelukkende at kigge på lån, og derfor ser vi bort fra sikkerhedsstillelser. Det er endvidere forud-

sat, at alle lån er optaget efter d. 14. august 2012 og dermed er omfattet af de nye skatteregler. Endvidere 

er det i alle eksempler forudsat, at lånene er økonomisk forsvarlige.  

I figurerne nedenfor er firkanter udtryk for juridiske personer, og cirkler er udtryk for fysiske personer. 

Kapitel 5.1– Indledende forskelle 

5.1.1 – Formålet med Selskabsloven § 210 og Ligningsloven § 16E 

Det primære formål med de selskabsretlige regler om kapitalejerlån er at beskytte kreditor mod tab. Tab 

for kreditorerne i forbindelse med kapitalejerlån kan opstå, når en hovedkapitalejer låner midler i selskabet 

eller får selskabet til at stille en sikkerhed for kapitalejeren, og denne ikke kan tilbagebetale disse midler. 

Grundet kapitalejerens tilknytning til selskabet kan denne eventuelt opnå lån eller sikkerhedsstillelser på 

vilkår, som kan være bedre eller med større risiko, end en uafhængig tredjemand ville opnå. Det sekundære 

formål med det selskabsretlige forbud er at undgå, at der kan tages midler ud af selskabet uden, at der 

bliver svaret skat og undgå et tab for skattemyndighederne. 

Allerede i 2010 i forbindelse med selskabsreformen blev der fremsat et forslag til et skattemæssigt forbud 

mod kapitalejerlån. Formålet med dette lovforslag var at forhindre aktionær-, anpartshaver- og ledelseslån, 

der ikke opfyldte de selskabsretlige betingelser, og som trådte i stedet for udbytte eller løn. Dette forslag 

var mildere end det vedtagne forbud i den nuværende LL § 16E. Endvidere tog forslaget hensyn til Selskabs-

loven forstået på den måde, at der var taget højde for den dobbeltbeskatning, der vil forekomme, når et lån 

skal tilbagebetales jf. Selskabsloven og beskattes som en hævning jf. Ligningsloven. I formålet til dette lov-

forslag ”indrømmer” man, at forslaget også var lavet for at give konsekvenser for det selskabsretlige forbud 

mod kapitalejerlån. Forslaget mødte en del kritik og det endte med ikke at blive vedtaget.  

                                                           
157 Ved eksemplerne i kapitel 4.1-4.5, er der hentet inspiration fra eksemplerne i bogen ”Kapitalejerlån & Selvfinansie-
ring” af Martin Chr. Kruhl og Ole B. Sørensen, 1. udgave 2014  
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Det primære formål med de gældende skatteretlige regler om kapitalejerlån i LL § 16E er at fjerne de skat-

temæssige incitamenter til at optage kapitalejerlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte, 

samt at nedbringe antallet af ulovlige kapitalejerlån. Her nævnes der ikke noget om de selskabsretlige reg-

ler på området. Der er der ej heller taget hensyn til den dobbeltbeskatning der kan opstå, når et lån både 

skal tilbagebetales jf. Selskabsloven og beskattes jf. Ligningsloven, mere herom nedenfor i kapitel 6. 

Forskellen mellem formålet med forbuddet i Selskabsloven og Ligningsloven syntes at ligge i kreditorhensy-

net. Selskabslovens primære formål er kreditorbeskyttelse, mens formålet med Ligningsloven udelukkende 

er at fjerne de skattemæssige incitamenter til at optage lånet, selvom man kan være fristet til også at anse 

forbuddet i LL § 16E som en håndhævelse af de selskabsretlige regler.  

5.1.2 – Hvornår foreligger der et ulovligt kapitalejerlån i hhv. selskabsretten og skatteretten? 

Hvornår der foreligger et kapitalejerlån, er forskelligt i henholdsvis selskabsretten og skatteretten. 

I selskabsretten foreligger der som udgangspunkt et ulovligt kapitalejerlån, når et selskab låner midler til 

eller stiller sikkerhed for ledelsen eller en kapitalejer i selskabet, moderselskabet eller andre selskaber. 

Herunder er der en række undtagelser til hovedreglen. 

I skatteretten foreligger der som udgangspunkt et ulovligt kapitalejerlån, når et selskab låner midler til eller 

stiller sikkerhed for en fysisk person med bestemmende indflydelse i det långivende selskab. Herunder er 

der en række undtagelser til hovedreglen. 

Den første umiddelbare forskel er, at forbuddet i selskabsretten gælder både lån til fysiske og juridiske per-

soner, mens der i skatteretten kun er forbud mod lån til fysiske personer. Ved lån mellem to selskaber er 

der altså aldrig tale om et ulovligt kapitalejerlån i skatteretlig forstand, mens dette dog kan være ulovligt i 

selskabsretlig forstand.  

Både i selskabsretten og i skatteretten findes der undtagelser til hovedreglen. I begge regelsæt er sædvan-

lige forretningsmæssige dispositioner undtaget for forbuddet. I selskabsretten findes denne undtagelse i SL 

§ 212. Der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition i selskabsretlig forstand, hvis dispositio-

nen er i selskabets interesse, der tidligere eller efterfølgende er foretaget samme disposition med en uaf-

hængig tredje mand, og hvis dispositionen er på markedsvilkår, se mere herom ovenfor i kapitel 2.4. Und-

tagelsen om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner i skatteretten er jf. skatteministeriet inspireret af 

SL § 212, men de kan ikke tolkes ens, da de tjener hver sit formål. Det ses af de bindende svar fra SKAT at 

SKAT her ligger meget vægt på, om der tidligere er foretaget samme disposition med en uafhængig tredje 

mand, se mere herom ovenfor i kapitel 3.2.7.1.  
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I selskabsretten findes der en undtagelse for lån til moderselskaber, denne undtagelse findes ikke i skatte-

retten, da forbuddet i skatteretten kun omfatter fysiske personer. Begge bestemmelser indeholder endvi-

dere undtagelse af selvfinansiering og lån fra pengeinstitutter. 

5.1.3 – Hvem er omfattet? 

5.1.3.1 – Kapitalejere og ledelse 

Forbuddene mod kapitalejerlån i henholdsvis selskabsretten og skatteretten omfatter ikke de samme. 

I selskabsretten er det lån til kapitalejere og ledelse, som er ulovlige. Her kan der både være tale om fysiske 

og juridiske personer. Der er her ikke et krav om bestemmende indflydelse.  

I skatteretten er kun fysiske personer med bestemmende indflydelse omfattet. Juridiske personer kan dog 

være omfattet, hvis der er tale om skattemæssigt transparente selskaber. 

5.1.3.2 – Nærtstående 

Selskabsretligt er nærtstående defineret som personer, der ved ægteskab eller slægtskab i op- eller nedsti-

gende linje er knyttet til kapitalejeren. Dette betyder, at ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn, adop-

tivbørn og børnebørn opfattes som nærtstående. Endvidere er personer, som står kapitalejeren særligt nær 

omfattet af begrebet nærtstående i SL § 210. Definitionen på begrebet særligt nær er en konkret vurdering, 

men begrebet blev indskrevet i loven i sin tid for at omfatte samlevere. Men også søskende kan være om-

fattet. Når det vurderes, om en person er omfattet af begrebet særligt nær, lægges der vægt på, om dispo-

sitionen var foretaget, hvis ikke der havde været en forbindelse mellem de to. Omfattet af begrebet særligt 

nær kan også være selskaber, hvori kapitalejeren eller lederen hæfter personligt. 

Skatteretligt er nærtstående omfattet af LL § 16E defineret i LL § 16H, stk. 6 jf. LL § 2. Hvem der er omfattet 

af begrebet nærtstående i LL § 16H, 3. pkt., er ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn, stedbørn, adop-

tivbørn og børnebørn samt deres ægtefæller. I modsætning til selskabsloven er personer, der står kapital-

ejeren særligt nær, ikke omfattet af LL § 16E. 

Forskellen mellem de to definitioner er for eksempel svigerfamilien. En svigersøn vil som udgangspunkt 

være nærtstående jf. LL § 16E men ikke jf. SL § 210, medmindre svigersønnen står kapitalejeren eller lede-

ren særligt nær. En forskel her vil betyde, at et lån til en svigersøn vil være skattepligtigt men ikke et ulov-

ligt kapitalejerlån selskabsretligt.  
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Kapitel 5.2 – Lån til personer 

5.2.1 – Lån fra A A/S til ejeren A (100 %) 

 

Figur 4 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er A eneaktionær og har dermed bestemmende indflydelse. 

Selskabsretligt vil dette lån være ulovligt, da alle lån til kapitalejere er ulovlige jf. SL § 210, stk. 1. De sel-

skabsretlige konsekvenser af kapitalejerlån findes i SL § 215. Jf. denne bestemmelse skal ulovlige kapita-

lejerlån forrentes med 9,05 %, som er Nationalbankens officielle udlånsrente 0,05 % tillagt 7 % jf. Rentelo-

ven § 5 tillagt 2 % jf. SL § 215, medmindre en højere rente er aftalt. Endvidere skal lånet tilbagebetales til 

selskabet.   

Skatteretligt vil lånet ligeledes være ulovligt jf. LL § 16E, da der er tale om en kapitalejer med bestemmen-

de indflydelse. Lånet vil blive beskattet hos kapitalejeren som løn eller udbytte. Kapitalejeren kan vælge, at 

lånet skal beskattes som løn, hvis han er ansat i selskabet, samt hvis beløbet kan indeholdes i, hvad der er 

rimeligt for hans indsats i selskabet. Hvis han ikke er ansat, beskattes lånet som udbytte. Renterne, som 

tilskrives lånet jf. SL § 215, vil ikke være fradragsberettiget hos kapitalejeren, og for selskabet vil renteind-

tægterne blive anset som skattepligtige tilskud, se også kapitel 3.2.8.3.2 ovenfor. 

Selvom lånet beskattes hos kapitalejeren jf. skatteretten, skal lånet inklusive renter stadig betales tilbage til 

selskabet jf. selskabsretten, og dette kan derfor ende i, at kapitalejeren dobbeltbeskattes. For at kunne 

betale lånet, skal kapitalejeren have udbetalt midler fra selskabet enten i form af løn eller udbytte, og der-

ved opstår der dobbeltbeskatning. Efter lånet er blevet beskattet hos kapitalejeren, er der ikke længere tale 

om et lån skatteretligt, det vil sige at lånet kun består i selskabsretlig forstand. 

I kapitel 6.2 har vi opstillet de muligheder, der er for at undgå dobbeltbeskatning. Der er den mulighed, at 

udlodde et beløb svarende til lånet inklusive renter som løn eller udbytte og på den måde undgå dobbelt-

beskatning. Denne løsning er også nævnt i SKATs styresignal til LL § 16E. 

A A/S 

A 

100 % 
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5.2.2 – Lån fra A A/S til ejeren A (40 %) 

 

Figur 5 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er A ikke eneaktionær. A ejer 40 % af aktierne, og stemmerettighederne i selskabet følger 

ejerandelen. Derfor har A ikke bestemmende indflydelse i selskabet.  

Selskabsretligt er der, som ved eksemplet med 100 % ejerskab, tale om et ulovligt kapitalejerlån jf. SL § 

210. Et kapitalejerlån er i selskabsretten ulovligt uanset, hvor stor eller lille en andel der ejes i selskabet. 

Kapitalejerlånet skal ligeledes forrentes med 9,05 % jf. SL § 215, medmindre en højere rente er aftalt, og 

kapitalejerlånet skal endvidere tilbagebetales til selskabet. 

Skatteretligt er der dog ikke tale om et ulovligt kapitalejerlån, da bestemmelsen i LL § 16E kun omfatter 

kapitalejere med bestemmende indflydelse jf. LL § 2. Kapitalejerlånet vil derfor skatteretligt blive anset som 

en fordring. Renterne, som beregnes på lånet, vil være fradragsberettiget hos kapitalejeren, og de vil være 

skattepligtige for selskabet. Hvis de resterende 60 % ejes af en person, som er nærtstående til A, skal denne 

ejerandel medregnes i A’s ejerandel, og A vil derved have bestemmende indflydelse i A A/S. Når A har be-

stemmende indflydelse i A A/S, vil A blive skattepligtig af kapitalejerlånet jf. LL § 16E. Kapitalejerlånet vil 

blive beskattet som løn eller udbytte, og renterne på lånet vil ikke være fradragsberettigede hos A, og ren-

teindtægterne vil være skattepligtige for A A/S.  

Selskabsretligt vil det faktum, at de resterende 60 % ejers af en nærtstående, ikke ændre på resultatet jf. 

ovenfor. 

Dette eksempel belyser en af de problemstillinger, som er opstået efter vedtagelsen af LL § 16E, nemlig at 

der kan forekomme situationer, hvor et kapitalejerlån behandles forskelligt i henholdsvis selskabsretten og 

skatteretten. De selskabsretlige regler på området er i forvejen komplicerede, og vedtagelsen af LL § 16E 

har gjort behandlingen af området endnu mere kompliceret.  

A A/S 

A 

40 % 
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5.2.3 – Lån fra engelsk selskab A Ltd. til A 

 

Figur 6 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er der tale om en dansk kapitalejer og et selskab hjemmehørende i England. 

Dette eksempel er ikke omfattet af den danske selskabslovgivning, da der er tale om et engelsk selskab. 

Uden at gå mere i dybden med de engelske regler om kapitalejerlån kan vi dog sige, at modsat Danmark er 

kapitalejerlån lovlige i England med visse betingelser158. 

Skatteretligt vil der være tale om et lån omfattet af LL § 16E, da A har bestemmende indflydelse i det sel-

skab, som udlåner pengene, forudsat at A er fuldt skattepligtig til Danmark. Dette er uanset, om selskabet 

er dansk eller ej. Da lånet er omfattet af LL § 16E, vil kapitalejeren blive beskattet som løn eller udbytte.  

Hvis eksemplet var omvendt, det vil sige, at selskabet var dansk, og kapitalejeren var engelsk, vil dette be-

tyde at kapitalejerlånet i selskabsretlig forstand vil være ulovligt, jf. SL § 210. I skatteretligt forstand vil kapi-

talejerlånet være omfattet af LL § 16E, men den engelske kapitalejer vil ikke blive beskattet af kapitalejerlå-

net, hvis han ikke er fuldt skattepligtig til Danmark159. 

Dette eksempel belyser det faktum, at LL § 16E også omfatter danske kapitalejere, som ejer andele i uden-

landske selskaber. På denne måde har den danske skatteret konsekvenser for kapitalejere, ikke kun i dan-

ske selskaber men også i udenlandske selskaber. Spørgsmålet er, om det i EU-retlig forstand er lovligt at LL 

§ 16E favner på bredt. Denne problemstilling er nærmere analyseret ovenfor i kapitel 4. 

  

                                                           
158 Artikel ”Kapitalejerlån – forbud mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil” af Peter Thor Kellmer og Jesper See-
hausen, side 2, 2. kolonne, ført i Revision og regnskabsvæsen 2012.06.0012. 
159 Artikel ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt” af Advokat Christian Bredtoft Guldmann og Skattepartner 
Jan Storgaard Hove, side 1, 2. afsnit, ført i Revision og regnskabsvæsen 2014.08.0016. 
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Kapitel 5.3 – Lån til I/S 

5.3.1 – Lån fra A A/S til søsterselskab B I/S 

 

 

Figur 7 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er der tale om, at selskabet A A/S yder lån til søsterselskabet B I/S. A er kapitalejer i A A/S 

og ejer endvidere B I/S sammen med D.  

Et interessentskab er skattemæssigt transparent.  Det betyder, at selskabets indkomst beskattes hos eje-

ren. Endvidere hæfter ejerne af et interessentskab personlig og solidarisk for selskabets gæld.  

Selskabsretligt er udgangspunktet, at lån til kapitalejere og ledelse i selskabet, moderselskabet samt andre 

selskaber er ulovligt. Endvidere er lån til personer, som står ovenstående særligt nær, omfattet af forbud-

det, jf. opgavens kapitel 2 ovenfor. 

I bogen ”Selskabsloven med kommentarer” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff160 samt i bogen 

”Kapitalejerlån & Selvfinansiering” af Martin Chr. Kruhl og Ole B. Sørensen161 anføres det, at søsterselskaber 

ikke anses for at stå hinanden særligt nær. Derfor er kapitalejerlån mellem søsterselskaber i selskabsretlig 

forstand lovligt, så længe der ikke er tale om omgåelse. Det samme fremgår af Erhvervsstyrelsens kommen-

tarer til selskabsloven162. Dog anses selskaber med personlig hæftelse for at være omfattet af begrebet 

særligt nær.  

Jf. bogen ”Selskabsloven med kommentarer” af Jan Schans Christensen163 samt bogen ”Kapitalejerlån & 

Selvfinansiering” af Martin Chr. Kruhl og Ole B. Sørensen164 vil et lån til et interessentskab, hvor ejeren af 

                                                           
160 Jurist- og økonomforbundets forlag, Selskabsloven med kommentarer, side 1002 midt, 2. udgave 2014 
161 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 35 midt, 1. udgave 2014 
162 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 800, 2. udgave 2014 
163 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer af Jan Schans Christensen, side 570 midt, 1. udgave 
2012 
164 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 35 midt, 1. udgave 2014 
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interessentskabet også er kapitalejer i det selskab, der er långiver, være ulovligt, som var lånet givet direkte 

til kapitalejeren. Det samme fremgår af Erhvervsstyrelsens praksis165. 

Ovenstående betyder, at der selskabsretligt vil være tale om et ulovligt kapitalejerlån jf. SL § 210. Dette lån 

skal renteberegnes med 9,05 %, medmindre en højere sats er aftalt, samt tilbagebetales til selskabet, jf. SL 

§ 215. 

Skatteretligt vil der være tale om et ulovligt kapitalejerlån, hvis A har bestemmende indflydelse i A A/S. I 

dette eksempel er A eneaktionær i A A/S, hvorfor der er tale om bestemmende indflydelse, og A vil blive 

beskattet af kapitalejerlånet med den andel, der svarer til den andel, som A ejer af B I/S. Ejer A 50 % af B 

I/S, vil A blive beskattet af 50 % af lånet fra A A/S. Hvis A og D er nærtstående, vil A blive beskattet af hele 

lånet166. A vil enten blive beskattet som løn eller udbytte. Er A ansat i A A/S, kan A vælge at blive beskattet 

som løn, hvis beløbet kan rummes indenfor, hvad der er en rimelig aflønning for A’s indsats i selskabet, jf. 

styresignalet om aktionærlån fra SKAT. Renterne på lånet vil ikke være fradragsberettigede hos A, og A A/S 

vil være skattepligtige af renteindtægterne. 

Da lånet anses for at være ulovligt i selskabsretten samt i skatteretten, kan der opstå en dobbeltbeskatning. 

Se kapitel 5.1.1 ovenfor for en nærmere redegørelse af dette. 

Problemstillingen her er, at selskabet B I/S er et interessentskab og dermed skattemæssigt transparent. 

Havde B I/S derimod været et aktie- eller anpartsselskab, ville lånet ikke have været ulovligt, hverken sel-

skabsretligt eller skatteretligt. Denne problemstilling skal derfor indgå i overvejelserne, når selskabsstruktu-

ren besluttes. Er der behov for lån mellem søsterselskaberne, vil det være mere hensigtsmæssigt at stifte to 

aktie- eller anpartsselskaber frem for et interessentskab som i eksemplet ovenfor. 

Vi er ikke enige i SKATs afgørelse, om at lån til skattemæssigt transparente enheder anses for afgivet til 

personerne, som ejer de transparente enheder. Dette vil vi komme nærmere ind på nedenfor i kapitel 5.4. 

  

                                                           
165 Thomson Reuters. Selskabsloven med kommentarer, side 801, 2. udgave 2014 
166 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 231, 1. udgave 2014 
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Kapitel 5.4 – Lån til K/S 
 

 

Figur 8 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er der tale om, at selskabet A A/S yder et lån til selskabet B K/S. Eksemplet er delt op i to 

dele. I den første del er den selskabsretlige behandling af lån til A, når A er henholdsvis komplementar og 

kommanditist. Anden del er den skattemæssige behandling af lån til B K/S, når A er kapitalejer i begge sel-

skaber.  

I et kommanditselskab skal der være en komplementar og en eller flere kommanditister. Disse kan være 

fysiske eller juridiske personer. Komplementaren hæfter som ved et interessentskab, personligt og solida-

risk for selskabets gæld. En kommanditist hæfter udelukkende med dennes indskud som ved et aktie- eller 

anpartsselskab. Komplementaren og kommanditisten må ikke være samme person.  

Et kommanditselskab er lige som et interessentskab skattemæssigt transparent.  

5.4.1 – Selskabsretlig behandling af kapitalejerlån til K/S 

5.4.1.1 – A er komplementar i B K/S 

Selskabsretligt er der tale om et ulovligt kapitalejerlån. A er som bekendt kapitalejer i A A/S, og samtidigt er 

A komplementar i B K/S. En komplementar hæfter personligt for selskabets gæld, og grundet den personli-

ge hæftelse anses B K/S for at stå A særligt nær som i eksemplet ovenfor med interessentskabet i kapitel 

5.2.1. Dette støttes også op af Erhvervsstyrelsens praksis jf. bogen ”Selskabsloven med kommentarer” af 

Lars Bunch og Ida Rosenberg167. Det ulovlige lån skal renteberegnes med 9,05 % jf. SL § 215, og lånet skal 

endvidere tilbagebetales til A A/S. 

Havde B K/S været moderselskab til A A/S, ville lånet fortsat være ulovligt på trods af undtagelsen af mo-

derselskaber i SL § 211, da et kommanditselskab ikke anses for at være et kapitalselskab i Selskabsloven. Et 

kapitalselskab defineres i SL § 5, nr. 17 som et anpartsselskab eller aktieselskab herunder et partnerselskab. 

Kommanditselskabet er ikke nævnt, hvorfor det ikke er et kapitalselskab i selskabsretligt forstand. 

                                                           
167 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 802, 2. udgave 2014 
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På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at der selskabsretligt er tale om et ulovligt lån, når A er 

komplementar. 

5.4.1.2 – A er kommanditist i B K/S 

Når A er kommanditist i B K/S, er der ikke tale om personlig hæftelse, og der vil derfor ikke være tale om et 

ulovligt kapitalejerlån i selskabsretlig forstand. Både i bogen ”Selskabsloven med kommentarer” af Jan 

Schans Christensen168 samt bogen ”Kapitalejerlån & Selvfinansiering” af Martin Chr. Kruhl og Ole B. Søren-

sen169 anføres det, at det er den personlige hæftelse, der er afgørende og, at når der tale om en kommandi-

tist, vil kommanditselskabet ikke anses for at stå kommanditisten særligt nær. Erhvervsstyrelsen anser hel-

ler ikke kommanditselskaber for at være omfattet af SL§ 210, når det er kommanditisterne, der er ejer i det 

långivende selskab. En undtagelse hertil er dog tilfælde, hvor der er tale om omgåelse, hvor formålet med 

lånet er at videregive det til kommanditisterne. Dette må dog jf. Erhvervsstyrelsen bero på en konkret vur-

dering170.  

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at der selskabsretligt er tale om et lovligt lån. når A er 

kommanditist. 

5.4.2 – Skatteretlig behandling af kapitalejerlån til K/S 

Som nævnt ovenfor er et kommanditselskab skattemæssigt transparent. Det betyder, at kommanditselska-

bets overskud beskattes hos ejerne. Det er SKATs holdning, at grundet det faktum, at et kommanditistsel-

skab er skattemæssigt transparent, vil der blive set igennem selskabet, uanset om der er tale om komple-

mentarer eller kommanditister. 

I det bindende svar SKM2014.14SR bliver SKAT blandt andet spurgt, om de kan bekræfte, at et lån fra sel-

skabet A ApS til et kommanditselskab og et interessentskab, hvori anpartshaverne er medejere, ikke vil 

være skattepligtigt for anpartshaverne. Dette kan SKAT ikke bekræfte, her ligger SKAT vægt på, at et kom-

manditselskab og et interessentskab begge er skattemæssige transparente, hvorfor skattepligten går videre 

til deltageren i kommanditselskabet og interessentskabet. 

I det bindende svar SKM2014.15SR bliver SKAT spurgt, om et af A helejet anpartsselskab A ApS vil kunne 

erhverve en andel af et tilgodehavende hos B K/S, hvori A er kommanditist. Her afgør SKAT, at anpartshave-

ren i selskabet A ApS vil være skattepligtig af et lån til B K/S med den andel, som A ejer i B K/S, på trods af 

                                                           
168 Karnov Group Denmark A/S, Selskabsloven med kommentarer af Jan Schans Christensen, side 570 midt, 1. udgave 
2012 
169 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 35 midt, 1. udgave 2014 
170 Thomson Reuters. Selskabsloven med kommentarer, side 802, 2. udgave 2014 
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at A er kommanditist. SKAT lægger i dette svar vægt på, at et kommanditselskab er en skattemæssig trans-

parent enhed, og at lånet ikke kan anses som en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

I det bindende svar SKM2014.663.SR bliver SKAT spurgt om, hvorvidt selskabet A ApS kan yde lån til A K/S, 

hvor hovedanpartshaveren er kommanditist. Også her afgør SKAT, at lånet vil være omfattet af LL § 16E og 

dermed skattepligtigt for hovedanpartshaveren. I SKATs begrundelse henviser de til, at et kommanditsel-

skab skattemæssigt er transparent og derved vil være skattepligt, hvis en eller flere af deltagerne i kom-

manditselskabet har bestemmende indflydelse i anpartsselskabet jf. LL § 2.  

LL § 2, nr. 1 omfatter fysiske eller juridiske personer som udøver bestemmende indflydelse.  

SKATs praksis konkluderer jf. ovenfor, at deltagerne i et kommanditselskab vil blive omfattet af LL § 16E ved 

lån fra et andet selskab, hvori deltagerne fra kommanditselskabet har bestemmende indflydelse uanset, om 

der er tale om en komplementar eller kommanditist. 

Jf. SKATs praksis vil der ved et lån fra A A/S til B K/S blive set igennem B K/S, og lånet vil blive anset for ydet 

til A. Hvorvidt A er omfattet af LL § 16E, afhænger af, hvorvidt A har bestemmende indflydelse i A A/S. Det-

te ses af praksis i bindende svar SKM2014.15SR samt i bogen ”Kapitalejerlån & selvfinansiering” af Martin 

Chr. Kruhl og Ole B. Sørensen 171. I dette eksempel ejer A 100 % af A A/S, hvorfor der er bestemmende ind-

flydelse. A bliver derfor omfattet af LL § 16E, og A er dermed skattepligtig af lånet til B K/S som løn eller 

udbytte. Hvis A beskattes som løn, vil A A/S have fradrag som lønomkostning. Renterne på kapitalejerlånet 

vil ikke være fradragsberettiget for A, og renteindtægterne vil være skattepligtige for A A/S.  

Samme resultat nås der derimod ikke frem til i artiklen ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt”172. I 

denne artikel mener forfatterne slet ikke, at et kommanditistselskab er omfattet af LL § 16E. Dette begrun-

der de med, at juridiske personer ikke er omfattet af LL § 16E. Dette fremgår også af bemærkningerne til 

lovforslagets 3. udkast, hvor det forslås at ”….beskatning af aktionærlån ikke skal omfatte lån til juridiske 

personer”173. Et kommanditselskab er en juridisk enhed, og dermed mener forfatterne af artiklen ikke, at et 

kommanditselskab er omfattet af LL § 16E. De mener derfor også, at SKATs afgørelser som er nævnt oven-

for er forkerte og uden hjemmel i loven174. Lånet er ydet til kommanditselskabet og ikke de fysiske perso-

ner, hvorfor de mener, at lånet ikke bør være omfattet af LL § 16E. 

                                                           
171 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 114, 1. udgave 2014 
172 Artikel ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt” af Advokat Christian Bredtoft Guldmann og Skattepartner 
Jan Storgaard Hove, side 1, 2. afsnit, ført i Revision og regnskabsvæsen 2014.08.0016. 
173 L199 – Bilag 20 – skatteministeriets betænkning 3. udkast, side 3, bemærkning til nr. 2  
174 Artikel ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt” af Advokat Christian Bredtoft Guldmann og Skattepartner 
Jan Storgaard Hove, side 3, 2. kolonne, ført i Revision og regnskabsvæsen 2014.08.0016. 
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Ovennævnte artikel og kritik af SKATs afgørelser på området er gennemgået yderligere nedenfor i kapitel 

5.5.2 om den skattemæssige behandling af udlån til partnerselskaber. Vi henviser derfor til dette kapitel. 

Der er endnu ikke afsagt nogen domme vedrørende dette. Den gældende lov på nuværende tidspunkt må 

derfor være LL § 16E og SKATs praksis ud fra de bindende svar. Dette betyder for vores eksempel, at A vil 

være skattepligtig af et lån fra A A/S til B K/S, uanset om A er komplementar eller kommanditist, da A har 

bestemmende indflydelse i det långivende selskab A A/S.  

Kapitel 5.5 – Lån til P/S 
 

 

Figur 9 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er der tale om et lån fra A A/S til B P/S, hvor A er kapitalejer i begge selskaber.  

Et partnerselskab (P/S) er defineret i SL § 5, nr. 21 som et kommanditselskab, hvor indskud fra kommanditi-

sterne er fordelt på aktier. Det er også kaldet et kommanditaktieselskab. Endvidere er der her krav om en 

fast kapital, som skal være indbetalt ved stiftelsen. 

5.5.1 – Selskabsretlig behandling af kapitalejerlån til P/S 

5.5.1.1 – A er komplementar i B P/S 

Selskabsretligt vil der være tale om et ulovligt kapitalejerlån jf. SL § 210. Dette er igen grundet den person-

lige hæftelse, og her er der tale om de samme argumenter som ovenfor i kapitel 5.4.1.1 om kommanditsel-

skabet.  

Havde der derimod været tale om, at B P/S var moderselskab til A A/S, ville lånet selskabsretligt være lov-

ligt. Et partnerselskab er i Selskabsloven defineret som et kapitalselskab i SL § 5, nr. 17, og dermed er det 

omfattet af selskabslovens definition på moderselskaber jf. SL § 5 nr. 20. På baggrund heraf er et lån fra A 

A/S til B P/S, når B P/S er moderselskab, omfattet af undtagelsen i SL § 211175. 

                                                           
175 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 35 nederst, 1. udgave 2014 
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5.5.1.2 – A er kommanditist i B P/S 

Selskabsretligt vil et lån fra A A/S til B P/S, når A er kommanditist, være et lovligt lån, da der her ikke er tale 

om personlig hæftelse. Der vil være tale om samme forhold som ved eksemplet om kommanditselskabet i 

kapital 5.4.1.2, hvorfor vi henviser til argumenterne i dette kapitel. 

5.5.2 – Skatteretlig behandling af kapitalejerlån til P/S 

Skatteministeriet har i et svar til BDO anført, at da partnerselskaber er skattemæssigt transparente, vil et 

lån fra et aktieselskab, hvori en eller flere deltagere i partnerselskabet har bestemmende indflydelse, være 

skattepligtigt hos deltageren i partnerselskabet. Ud fra dette svar må det konkluderes, at lån til partnersel-

skaber vil være skattepligtigt hos de deltagere i partnerselskabet med bestemmende indflydelse jf. LL § 2 i 

det långivende selskab. I dette eksempel vil A blive skattepligtig af et lån fra A A/S til B P/S, da A er hoved-

aktionær i A A/S og dermed har bestemmende indflydelse heri samt kapitalejer i B P/S.  

I artiklen ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt”176 er forfatterne ikke enige i Skatteministeriets 

svar til BDO. Forfatterne er enige i, at partnerselskaber er skattemæssigt transparente, og at beskatningen 

af selskabets indtægter mv. dermed ligger hos deltagerne i partnerselskabet. Men forfatterne mener ikke, 

at det er relevant, da der ikke er tale om en hævning uden tilbagebetalingspligt jf. LL § 16E. Forfatterne 

mener nemlig slet ikke, at partnerselskaber er omfattet af LL § 16E. Deres argumenter herfor er, at det af 

ordlyden i LL § 16E fremgår, at kun fysiske personer er omfattet af loven, det samme fremgår af betænk-

ningen til 3. udkast. Oprindeligt var juridiske personer omfattet af LL § 16E, men disse blev fjernet fra lov-

forslaget, da det ellers ville favne for bredt177. Forfatterne mener derfor ikke, at et høringssvar fra skatte-

ministeriet kan udvide kredsen af personer omfattet af LL § 16E178.  

Der findes ikke nogen lovbestemt definition på juridiske personer. Eksempletvis defineres juridiske perso-

ner i bogen ”Dansk selskabsret 1” af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel som ”... et juridisk sub-

jekt, der er tillagt evnen til at være bærer af rettigheder og pligter, i eget navn og som består selvstændigt i 

forhold til de retssubjekter, der er medlemmer, ejere, selskabsdeltagere, eller stiftere af subjektet.”179 I tidli-

gere udgaver af samme bog var juridiske personer defineret som ”... samvirker, der i enhver retlig henseen-

de anerkendes som et selvstændigt retssubjekt”. Denne tidlige definition betød, at personselskaber ikke 

ville være en juridisk person, da et personselskab ikke anses som et selvstændigt skattesubjekt og derfor 

ikke er et selvstændigt retssubjekt i enhver retligt henseende. Den senere definition omfatter derimod også 

                                                           
176 Artikel ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt” af Advokat Christian Bredtoft Guldmann og Skattepartner 
Jan Storgaard Hove, side 1, 2. afsnit, ført i Revision og regnskabsvæsen 2014.08.0016. 
177 L199 – Bilag 20 – skatteministeriets betænkning 3. udkast, side 3, bemærkning til nr. 2 
178 Artikel ”Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt” af Advokat Christian Bredtoft Guldmann og Skattepartner 
Jan Storgaard Hove, side 3, 1. kolonne nederst, ført i Revision og regnskabsvæsen 2014.08.0016. 
179 Thomson Reuters, Dansk selskabsret 1, side 73, 3. udgave 
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personselskaber, da definitionen her er gjort bredere. Da der ikke findes en definition på begrebet juridisk 

person i dansk ret, kan der heller ikke udledes retsvirkninger på, om et samvirke er omfattet af begrebet 

eller ej. For at bestemme om et samvirke er omfattet eller ej, skal den konkrete lov fortolkes, og derigen-

nem kan det vurderes, om et samvirke er omfattet af loven eller ej180. Inden LL § 16E blev vedtaget, blev 

den ændret så formuleringen ”juridisk person” blev fjernet fra lovteksten. Formålet med LL § 16E er stadig 

den samme på trods af ændringen i forslaget, nemlig at fjerne incitamentet for at kapitalejere optager lån i 

selskabet frem for at udbetale løn eller udbytte, og derigennem slippe for at betale skat. Formålet med at 

lade ”juridiske personer” være omfattet af LL § 16E var at imødegå de tilfælde, hvor en kapitalejer indsky-

der et selskab mellem sig selv og det långivende selskab for på den måde at gøre et ulovligt lån lovligt. Det-

te vil dog stadig blive imødegået efter begrebet ”juridiske personer” ikke længere er omfattet af lovteksten, 

da formuleringen indirekte lån omfatter omgåelsestilfælde, og en konstruktion, hvor der indskydes et sel-

skab, vil være et omgåelsestilfælde. Det virker ikke til, at det har været formålet med ændringen af formu-

leringen af LL § 16E, at personselskaber ikke længere skulle være omfattet af loven, eftersom det direkte 

fremgår af den juridiske vejledning at ”Reglen gælder ikke selskaber. Indkomst til skattemæssigt transpa-

rente partnerselskaber skal dog beskattes hos deltagerne. Lån til et partnerselskab skal således skattemæs-

sigt henføres til deltagerne...181”. Her henvises også til Skatteministeriets svar til BDO, bilag 16. 

At skatteministeriet og SKAT mener, at der skal ses helt igennem personselskaberne, fordi de er transpa-

rente enheder, mener vi er forkert. Det, at et personselskab er skattemæssigt transparent, betyder udeluk-

kende, at personselskabets overskud beskattes hos ejerne. Personselskabet er stadig et selvstændigt rets-

subjekt. Det er således personselskabet, der erhverver indtægter og afholder udgifter, hvilket er slået fast i 

dommen UfR2003.2477H. Her er der tale om et revisionsinteressentskab, hvor interessenterne havde selv-

angivet overskuddet i det år, hvor fordelingen heraf var besluttet. Højesteret fastslog dog, at det var tids-

punktet for interessentskabets erhvervelse, der bestemte, hvornår overskuddet skulle beskattes hos delta-

gerne. Med denne dom fastslås det, at selvom deltagerne beskattes af overskuddet, er det stadig person-

selskabet, som erhverver indtægten. På samme måde er det i dommen TfS2003.982V slået fast, at det er 

personselskabet, som erhverver en ejendom på trods af den skattemæssige transparens. Vi må derfor kon-

kludere, at den skattemæssige transparens udelukkende har betydning for beskatningen af overskuddet og 

ikke for den øvrige retssubjektivitet. Det er jo personselskabet og ikke deltagerne i selskabet, der låner mid-

ler. Henført til LL § 16E må vi derfor kunne konkludere: At et personselskabs skattemæssige transparens 

ikke kan begrunde, at et lån fra et kapitalselskab til et personselskab kan anses for skattepligtigt hos kapi-

                                                           
180 Thomson Reuters, Dansk selskabsret 1, side 78, 3. udgave 
181 Juridiske vejledning, C.B.3.5.3.3 Aktionærlån, udgave 2.2 



Side 84 af 114 
 

talejeren, når en kapitalejer med bestemmende indflydelse i kapitalselskabet ligeledes er deltager i person-

selskabet. 

Vi vil nu se på, om ordlyden af LL § 16E kan begrunde, at lån til skattemæssigt transparente selskaber bety-

der, at deltagerne i disse selskaber omfattes af LL § 16E, som SKAT mener at de gør. Første del af LL § 16E 

omtaler långiver ”Hvis et selskab m.v. omfattet af Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende 

selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån….”. Selskabsskatteloven § 1 nr. 1 

omfatter registrerede aktieselskaber og anpartsselskaber, og Selskabsskatteloven § 1 nr. 2 omfatter andre 

selskaber, hvor der ikke er personlig hæftelse, og overskuddet fordeles i forhold til den indskudte kapital, 

selskaber med hjemsted i udlandet samt selskaber med begrænset ansvar. Interessentskaber, kommandit-

selskaber og partnerselskaber har alle personlig hæftelse, hvorfor disse selskabstyper ikke kan anses som 

långiver jf. LL § 16E. Dette betyder også, at lån fra et partnerselskab til en selskabsdeltager ikke vil være 

omfattet af LL § 16E og dermed ikke skattepligtigt for selskabsdeltageren. Formuleringen ”direkte eller indi-

rekte” i LL § 16E betyder dog, at der ikke blot kan indskydes et personselskab mellem kapitalselskabet og 

personen for på den måde at gøre et ulovligt kapitalejerlån lovligt. 

LL § 16E fortsætter herefter med at definere låntager ”…til en fysisk person…”. Et personselskab er ikke en 

fysisk person, hvorfor et lån til et personselskab ikke kan være omfattet af LL § 16E. Havde lovgiver derimod 

tilføjet ” m.v.” efter fysisk person, kunne lovgiver have defineret ”m.v.” som, at personselskaber skulle være 

omfattet af LL § 16E. Men dette er ikke tilfældet, og vi kan ikke andet end at forholde os direkte til det, der 

står i lovteksten.  

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at skattemæssigt transparente selskaber ikke kan være 

hverken långiver eller låntager jf. LL § 16E, hvorfor deltagerne i disse selskaber ikke kan være omfattet af LL 

§ 16E, hvis et kapitalselskab, hvori de har bestemmende indflydelse, låner midler til det skattemæssige 

transparente selskab. Og derfor mener vi også, at ministersvaret til BDO, samt det, der er anført herom i 

den Juridiske Vejledning, er forkert. 

 Der er endnu ikke nogle afgørelser på denne problemstilling, og det vil være interessant at se, hvorvidt en 

domstol vil lægge vægt på et høringssvar fra skatteministeriet, eller om ordlyden af loven vil blive tolket 

direkte. 

Konklusionen på dette eksempel med partnerselskabet samt eksemplet i kapitel 5.3 med interessentskabet 

og kapitel 5.4 med kommanditselskabet, mener vi derfor er forkerte. Konklusionen på alle tre eksempler 

burde være, at der var tale om lovlige lån. 
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Kapitel 5.6 – Lån til A/S 

I nedenstående eksempler er der som udgangspunkt tale om lån fra et aktieselskab til et andet aktiesel-

skab.  

5.6.1 – Lån fra A A/S til søsterselskabet B A/S 

 

Figur 10 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er der tale om en person A, som er hovedkapitalejer i selskaberne A A/S og B A/S. A A/S og 

B A/S er dermed søsterselskaber. A A/S låner midler til B A/S. 

I bogen ”Selskabsloven med kommentarer” af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff182 og bogen ”Sel-

skabsloven med kommentarer” af Lars Bunch og Ida Rosenberg183 anføres det, at det er Erhvervsstyrelsens 

praksis, at søsterselskaber ikke anses som nærtstående og dermed, at lån mellem søsterselskaber er lovlige 

rent selskabsretligt, så længe der ikke er tale om omgåelse. Det samme anføres i bogen ”Aktie- og anparts-

selskabsret, kapitalselskaber” af Paul Krüger Andersen184. Vi kan derfor konkludere, at lån fra A A/S til B A/S 

ikke vil være omfattet af SL § 210 på trods af, at begge selskaber ejes af samme personkreds, og dermed vil 

lånet selskabsretligt være lovligt. 

Skatteretligt vil der ikke være tale om et ulovligt kapitalejerlån, da forbuddet i LL § 16E kun omfatter lån til 

fysiske personer. 

                                                           
182 Jurist- og økonomforbundets forlag, Selskabsloven med kommentarer, side 1002 midt, 2. udgave 2014 
183 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 800, 2. udgave 2014 
184 Jurist- og økonomforbundets forlag, Aktie- og anpartsselskabsret, Kapitalselskaber, side 285 midt, 12. udgave 2013 
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5.6.2 – Lån fra A A/S til moderselskabet B A/S (100 %) 

  

Figur 11 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er der tale om personen A, som er hovedkapitalejer i selskabet B A/S. B A/S er hovedkapi-

talejer i A A/S og dermed moderselskab. A A/S låner midler til B A/S. 

Selskabsretligt vil der som udgangspunkt være tale om et ulovligt kapitalejerlån jf. SL § 210, da der er tale 

om et lån til långivers kapitalejer (B A/S). Dog findes der i SL § 211 en undtagelse, som undtager modersel-

skaber fra forbuddet i SL § 210. Et moderselskab er nærmere defineret ovenfor i kapitel 2.1 som et selskab, 

der har bestemmende indflydelse på et eller flere datterselskaber. I dette eksempel ejer B A/S 100 % af A 

A/S, hvorfor der er tale om bestemmende indflydelse. Lånet fra A A/S vil derfor være et lovligt kapitalejer-

lån jf. SL § 211. 

Skatteretligt vil der heller ikke være tale om et ulovligt kapitalejerlån, da forbuddet i LL § 16E kun omfatter 

lån til fysiske personer. 
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5.6.3 – Lån fra A A/S til B A/S (30 %) 

  

Figur 12 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er der tale om et lån fra A A/S til selskabet B A/S. B A/S ejer 30 % af A A/S. De resterende 

70 % ejes af D A/S, som ikke er forbundet med B A/S. 

Selskabsretligt vil der her være tale om et ulovligt kapitalejerlån jf. § 210, da der er tale om lån til långivers 

kapitalejer. Lånet skal forrentes med 9,05 %, medmindre en højere rente er aftalt, og lånet skal tilbagebeta-

les jf. SL § 215. 

Som tidligere nævnt er det uden betydning, om der er bestemmende indflydelse, hvad angår SL § 210. Lå-

net er ikke omfattet af undtagelsen i SL § 211, da der i så fald skal være tale om lån til et moderselskab. Et 

moderselskab er defineret ovenfor som et selskab med bestemmende indflydelse, i dette eksempel er det 

D A/S der har bestemmende indflydelse, medmindre det er aftalt, at B A/S bestemmer. I så fald vil B A/S 

være moderselskab, og lånet ville være omfattet af undtagelsen i SL § 211 og dermed selskabsretligt være 

lovligt. 

Dette eksempel belyser, at ikke udelukkende ejerandelen afgør, om der er tale om bestemmende indflydel-

se. Et selskab, som ejer under halvdelen af kapitalen, kan godt alligevel have bestemmende indflydelse, hvis 

der foreligger en aftale herom.  

Skatteretligt vil der ikke være tale om et ulovligt kapitalejerlån, da forbuddet i LL § 16E kun omfatter lån til 

fysiske personer. 
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5.6.4 – Lån fra A A/S til kinesisk moderselskab Kina Plc.  

 

Figur 13 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

I dette eksempel er der tale om personen A, som er fuldt skattepligtig til Danmark. A er enekapitalejer i det 

kinesiske selskab Kina Plc. Kina Plc. er hovedkapitalejer i selskabet A A/S og dermed moderselskab. 

Selskabsretligt er der som udgangspunkt her tale om et ulovligt kapitalejerlån jf. SL § 210, da der er tale om 

et lån til en kapitalejer. Der findes dog en undtagelse til forbuddet i SL § 210 i SL § 211, som indeholder en 

undtagelse af danske moderselskaber og visse udenlandske moderselskaber. I SL § 211 stk. 2 fastsætter 

Erhvervsstyrelsen en liste over de udenlandske moderselskaber, som er omfattet af undtagelsen i SL § 211. 

Kina fremgår ikke af denne liste, hvorfor et lån fra A A/S til det kinesiske moderselskab ikke er undtaget i SL 

§ 211 og dermed ulovligt jf. SL § 210. Lånet skal forrentes efter SL § 215, det vil sige med 9,05 % med min-

dre en højere rente er aftalt, og lånet skal tilbagebetales. 

Skatteretligt vil der ikke være tale om et ulovligt kapitalejerlån, da forbuddet i LL § 16E kun omfatter lån til 

fysiske personer. 
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5.6.5 – Lån fra A A/S til bedstemoderselskab USA Inc. 

 

Figur 14 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

Dette eksempel er det samme som ovenfor, hvor der blot er indsat et yderligere selskab, USA Inc., mellem 

det kinesiske selskab og personen A. Her er der tale om lån af midler fra A A/S til selskabet USA Inc. 

Selskabsretligt vil et lån til et bedstemoderselskab i USA være et lovligt kapitalejerlån modsat ovenfor ved 

eksemplet med det kinesiske selskab. Dette er, fordi USA fremgår af Erhvervsstyrelsens liste over lande, der 

er omfattet af SL § 211. 

 Eksemplet viser, at selvom et lån til det direkte moderselskab (Kina Plc.) er ulovligt jf. selskabsretten (kapi-

tel 5.6.4), vil et lån til et selskab over det direkte moderselskab være lovligt, såfremt dette selskab ligger i et 

land, som fremgår af Erhvervsstyrelsens liste. At et lån til det direkte moderselskab er ulovligt, hindre, ikke 

nødvendigvis lån længere oppe i koncernen. 

Skatteretligt vil der ikke være tale om et ulovligt kapitalejerlån, da forbuddet i LL § 16E kun omfatter lån til 

fysiske personer. 

Kapitel 5.7 – Forretningsmæssige dispositioner 

Nedenfor foretages en analyse af forskellige dispositioner, hvor det kan diskuteres, om dispositionen er 

foretaget som en sædvanlig forretningsmæssig disposition. I lovmotiverne fremgår det, at SL § 212 kun skal 

bruges som vejledning ved afgørelse af, om der skatteretligt er tale om en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, hvor kapitalejeren derved kan undgå at blive beskattet af lånet jf. LL § 16E. Der er mulighed for, 

at en disposition kan blive tolket som en sædvanlig forretningsmæssig disposition i Selskabsloven, men at 
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dette ikke er tilfældet i henhold til LL § 16E. Det bindende svar SKM2013.113.SR er et eksempel på, hvordan 

en sædvanlig forretningsmæssig disposition bliver fortolket forskellige i selskabs- og skatteretten, se kapital 

5.7.1 nedenfor for gennemgang af eksemplet. Der skal derfor foretages en separat vurdering ud fra den 

selskabsretlige og den skatteretlige lovgivning. Dette vil blive gennemgået nedenfor. 

5.7.1 – Salg af fast ejendom 

I dette eksempel har vi valgt at tage udgangspunkt i et bindende svar som SKAT har givet i SKM2013.113.SR. 

Vi har gennemgået SKATs svar i afsnit 3.2.7.1. Sagen omhandler en hovedaktionærs selskab, som ejer en 

række erhvervsejendomme og en beboelsesejendom, som er bygget med henblik på udlejning eller videre-

salg.  Det er beboelsesejendommen, som hovedaktionæren overvejer at købe fra selskabet. 

Hovedaktionæren har indhentet lånetilbud fra flere forskellige realkreditinstitutter og banker for at finan-

siere overdragelsen af ejendommen. Selskabets byggeomkostninger overstiger dog den handelsværdi, som 

realkreditinstitutterne har fastsat.  

Selskabet og hovedaktionæren har tænkt sig, at salgsprisen for ejendommen skal fastsættes til selskabets 

opførselsomkostninger for ejendommen i overensstemmelse med Den Juridiske Vejledning afsnit 

C.B.3.5.4.3. Overdragelsen skal ske på samme vilkår, som hvis ejendommen blev overdraget til en uaf-

hængig part. 

Hovedaktionæren vil finansiere resten af købsprisen med en udbetaling på ca. 20 %, og for det resterende 

beløb vil der blive udstedt et sælgerpantebrev på normale vilkår.  

Det er hovedaktionærens opfattelse, at hvis overdragelsen af ejendommen sker på ovenstående måde, vil 

det være sket på sædvanlige forretningsmæssige vilkår.  

Selskabsretlig har det tidligere været Erhvervsstyrelsens praksis, at et sælgerpantebrev på markedsvilkår 

ikke vil blive anset som et ulovligt kapitalejerlån, når der er optaget maksimal belåning hos realkreditinsti-

tuttet185. Denne praksis er dog ændret i den nye udgave af Selskabsloven med kommentarer, og et sælger-

pantebrev vil nu blive anset for et ulovligt kapitalejerlån186. 

I forbindelse med høringen af lovforslaget vedrørende LL § 16E har skatteministeriet svaret, at der ved vur-

deringen af, om der foreligger en sædvanlig forretningsmæssig disposition i skatteretligt forstand, kan den 

selskabsretlige vurdering lægges til grund187. Der vil dog altid skulle foreligge en konkret vurdering. Derfor 

                                                           
185 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 606, 1. udgave 
186 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 804, 2. kolonne midt, 2. udgave 2014 
187 L199 bilag 14 – SKATs kommentarer til CORIT Advisory d. 30.08.2012 
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vil der ved overdragelse af fast ejendom og vilkårene herfor som udgangspunkt kunne skeles til den sel-

skabsretlige behandling heraf.  

SKAT har i det nævnte bindende svar SKM.2013.113.SR kommet frem til at overdragelsen af ejendommen 

ikke er sket på sædvanlige forretningsmæssige vilkår. De har valgt at lægge stor vægt på, at hovedkapital-

ejerens selskab ikke tidligere har solgt beboelsesejendomme til private personer. Selvom overdragelsen er 

sket på markedsvilkår inden for branchen, tages der ikke hensyn til dette, da denne virksomhed ikke tidlige-

re har foretaget lignende dispositioner. 

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere: at et sælgerpantebrev ved overdragelse af fast ejendom 

anses som et ulovligt kapitalejerlån i både selskabsretten og skatteretten.  

Konsekvensen vil være, at kapitalejeren skal tilbageføre lånet til selskabet samt betale renter og bøde jf. SL 

§ 215 og han vil blive beskattet af værdien af sælgerpantebrevet, jf. LL § 16E.  

5.7.2 – Salg af løsøre 

I dette eksempel har vi valgt at tage udgangspunkt i et eksempel, som vi selv har opstillet. 

 

Figur 15 – koncernoversigt – egen tilvirkning 

FS ApS er en familievirksomhed, som er ejet af far og søn. Der er tale om en konsulentvirksomhed. Faderen 

(F) ejer 60 % af FS ApS igennem sit holdingselskab F Holding ApS. Sønnen (S) ejer de resterende 40 % af FS 

ApS igennem sit holdingselskab S Holding ApS. Fader og søn ejer deres holdingselskaber 100 %. Stemmeret-

tighederne følger ejerandelen af FS ApS. 

Både far og søn arbejder fuldtid i FS ApS, og de får løn på markedsvilkår. Derudover får de også diverse 

andre personalegoder fra FS ApS, herunder fri bil. Sønnen vil gerne have opdateret sin frie bil til en nyere 
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FS ApS 
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model, og han ønsker selv at købe sin nuværende frie bil fra FS ApS til sin kone. FS ApS har ikke tidligere 

solgt aktiver til selskabets kapitalejere, og de har derfor ikke nogen erfaring med dette. De har derfor ind-

hentet tilbud/vurdering af bilen fra flere forskellige forhandlere. De vurderer alle bilen til at have en salgs-

værdi på ca. kr. 100.000. Forhandlerne oplyser endvidere, at et typisk salg sker på kredit med en rente på 

ca. 2-3 %, og at lånet typisk afdrages over et år.  

Der bliver derfor lavet en aftale i oktober 2014 om, at FS ApS sælger bilen til sønnen for kr. 100.000. Søn-

nen skal afdrage lånet over 1 år med en rente på 4 % + diskonto pr. år188. 

Selskabsretlig er lånet omfattet af SL § 210, da der er tale om et lån til en kapitalejer, og det bliver derfor 

betegnet som et ulovligt kapitalejerlån. Spørgsmål er, om dispositionen kan anses som værende en sæd-

vanligt forretningsmæssig disposition. 

Far og søn har i forbindelse med salget indhentet tilbud fra flere uafhængige parter, og ved salget har de 

overholdt de vilkår, som de uafhængige parter beskrev. Kreditvilkårene er ligeledes sket i henhold til de 

betingelser, som de uafhængige parter har foreskrevet, og det vurderes derfor også at være sket på mar-

kedsvilkår. På trods af ovenstående handlinger vil salget af bilen til sønnen på kredit ikke kunne anses som 

en sædvanlig forretningsmæssig disposition jf. SL § 212. Dette begrundes i, at salget af bilen på kredit ikke 

tidligere er sket til en uafhængig tredjemand, samt at det ikke kan siges at være i selskabets interesse, at 

salget sker på kredit. 

Skattemæssigt vil sønnen, som ejer 40 % af FS ApS, som udgangspunkt ikke være omfattet af LL § 16E. Han 

bliver dog alligevel omfattet, da hans far ejer de resterende anparter i FS ApS. Sønnen er dermed omfattet 

af reglen om nærtstående parter, dette er beskrevet nærmere i kapitel 3.2.2.1. Faderens andel af anparter 

skal medregnes til sønnens andel og de har dermed sammen bestemmende indflydelse i selskabet. Lånet til 

bilen er derfor sket til en person, som er omfattet af LL § 16E. 

Der er som nævnt i kapitel 3 nogle undtagelser, som gør, at et lån fra et selskab til en kapitalejer ikke er 

omfattet af LL § 16E og dermed ikke er skattepligtig. Den undtagelse, som muligvis kan anvendes her er, at 

der kan være tale om et lån, som er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, dette er 

beskrevet nærmere i kapitel 3.2.7.1. Ifølge SKAT skal der foretages en konkret vurdering af hver enkel di-

sposition for at vurdere, om der er tale om et lån, som er omfattet af undtagelsen. Der skal ske en vurde-

ring af, om dispositionen opstår som en normal samhandel mellem selskabet og kapitalejeren, og om dette 

                                                           
188 Vi har valgt at anvende en diskonto plus 4%, således at der ikke kan opstå tvivl om handlen er sket på markedsvil-
kår.  
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sker på sædvanlige kreditvilkår. Vilkårene i afviklingsaftalen skal ligeledes være sket på sædvanlige forret-

ningsmæssige vilkår, og der skal derfor også foretages en konkret vurdering af denne.  

FS ApS har ikke tidligere foretaget lignende handler med uafhængige parter, og salget af bilen til sønnen 

skal derfor ikke defineres som en normal disposition mellem ham og selskabet. Da FS ApS er en konsulent-

virksomhed, vil sådanne handler sjældent forekomme.  

SKAT har i SKM.2013.113SR som nævnt i ovenstående eksempel om salg af fast ejendom til kapitalejer valgt 

at fokusere på, om selskabet tidligere har haft samme disposition med uafhængige parter. Dette er ikke 

tilfældet i vores eksempel, hvorfor vi ud fra SKATs afgørelse kan konkludere, at FS ApS’ salg af bilen til søn-

nen på kredit vil være omfattet af LL § 16E. Sønnen bliver derfor skattepligtig at beløbet på kr. 100.000, og 

det skal derfor enten beskattes som løn eller udbytte.  

5.7.2.1 – Salg af løsøre til underpris – betalingskorrektion 

I dette eksempel vil vi tage udgangspunkt i det ovenstående eksempel om salg af en bil til en kapitalejer, 

dog vil salgsprisen i dette eksempel være kr. 50.000. 

Bilen bliver i dette eksempel ikke overdraget på markedsvilkår. Vi har i det tidligere eksempel beskrevet, 

hvordan der blev indhentet tilbud fra flere uafhængige bilforhandlere, som alle har vurderet at salgsprisen 

for bilen er kr. 100.000. Bilen er derfor blevet overdraget fra FS ApS til sønnen til underpris.  

Selskabsretligt vil resultatet være det samme som i ovenstående eksempel i kapitel 5.7.2, hvorfor vi henvi-

ser til argumenterne i ovenstående kapitel. Lånet ved salget på kredit vil i selskabsretligt forstand blive an-

set som et ulovligt kapitalejerlån og kan ikke anses for omfattet af undtagelsen for sædvanlige forretnings-

mæssige dispositioner i SL § 212. 

Skatteretligt vil resultatet dog være anderledes. Skattemyndighederne har i henhold til LL § 2 hjemmel til at 

foretage betalingskorrektion af en disposition, som ikke er foretaget efter normale forretningsmæssige 

vilkår, dette er nærmere beskrevet i kapital 3.2.9. Korrektionen foretages som forskellen mellem den fak-

tisk foretagne disposition og det beløb, som bilen burde være overdraget til i henhold til armslængdeprin-

cippet. Sønnen har mulighed for at undgå yderligere ændringer (sekundære justeringer), hvis han forpligter 

sig til en betalingskorrektion. Sønnen skal tidsmæssigt påtage sig betalingsforpligtelsen i nær tilknytning til 

SKATs korrektion. Sønnen forpligter sig til at betale yderligere kr. 50.000, så prisen for bilen bliver kr. 

100.000.  

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af LL § 16E også foretaget ændringer vedrørende LL § 2, så denne 

blev tilrettet til de nye regler i LL § 16E. Efter ændringen af LL § 2 er det ikke muligt for kapitalejere med 
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bestemmende indflydelse, som er omfattet af LL § 16E, at undgå at blive beskattet af det beløb, som ved-

kommende har forpligtet sig til ved betalingskorrektionen. Dette betyder, at sønnen ikke blot bliver beskat-

tet af salget på kredit (kr. 50.000), men også det beløb som SKAT mener, han har betalt for lidt for aktivet 

(kr. 50.000). Derfor vil resultatet i dette eksempel blive, at sønnen beskattes af hele bilens værdi som i ek-

semplet ovenfor. 

Hvis bilen i stedet var solgt til sønnen for kr. 90.000, ville der være tale en forskel, som ligger inden for den 

normale skønsmæssige usikkerhed. Den betalingsforpligtelse, som sønnen skal påtage, er derfor kun kr. 

10.000. Hvis sønnen betaler beløbet til selskabet inden for en rimelig betalingstid, vil der ikke ske en sekun-

dær justering af forskellen, og den eneste konsekvens af SKATs nye vurdering er, at sønnen skal betale kr. 

10.000 til FS ApS. 

5.7.3 – Salg af selskabets varer til kapitalejeren 

I dette eksempel vil vi tage udgangspunkt i et selskab, der sælger byggematerialer til erhvervsdrivende og 

private personer. Der ydes normalt 3 måneders kredit til erhvervsdrivende, mens der ydes 1 måneds kredit 

til private personer.  

Kapitalejeren køber nogle byggematerialer til kr. 10.000, og selskabet yder 1 måneds kredit. Det er forud-

sat, at varerne er overdraget til markedspris, dvs. varerne er overdraget til den pris, som en uafhængig 

tredje mand ville betale for varerne. 

Selskabsretligt vil der som udgangspunkt være tale om et ulovligt kapitalejerlån, da lånet er omfattet af SL 

§ 210. Der skal i dette eksempel også undersøges, om dispositionen kan være omfattet af SL § 212, der 

handler om lån, som er ydet i forbindelse med en sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

Kreditvilkårene til kapitalejeren er magen til de vilkår, som tilbydes en uafhængig tredje mand. Det vurde-

res derfor, at lånet er sket på markedsvilkår. Salget er sket i selskabets interesse. 

Vi mener derfor, at salget på kredit er omfattet af undtagelsen i SL § 212, og det er derfor et lovligt kapita-

lejerlån. 

Skatteretligt vil lånet som udgangspunkt være omfattet af LL § 16E, og kapitalejeren skal derfor beskattes 

af kr. 10.000. Dog er sædvanlige forretningsmæssige dispositioner undtaget jf. LL § 16E, 2. pkt. Da handlen 

jf. ovenfor er foregået på markedsvilkår, skal kapitalejeren ikke beskattes af lånet. 

Kapitel 5.8 – Delkonklusion 

I dette kapitel har vi opstillet forskellige lånekonstruktioner for på den måde at illustrere nogle af de pro-

blemstillinger og udfordringer, der er med forbuddene mod kapitalejerlån i henholdsvis selskabsretten og 

skatteretten. 
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Lån til personer, der er kapitalejere i det långivende selskab, vil altid være ulovlige i selskabsretten, men vil 

kun være ulovlig i skatteretten, hvis personen har bestemmende indflydelse i det långivende selskab. Et lån 

fra et engelsk selskab til en kapitalejer bosiddende i Danmark vil ikke være omfattet af de danske selskabs-

regler. Men skatteretligt vil dette også være ulovligt jf. LL § 16E, da denne lov også omfatter lån fra selska-

ber lignende aktie- eller anpartsselskaber i udlandet. Hvorvidt dette er lovligt rent EU-retligt, har vi set 

nærmere på i kapitel 4 ovenfor. Når et lån er ulovligt i selskabsretten, men ikke i skatteretten, vil det ikke 

have andre skattemæssige konsekvenser for låntageren end tilskrivning af ikke fradragsberettigede renter. 

Når et lån både er ulovligt i selskabsretten og i skatteretten, vil der være risiko for, at der kan opstå en dob-

beltbeskatning. Denne dobbeltbeskatning vil opstå, når lånet i skatteretlig forstand anses som en hævning 

uden tilbagebetalingspligt, hvorfor beløbet beskattes hos kapitalejeren, mens lånet samtidigt skal tilbage-

betales jf. selskabsretten. Denne tilbagebetaling vil jo skulle ske med midler, som allerede er beskattede. 

Denne problemstilling har vi behandlet nærmere nedenfor i kapitel 6.  

Lån til personselskaber, hvor kapitalejeren i det långivende selskab også er deltager i personselskabet, er en 

central problemstilling, specielt i relation til den skattemæssige behandling. Selskabsretligt skelnes der mel-

lem de deltagere i personselskaber, som hæfter personligt, og de som ikke gør. SL § 210 indeholder begre-

bet særligt nær. Og når en selskabsdeltager hæfter personligt for personselskabet, skønnes deltageren i 

selskabsretlig forstand at stå personselskabet særlig nært, hvorfor lån til sådanne personer vil være ulovli-

ge. Omvendt vil lån til deltagere i personselskaber, som ikke hæfter personligt, og som også er kapitalejer i 

det långivende selskab, være lovligt i selskabsretten. Denne tolkning findes ikke i skatteretten. Jf. minister-

svar til BDO vil lån til personselskaber, hvor kapitalejeren i det långivende selskab også er deltager i person-

selskabet, være ulovligt jf. LL § 16E. Dette begrunder ministeren med, at disse personselskaber er skatte-

mæssigt transparente, hvorfor der ses igennem disse selskaber i skatteretten. Dette er vi ikke enige i. Det at 

være skattemæssig transparent har udelukkende betydning for beskatningen af selskabets overskud. Per-

sonselskabet er fortsat et selvstændigt retssubjekt. Tolkes LL § 16E ordret er lån fra eller til personselskaber 

ikke omfattet. Vi mener derfor slet ikke, at der er hjemmel til at anse lån til personselskaber som omfattet 

af LL§ 16E. 

Lån til kapitalselskaber, hvor kapitalselskaberne er i samme koncern og er søsterselskaber, er ikke et ulov-

ligt lån i selskabsretten. Dog vil det være ulovligt i omgåelsestilfælde. Endvidere er lån til danske og visse 

udenlandske moderselskaber ej heller ulovlige. Skatteretligt er lån til kapitalselskaber ikke omfattet af LL § 

16E, hvorfor sådanne lån ikke er ulovlige i skatteretlig forstand.  

Et andet punkt, hvor forskellen på den selskabsretlige og den skatteretlige behandling skaber problemer, er 

begrebet forretningsmæssige dispositioner. Dette begreb har ikke altid været en del af Selskabsloven, men 
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har altid været en del af bemærkningerne til Selskabsloven. Begrebet er også skrevet ind i LL § 16E. Disposi-

tioner, som kan anses som sædvanlige og forretningsmæssige, vil ikke blive anset som ulovlige kapitalejer-

lån i hverken selskabsretten eller skatteretten. Selskabsretligt er der i litteraturen oplistet seks punkter, 

som en disposition skal opfylde, for at den kan anses som værende en sædvanlig forretningsmæssig dispo-

sition. Skatteretligt har ministeren i et ministersvar anført, at den selskabsretlige fortolkning kan lægges til 

grund, men han er ikke afvisende for, at der kan opstå forskelle, da de to love har forskellige formål. Et 

punkt, hvor der er opstået en forskel, er ved sælgerpantebreve i forbindelse med salg af fast ejendom. Sel-

skabsretligt anses det som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, når et kapitalselskab sælger en 

ejendom til en kapitalejer, og der i forbindelse med dette salg oprettes et sælgerpantebrev, hvis belåning er 

på maksimum hos realkreditinstituttet. Dette anses dog ikke som en forretningsmæssig disposition i skatte-

retligt forstand. Denne forskel kan have store konsekvenser for kapitalejeren, da han vil blive beskattet af 

sælgerpantebrevet.   

Forskellene på henholdsvis selskabsretten og skatteretten kan være svære for kapitalejeren at overskue, 

specielt når der så er forskel på, hvordan den samme disposition behandles i de to love. Selskabslovens 

regler om kapitalejerlån er i forvejen komplekse, og oveni dette skal der tages hensyn til den skattemæssige 

behandling. En forkert disposition kan have alvorlige konsekvenser for en kapitalejer, specielt hvis det be-

tyder, at dispositionen er i strid med LL § 16E, da dette koster skat. Tilstedeværelsen af et kapitalejerlån 

giver derfor store udfordringer for både revisorer og kapitalejere samt øvrige rådgivere. 

Forskellen i de to love gør det endnu mere vigtigt for en kapitalejer at søge kvalificeret rådgivning for at 

minimere risikoen for at træde ved siden af, da dette i visse tilfælde kan have betydelige konsekvenser. Der 

har gennem længere tid være stor fokus fra lovgivernes side på at minimere omkostningerne for mindre 

virksomheder i Danmark. Indførelsen af LL § 16E syntes dog at have haft den modsatte effekt, hvis virksom-

hedsejerne skal betale for ekstern rådgivning på dette område. 
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Kapitel 6 – Handlinger ved et ulovligt kapitalejerlån 

Kapitel 6.1 – Revisors handlinger ved ulovligt kapitalejerlån 

6.1.1 – Ved revision 

Ved en revision opnår revisor tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at regnskabet er uden væsentlig 

fejlinformation samt, at regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. 

Ved en revision opnås en høj grad af sikkerhed. Revisor gennemgår dog ikke alle poster og transaktioner, 

hvorfor en revision ikke er med 100 % sikkerhed. Der findes ingen direkte krav til revisor om at kontrollere 

for ulovlige kapitalejerlån. Men i forbindelse med revisionen forventes revisor at opdage, hvis der er et 

tilgodehavende hos selskabets ledelse eller kapitalejere.  Jf. ISA 550 om transaktioner med nærtstående 

parter skal revisor endvidere identificere selskabets nærtstående parter, som er fysiske eller juridiske per-

soner med betydelig eller bestemmende indflydelse over selskabet. At have betydelig indflydelse er, når 

der ejes 20 % eller mere af selskabet. Derigennem forventes revisor endvidere at blive bekendt med even-

tuelle ulovlige lån189. 

6.1.1.1 – Ledelsesansvar 

Hvis revisor i forbindelse med revisionen af selskabets regnskab bliver opmærksom på forhold, hvori sel-

skabets ledelse kan ifalde ansvar, skal revisor skrive en supplerende oplysning vedrørende andre forhold i 

revisorerklæringen, jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 2. Et kapitalejerlån i strid med SL § 210 

falder ind under forhold, hvori selskabets ledelse kan ifalde ansvar, jf. Erhvervsstyrelsen vejledning til er-

klæringsbekendtgørelsen190. Manglende renteberegning jf. SL § 215 er ligeledes et forhold, hvori selskabets 

ledelse kan ifalde ansvar og vil derfor også betyde en supplerende oplysning om andre forhold191.  

Erhvervsstyrelsens vejledning til erklæringsbekendtgørelsen har en bagatelgrænse, dog er denne grænse 

ikke nærmere defineret i vejledningen. Hvis man kigger på afgørelserne fra revisornævnet gennem tiden, er 

det heller ikke her muligt at sætte et beløb på, hvad der er bagatelagtigt. Praksis tyder dog på, at Revisor-

nævnet lægger vægt på lånets størrelse i forhold til selskabets økonomiske stilling samt om, hvorvidt revi-

sor er bekendt med, at lånet eksisterer192. 

                                                           
189 Artikel ”Revisors rolle ved aktionærlån” af Bjarne Aalbæk, side 9, ført i Danske Revisorer nr. 4, 38. årgang, decem-
ber 2012 
190 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & selvfinansiering side 79, 1. udgave 2014 
191 Artikel ”Revisors rolle ved aktionærlån” af Bjarne Aalbæk, side 10, ført i Danske Revisorer nr. 4, 38. årgang, decem-
ber 2012 
192 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & selvfinansiering side 83, 1. udgave 2014 
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Ikke blot ulovlige kapitalejerlån, som eksisterer på balancedagen, er af interesse for revisor. Hvis der i året 

har været et ulovligt kapitalejerlån, men dette er indfriet i årets løb, eller hvis kapitalejeren har solgt sine 

aktier i selskabet, skal der fortsat skrives en supplerende oplysning vedrørende andre forhold. 

6.1.1.2 – Årsregnskabsloven 

Revisor skal sikre sig, at kapitalejerlån til ledelsen i årsrapporten fremgår af en særlig note og er fordelt på 

ledelseskategori jf. Årsregnskabsloven § 73. Dette gælder både lovlige og ulovlige kapitalejerlån. Denne 

særlige note skal indeholde oplysninger om lånets rentefod, løbetid og hvor meget der er afbetalt i året. 

Hvis et lån er optaget og indfriet i samme år, skal dette endvidere oplyses i en note. Det er kun lån til sel-

skabets ledelse og bestyrelsesmedlemmer, samt personer som står disse særligt nært, der skal oplyses. Lån 

til kapitalejere skal ikke oplyses i noten. 

Årsregnskabsloven har endvidere nogle skemakrav, hvori det er bestemt, at lån eller sikkerhedsstillelse til 

ledelse eller kapitalejere skal præsenteres i balancen som ”tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og 

ledelse”. Er kapitalejeren en tilknyttet virksomhed, skal lånet dog præsenteres som ”tilgodehavender hos 

tilknyttede virksomheder”. Som ved ÅRL § 73 gælder disse regler både lovlige og ulovlige lån. Der er dog 

den forskel, at lovlige lån både kan være finansielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver, mens ulovlige lån 

altid vil være omsætningsaktiver193. 

Hvis revisor i forbindelse med revisionen bliver opmærksom på, at ÅRL § 73 eller skemakravet ikke er op-

fyldt, skal revisor tage et forbehold i sin erklæring, da der er tale om en væsentlig mangel.  

Ved indførelsen af den elektroniske indsendelse af regnskaber til Erhvervsstyrelsen er det blevet nemmere 

for Erhvervsstyrelsen at sortere de indsendte regnskaber efter, hvilke regnskaber der har supplerende op-

lysninger om andre forhold. Derved er det blevet lettere for Erhvervsstyrelsen at finde frem til de regnska-

ber, hvor der er konstateret ulovlige kapitalejerlån under den forudsætning, at revisor har ageret korrekt 

ved revisionen. Hvis ikke revisor har lavet en supplerende oplysning ved ulovlige kapitalejerlån, vil dette 

betyde indsendelse til revisornævnet og en bøde til revisor. 

6.1.2 – Ved udvidet gennemgang/review 

Et selskab, som er omfattet af regnskabsklasse B, kan fravælge revision, hvis betingelserne jf. ÅRL § 135 er 

opfyldt. Disse betingelser er, at selskabet i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider 2 af de 

følgende størrelser: En balancesum over 4 mio. kr., en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt 

antal ansatte på 12.  

                                                           
193 Karnov Group Denmark A/S, Kapitalejerlån & Selvfinansiering side 84, 1. udgave 2014 
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Hvis selskabet fravælger revision, udfører revisor enten det, der hedder udvidet gennemgang, eller review. 

Ved et review baserer revisor sit arbejde på forespørgsler og analyser. En udvidet gennemgang er også 

baseret på forespørgsler og analyser som ved review, men med en række yderligere handlinger. De konkre-

te forskelle mellem de to erklæringer og arbejdshandlingerne bag ligger uden for problemfeltet af denne 

opgave og vil ikke blive beskrevet yderligere.  

Ved udvidet gennemgang og review er der heller ikke et direkte krav til at kontrollere for ulovlige kapita-

lejerlån. Der er dog en opmærksomhedsforpligtelse, hvor revisor skal reagere, hvis noget kunne tyde på, at 

tilgodehavenderne ikke er præsenteret korrekt i årsrapporten. Hvis tilgodehavenderne ikke er præsenteret 

korrekt med de korrekte noter i regnskabet, skal revisor tage forbehold herfor i sin erklæring ligesom ved 

revision. Ved udvidet gennemgang skal revisor lave en supplerende oplysning om andre forhold ved kapita-

lejerlån, ligesom ovenfor ved revision i kapitel 6.1.1. Der kan ikke laves supplerende oplysninger om andre 

forhold ved review, jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 9-12, da dette vil være et brud på revisors tavsheds-

pligt194. Konstateres der et ulovligt kapitalejerlån ved review, skal revisor derfor sikre, at dette lån regn-

skabsmæssigt er behandlet korrekt og tage forbehold, hvis det ikke er behandlet korrekt, men revisor skal 

og må ikke lave supplerende oplysning om ledelsens ansvar som ved revision.  

Et selskab kan ikke fravælge revision de følgende 3 regnskabsår, hvis selskabet eller den, som har bestem-

mende indflydelse over selskabet, har accepteret et bødeforlæg eller er dømt for overtrædelse af selskabs-

lovgivningen, jf. ÅRL § 135, stk. 6. Dette betyder, at hvis selskabet eller den med bestemmende indflydelse 

over selskabet er blevet straffet for et ulovligt kapitalejerlån, er det ikke muligt for selskabet at fravælge 

revision de efterfølgende 3 år.  

De sidste år har flere og flere selskaber mulighed for at fravælge revision som følge af forhøjede satser. 

Antallet af selskaber, som fravælger revision, er steget fra 12 i 2006 til 29.340 i 2012195. Når flere og flere 

fravælger revision, betyder dette også en risiko for, at der findes flere kapitalejerlån, som Erhvervsstyrelsen 

ikke bliver opmærksomme på. I en analyse foretaget af FSR i 2012 har FSR antaget, at der er samme forde-

ling af supplerende oplysninger og forbehold hos ikke revidere regnskaber som for reviderede regnskaber. 

Under denne forudsætning mener FSR 2.265 selskaber har fravalgt revision, og som ville have en supple-

rende oplysning om ulovlige kapitalejerlån, hvis regnskabet var blevet revideret. Endvidere har en anden 

analyse fra FSR fra 2013 vist, at selskaber med ulovlige kapitalejerlån oftere fravælger revision, hvorfor det 

                                                           
194 Artikel ”Revisors rolle ved aktionærlån” af Bjarne Aalbæk, side 10, ført i Danske Revisorer nr. 4, 38. årgang, decem-
ber 2012 
195 Analyse ”Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres” af FSR, side 3-4, april 2014 
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må formodes, at antallet af selskaber, som burde have en supplerende oplysning om ulovligt kapitalejerlån, 

er højere end 2.265196. 

Det kan være svært for Erhvervsstyrelsen at finde frem til samt straffe ledere og kapitalejere, som på ulov-

ligvis har lånt penge i selskabet, hvis der er fravalgt revision.  

6.1.3 – Ved assistanceerklæring 

Ved en assistanceerklæring assisterer revisor med opstillingen af regnskabet. I den forbindelse skal revisor 

anvende sin regnskabsekspertise, så regnskabet opstilles korrekt. Der er ikke noget, der hedder forbehold 

og supplerende oplysninger ved en assistanceerklæring, men i tilfælde af afvigelse fra den regnskabsmæs-

sige begrebsramme, kan revisor i sin assistanceerklæring indsætte et afsnit, som henviser til disse afvigel-

ser. Revisor har altså ikke mulighed for at tage forbehold eller lave supplerende oplysninger ved en assi-

stanceerklæring.  

Der er heller ikke her et krav til revisor om at finde eventuelle ulovlige lån, men hvis der er et ulovligt kapi-

talejerlån, skal revisor sikre sig, at det er præsenteret korrekt i regnskabet, da revisor jo har assisteret med 

opstillingen af regnskabet197. 

Kapitel 6.2 – Handlinger ved ulovligt kapitalejerlån jf. skatteretten 

Skattemæssigt skal et ulovligt kapitalejerlån beskattes hos kapitalejeren med direkte eller indirekte be-

stemmende indflydelse, jf. kapitel 3 ovenfor. På trods af at det som udgangspunkt ikke er muligt at ”repare-

re” på ulovlige kapitalejerlån, er der dog i SKATs styresignal fra december 2014 åbnet for visse muligheder 

alt efter, hvornår det ulovlige lån opdages198. 

I SKATs styresignal åbnes der for to muligheder for kapitalejeren at undgå en dobbeltbeskatning. Den ene 

er ved at udlodde den selskabsretlige fordring til sig selv, hvorved der opstår konfusion, og fordring ophører 

med at eksistere. Den anden mulighed er ved, at fordringen overføres til kapitalejeren som løn. Begge til-

fælde vil blive gennemgået nedenfor. 

6.2.1 – Udlodning af fordring til kapitalejeren 

Den ene mulighed for at undgå dobbeltbeskatning er at udlodde fordringen på kapitalejeren til kapitaleje-

ren selv. Dette vil ifølge SKAT være skattefrit. Grunden, til at det kan gøres skattefrit er, at et ulovligt kapita-

lejerlån er et lån i selskabsretlig forstand, men skattemæssigt anses det for at være en hævning uden tilba-

                                                           
196 Analyse ”Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres” af FSR, side 2, april 2014 
197 Artikel ”Revisors rolle ved aktionærlån” af Bjarne Aalbæk, side 11, ført i Danske Revisorer nr. 4, 38. årgang, decem-
ber 2012 
198Styresignal fra skat, udsendt d. 3. december 2014, SKM2014.825.SKAT 
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gebetalingspligt. Derfor ophører fordringen med at bestå i skatteretlig forstand, når kapitalejeren er blevet 

beskattet af denne. Dette betyder derfor også, at fordringen kun findes i selskabsretligt forstand. Og derfor 

vil en udlodning til kapitalejeren ikke have skattemæssige konsekvenser, da fordringen jo ikke længere eksi-

sterer skatteretligt. 

For at kunne udlodde fordringen på kapitalejeren til kapitalejeren skal alle selskabsretlige regler herom 

overholdes. Disse selskabsretlige regler vil blive gennemgået nedenfor. 

6.2.1.1 – Selskabsloven § 182, stk. 1 og 2, beslutning om ekstraordinært udbytte 

SL § 182, stk. 1 og 2 siger, at generalforsamlingen kan beslutte, at der skal udloddes ekstraordinært udbyt-

te, når selskabet har aflagt mindst en årsrapport, samt at generalforsamlingen herefter kan bemyndige 

ledelsen til at træffe denne beslutning. 

En betingelse for at udlodde fordringen til kapitalejeren er derfor, at selskabet har aflagt mindst én årsrap-

port, da det ellers ikke er muligt at udlodde ekstraordinært udbytte. Endvidere skal udlodningen besluttes 

af det organ, som har denne bemyndigelse jf. SL § 182, stk. 1, hvilket vil være generalforsamlingen, med-

mindre de har bemyndiget ledelsen til at tage denne beslutning, jf. SL § 182, stk. 2. 

6.2.1.2 – Selskabsloven § 182, stk. 3, hvad kan udloddes ved ekstraordinært udbytte 

SL § 182, stk. 3 siger, at det kun er muligt for selskabet at udlodde midler omfattet af SL § 180, stk. 2 samt 

overskud og frie reserver, som er opstået efter den senest aflagte årsrapport. Midler, som kan udloddes jf. 

SL § 180 stk. 2, er det, der er anført som overført resultat jf. selskabets seneste årsrapport samt andre re-

server, som ikke er bundet. Det er ledelsens ansvar, at det, der bliver udloddet, er ansvarligt i forhold til 

selskabets økonomi. 

Kan fordringen ikke rummes i selskabets overførte resultat samt frie reserver, kan der ikke ske udlodning af 

den. 

6.2.1.3 – Selskabsloven §§ 181 og 183, udlodning af andre værdier end kontanter 

SL § 181 indeholder regler for ordinære udlodninger af andre værdier end kontanter. I disse tilfælde skal 

der udarbejdes en vurderingsberetning i henhold til SL §§ 36 og 37, hvori vurderingsmanden skal erklære, 

at udbyttebeløbet mindst svarer til værdien af det udloddede. Der er mulighed for at undgå vurderingsbe-

retningen i SL § 38, stk. 1, men fordringer er ikke omfattet af denne undtagelse. 

SL § 183, stk. 5 indeholder regler for udlodning af andre værdier end kontanter ved ekstraordinært udbytte, 

det vil sige udbytte, som ikke besluttes i forbindelse med selskabets årsrapport. Jf. SL § 183, stk. 5 skal der 
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udarbejdes en vurderingsrapport, som erklærer, at det udloddede beløb mindst svarer til værdien af det 

der udloddes jf. SL §§ 36 og 37.  

Når der udloddes ekstraordinært udbytte, skal der ved beslutningen herom vedlægges en balance, så det 

kan kontrolleres, om en ekstraordinær udlodning vil være økonomisk forsvarlig, jf. SL § 183, stk. 1. Det er 

muligt at anvende balancen fra selskabets seneste årsrapport, hvis ikke der er gået mere end 6 måneder, 

siden balancedagen for regnskabet. Er der gået mere end 6 måneder, skal der udarbejdes en mellembalan-

ce, jf. SL § 183, stk. 2 og stk. 3. Denne mellembalance skal opfylde samme krav som balancen i selskabets 

årsrapport, jf. SL § 183, stk. 4. Endvidere skal en beslutning om ekstraordinært udbytte optages i protokol-

len, jf. SL § 183, stk. 6. 

6.2.1.4 – Konsekvenser ved udlodning af fordring 

For det første bliver kapitalejeren beskattet af kapitalejerlånet som enten løn eller udbytte. 

For at undgå en dobbeltbeskatning kan fordringen udloddes til kapitalejeren, hvis reglerne jf. ovenfor over-

holdes. Herved opstår der konfusion, og fordringen vil herefter ikke længere eksistere. Hvis der er flere 

kapitalejere i selskabet, vil en udlodning af en fordring på kun den ene kapitalejer betyde, at denne kapital-

ejer vil have en gæld til den anden kapitalejer på et beløb svarende til dennes ejerandel. En udlodning af 

fordringen vil betyde, at selskabets frie reserver bliver mindre, og derved vil konsekvensen for kapitalejeren 

være, at den bogførte værdi af kapitalejerens kapitalandel i selskabet falder.  

Der er omkostninger forbundet med denne løsning, da der skal udarbejdes en vurderingsberetning og 

eventuelt en mellembalance, hvis der er gået mere end 6 måneder efter regnskabets balancedag. Det skal 

derfor overvejes, om løsningen om at overføre fordringen som løn jf. nedenfor, kan anvendes i stedet. 

6.2.2 – Fordringen overføres som løn 

En anden måde at undgå dobbeltbeskatning er ved at overføre fordringen til løn. På denne måde vil selska-

bet opnå fradrag for lønudgiften, og kapitalejeren vil ikke skulle indbetale lånet til selskabet. 

En betingelse for at dette kan ske, er at beløbet er indenfor, hvad der er passende løn til kapitalejeren. 

Endvidere skal der foreligge en aftale mellem selskabet og kapitalejeren. Dette betyder, at der ikke kan ske 

regulering med tilbagevirkende kraft, men at overførelsen til løn først kan ske, når aftalen er indgået mel-

lem kapitalejeren og selskabet. Dette kan for eksempel ske ved en tillægskontrakt til kapitalejerens ansæt-

telseskontrakt om bonus. 
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SKAT har i deres styresignal199 opstillet tre situationer med konsekvenserne for at overføre en fordring til 

løn alt efter, hvornår indberetningen og indbetalingen af kapitalejerlånet sker. Disse tre situationer vil blive 

opstillet nedenfor med taleksempler. Da kapitalejeren ofte først kontakter revisor, når skaden er sket, eller 

revisor opdager, at der er et ulovligt kapitalejerlån, er det endvidere disse nedenstående tre situationer 

som revisor kan anvende. 

6.2.2.1 – Lånet indberettes til SKAT inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist i det år, lånet 

opstår 

Hvis lånet opdages inden selskabets selvangivelsesfrist i det år, hvor lånet opstår, vil selskabet skulle lave en 

efterangivelse til E-indkomst, hvis der er tale om løn eller efterangivelse af udbyttet samt indbetale kilde-

skatten. Hvis kapitalejeren indbetaler kildeskatten til selskabet inden udløbet af selskabets selvangivelses-

frist, vil kildeskatten ikke anses som et nye kapitalejerlån, jf. SKAT200.  

Taleksempel: 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret, hvorfor selskabets selvangivelsesfrist er d. 30/6 i det efterfølgende 

år. Kapitalejeren har lånt kr. 100.000 i selskabet d. 1/8-14. Lånet opdages og indberettes til SKAT ved en 

efterangivelse d. 1/2-15. Kapitalejeren forudsættes at betale 50 % i skat. Renten skal beregnes fra den dag, 

hvor lånet opstår frem til dagen, hvor lånet indberettes til SKAT. For overblikkets skyld har vi forudsat, at 

renten for hele perioden, det vil sige fra lånet opstår til det indberettes til skat, udgør 10.000 kr. 

Selskabet har en lønudgift på kr. 100.000, som er fradragsberettiget for selskabet i 2014. Lønnen beskattes 

hos kapitalejeren i det år, lånet er optaget. Derfor er det vigtigt, at selskabet laver en efterangivelse for 

august 2014. Selskabet skal indbetale kildeskatten inden for 14 dage, jf. styresignalet. Endvidere har selska-

bet et tilgodehavende hos kapitalejeren på kr. 50.000 svarende til kildeskatten. Hvis kapitalejeren indbeta-

ler kr. 50.000 inden d. 30/6-15, anses dette ikke som et nyt ulovligt kapitalejerlån i skatteretlig forstand. 

Selskabsretligt vil ikke indbetalt kildeskat ej heller anses om et ulovligt kapitalejerlån. Renten udgør kr. 

10.000, denne rente er ikke fradragsberettiget hos kapitalejeren og er skattepligtig for selskabet. 

6.2.2.2 – Lånet indberettes til SKAT inden selskabets selvangivelsesfrist i året efter, lånet opstår 

Konsekvenserne vil være de samme som ved kapitel 6.2.2.1 ovenfor, dog skal selskabet have genoptaget 

sin selvangivelse, da fradraget for lønudgiften gives i det år, hvor udbetalingen er sket. Endvidere vil kilde-

skatten blive anset som et nyt ulovligt kapitalejerlån, da kapitalejeren ikke har betalt kildeskatten til selska-

bet inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist i det år, hvor kapitalejerlånet opstår. 

                                                           
199 Styresignal fra SKAT, udsendt d. 3. december 2014, SKM2014.825.SKAT 
200 Styresignal fra SKAT, udsendt d.  3. december 2014, SKM2014.825.SKAT, situation 7, pkt. 1. 
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Taleksempel: 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret, hvorfor selskabets selvangivelsesfrist er d. 30/6 i det efterfølgende 

år. Kapitalejeren har lånt kr. 100.000 i selskabet d. 1/8-13. Lånet opdages og indberettes til SKAT ved en 

efterangivelse d. 1/2-15. Kapitalejeren forudsættes at betale 50 % i skat. Renten skal beregnes fra den dag, 

hvor lånet opstår frem til dagen, hvor lånet indberettes til SKAT. For overblikkets skyld har vi forudsat, at 

renten for hele perioden, det vil sige fra lånet opstår til det indberettes til skat, udgør 10.000 kr. 

Selskabet har en lønudgift på kr. 100.000, som er fradragsberettiget for selskabet i 2013, hvorfor selskabet 

skal bede om genoptagelse af dets selvangivelse for 2013 for at få fradrag. Lønnen beskattes hos kapitaleje-

ren i det år, lånet er optaget. Derfor er det vigtigt, at selskabet laver en efterangivelse for august 2013. 

Endvidere har selskabet et tilgodehavende hos kapitalejeren på kr. 50.000 svarende til kildeskatten, og da 

kapitalejeren ikke har indbetalt de kr. 50.000 svarende til kildeskatten inden d. 30/6-14, vil dette anses som 

et nyt ulovligt kapitalejerlån i skatteretligt forstand. I selskabsretlig forstand vil det dog ikke anses som et 

nyt ulovligt kapitalejerlån. Renten udgør kr. 10.000, denne rente er ikke fradragsberettiget hos kapitaleje-

ren, og den er skattepligtig for selskabet. 

6.2.2.3 – Lånet indberettes til SKAT efter selskabets selvangivelsesfrist i året efter, lånet opstår 

Hvis lånet først opdages efter udløbet af selskabets selvangivelsesfrist i året efter, lånet er opstået, skal 

selskabet ikke foretage en efterangivelse eller indbetale kildeskatten, men blot give SKAT besked. Skatten 

for det ulovlige kapitalejerlån vil ske som en personlig beskatning hos kapitalejeren. 

Taleksempel: 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret, hvorfor selskabets selvangivelsesfrist er d. 30/6 i det efterfølgende 

år. Kapitalejeren har lånt kr. 100.000 i selskabet d. 1/8-13. Lånet opdages, og SKAT informeres herom 1/8-

15. Kapitalejeren forudsættes at betale 50 % i skat. Renten skal beregnes fra den dag, hvor lånet opstår 

frem til dagen, hvor lånet indberettes til SKAT. For overblikkets skyld har vi forudsat, at renten for hele pe-

rioden, det vil sige fra lånet opstår til det indberettes til skat, udgør 10.000 kr.  

Selskabet har en lønudgift på kr. 100.000, som er fradragsberettiget for selskabet i 2013, hvorfor selskabet 

skal bede om genoptagelse af dets selvangivelse for 2013. Lønnen beskattes hos kapitalejeren i det år, lånet 

er optaget, men selskabet skal ikke lave en efterangivelse, og selskabet skal ej heller indbetale kildeskatten. 

Renten udgør kr. 10.000, denne rente er ikke fradragsberettiget hos kapitalejeren og er skattepligtig for 

selskabet. 
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Kapitel 6.3 – Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at det forventes, at revisor ved alle erklæringstyper opdager et ulovligt kapitalejerlån 

på trods af, at dette ikke direkte er et krav. Revisors handlinger ved et ulovligt kapitalejerlån er dog meget 

forskellig alt efter hvilken erklæringstype, der er tale om.  

Revisors handlinger er klart flest ved en revision. Her skal revisor sikre, at det ulovlige kapitalejerlån er præ-

senteret og værdiansat korrekt i årsrapporten; ellers skal revisor tage forbehold. Endvidere skal revisor lave 

en supplerende oplysning om andre forhold i erklæringen, da ledelsen kan ifalde ansvar. 

Ved udvidet gennemgang og review skal og må revisor ikke lave supplerende oplysninger om andre forhold, 

hvorfor revisors handling ved konstatering af et ulovligt kapitalejerlån er kontrol af, om det ulovlige kapita-

lejerlån er præsenteret korrekt i årsrapporten; ellers skal revisor tage forbehold i erklæringen. 

Ved afgivelse af en assistanceerklæring assisterer revisor udelukkende med opstillingen af regnskabet, og 

revisors handlinger ved konstatering af et ulovligt kapitalejerlån er udelukkende at kontrollere, om det er 

præsenteret korrekt i årsrapporten. Er det ikke tilfældet, skal revisor afstå fra opgaven eller indsætte et 

afsnit i assistanceerklæringen om, afvigelserne fra den regnskabsmæssige begrebsramme. 

Er der selskabsretligt konstateret et ulovligt kapitalejerlån, skal dette altid give en supplerende oplysning, 

hvad enten det ulovlige kapitalejerlån er indfriet på balancedagen eller ej. 

Skattemæssigt skal der ske beskatning af et ulovligt kapitalejerlån. SKAT har åbnet op for to muligheder for, 

at kapitalejeren kan undgå at blive beskattet af samme beløb to gange. Den ene mulighed er udlodning af 

fordringen på kapitalejeren til kapitalejeren, her skal en række betingelser for udlodningen dog opfyldes. 

Den anden mulighed for at undgå dobbeltbeskatning er at overføre fordringen som løn. Alt efter hvornår 

fordringen opdages og indberettes til SKAT, vil kapitalejeren herved undgå dobbeltbeskatning. Hvis ikke 

kapitalejeren indbetaler kildeskatten inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist i det år, hvor lånet er 

opstået, vil kildeskatten blive et nyt ulovligt kapitalejerlån, og kapitalejeren vil dermed blive dobbeltbeskat-

tet af dette beløb. 

SKAT lagde som udgangspunkt ud med en langt hårdere linje, hvor der ikke var mulighed for at undgå dob-

beltbeskatning, men er med styresignalet fra december 2014 heldigvis kommet på andre tanker.  
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Kapitel 7 – Konklusion 
Afhandlingens formål har været at give et overblik over de selskabsretlige og skatteretlige regler om kapita-

lejerlån samt udfordringerne med disse.  

I afhandlingens kapitel 2 og 3 er reglerne om kapitalejerlån samt konsekvenserne i henholdsvis selskabs-

skatten og skatteretten gennemgået.  

I selskabsretten er reglerne om kapitalejerlån reguleret i SL § 210, samt undtagelserne i SL §§ 210, stk. 2 – 

214. I selskabsretten er alle lån til kapitalejer og ledelse i selskabet, moderselskabet samt andre selskaber 

med bestemmende indflydelse som udgangspunkt ulovlige. Omfattet er også nærtstående til kapitalejeren 

samt personer, som står kapitalejeren særligt nær. Undtaget for reglerne i SL § 210 er lån til danske og visse 

udenlandske moderselskaber jf. SL § 211. Endvidere er lån i forbindelse med selvfinansiering ikke omfattet, 

jf. SL § 210, stk. 2. Lån ydet i forbindelse med en sædvanlig forretningsmæssig disposition samt lån ydet fra 

pengeinstitutter og til medarbejdere i forbindelse med medarbejdernes køb af andele i selskabet er ej hel-

ler omfattet af forbuddet, jf. SL §§ 212-214. Konsekvenserne ved et ulovligt kapitalejerlån er tilbagebetaling 

af de udtrukne midler, en renteberegning med p.t. 9,05 % fra lånet optages, til det indfries samt bøde. De 

selskabsretlige regler om kapitalejerlån er komplekse og mere restriktive end i de fleste af vores nabolande. 

I skatteretten findes reglerne i LL § 16E. Denne lov omfatter alle kapitalejere, som har bestemmende ind-

flydelse over selskabet. Ved opgørelsen af stemmerettighederne skal nærtståendes ejerandele også med-

regnes. Ud over de hævninger, som kapitalejeren foretager, er sikkerhedsstillelser og midler til rådighed 

også omfattet af LL § 16E. Der er nogle undtagelser, som ikke er omfattet af LL § 16E, disse er sædvanlige 

forretningsmæssige dispositioner, selvfinansiering og sædvanlige lån fra pengeinstitutter. Der har siden 

vedtagelsen af LL § 16E været store diskussioner omkring begrebet sædvanlig forretningsmæssig dispositi-

on. Vi kan konkludere, at det ikke, på baggrund af loven samt høringssvar fra skatteministeren, har været 

muligt klart at fastlægge, hvilke dispositioner, der kan opfattes som sædvanlige forretningsmæssige dispo-

sitioner i skatteretlig henseende. Da de skattemæssige regler om kapitalejerlån stadig er forholdsvis nye, 

ligger der ikke noget domspraksis på området, som kan hjælpe med tolkningen, som der for eksempel gør i 

selskabsretten. Vi må derfor afvente, at der afsiges domme på området, som forhåbentligt kan hjælpe til at 

klarligge begrebet i skatteretten. Konsekvensen for kapitalejeren i skatteretten ved at have optaget et ulov-

ligt kapitalejerlån er, at han bliver beskattet ved optagelsen af lånet/sikkerhedsstillelsen. 

I afhandlingens kapitel 4 har vi behandlet problemstillingen om LL § 16E’s udstrækning til at gælde for kapi-

talejere i selskaber fra andre EU-lande, men som er fuld skattepligtige til Danmark. Vi kan konkludere, at 

det faktum, at LL § 16E også omfatter kapitalejere, som er fuld skattepligtige til Danmark og ejer andele i et 
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udenlandsk selskab, udgør en restriktion mod etableringsfriheden. Dette begrundes i, at LL § 16E gør det 

mindre attraktivt at stifte et selskab i et andet EU-land for at udnytte de mildere regler vedrørende kapita-

lejerlån i det pågældende land. Vi mener ikke, at der er tale om en restriktion, som kan retfærdiggøres ud 

fra de principper, som retspraksis på området opstiller. Der ligger dog ingen afgørelse om dette problem, så 

vi må afvente, at LL § 16E bliver bredere kendt, og nogen vil føre en sag ved EU-domstolen. 

I afhandlingens kapitel 5 har vi opstillet forskellige eksempler på kapitalejerlån for at finde frem til forskel-

lene mellem den selskabsretlige og den skatteretlige behandling af kapitalejerlån samt finde problemstillin-

ger herved. Som udgangspunkt kan vi konkludere, at der ligger en forskel i, hvem der er omfattet af regler-

ne i henholdsvis selskabsretten og skatteretten. Selskabsretten omfatter både lån til fysiske og juridiske 

personer, hvor skatteretten udelukkende omfatter lån til fysiske personer. Endvidere kan vi konkludere, at 

der ligger en forskel i omfanget af begrebet sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Skatteministeren 

har udtalt, at den skattemæssige definition ligger op ad den selskabsretlige, men at der kan forekomme 

forskelle grundet de to loves forskellige formål. I forbindelse med opstillingen af eksemplerne er vi blevet 

opmærksomme på nogle af de udfordringer, der ligger på området. Én udfordring er, når der opstår dob-

beltbeskatning som følge af, at lånet både er ulovligt i selskabsretten og skatteretten. Her kan vi konklude-

re, at på trods af at kapitalejeren beskattes af lånet inklusive renter, skal det endvidere tilbageføres til sel-

skabet straks. Dette betyder, at kapitalejeren bliver dobbeltbeskattet. SKAT har dog åbnet op for en mulig-

hed omkring udlodning af fordringen, hvorved at kapitalejeren ikke bliver beskattet af det samme beløb to 

gange. Dog er der nogle selskabsretlige krav, som her skal være opfyldt. En anden udfordring ligger i kapi-

talselskabers lån til et personselskab, hvor selskabsdeltageren i personselskabet ligeledes er kapitalejer i 

kapitalselskabet. I disse tilfælde mener SKAT, at der skal ses igennem personselskabet grundet den skatte-

mæssige transparens. Personselskabet er stadig et selvstændigt retssubjekt, som kan eje aktiver og stifte 

gæld. Vi er ikke enige med SKAT, og vi kan konkludere, at den skattemæssige transparens ikke kan begrun-

de, at der ses igennem personselskabet. Vi kan endvidere konkludere, at det er forkert at beskatte en sel-

skabsdeltager for en gæld, som personselskabet har stiftet.  

I afhandlingens kapitel 6 har vi behandlet revisors handlinger ved ulovlige kapitalejerlån samt mulighederne 

for at reparere på ulovlige kapitalejerlån efterfølgende. Vi kan konkludere, at det ikke direkte er et krav til 

revisor at opdage ulovlige kapitalejerlån, men at det alligevel forventes af revisor, at ulovlige kapitalejerlån 

opdages i alle former for erklæringstyper. Revisors reaktion på konstateringen af et ulovligt kapitalejerlån 

afhænger af, hvilken type erklæring revisor skal afgive. Et ulovligt kapitalejerlån udløser altid en suppleren-

de oplysning i erklæringen ved revision, da ledelsen kan ifalde ansvar. Hvis et ulovligt lån konstateres i for-

bindelse med et udvidet gennemgang og review, skal der tages et forbehold, hvis det ikke er præsenteret 
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korrekt i årsrapporten. Ved en assistanceerklæring skal revisor kontrollere, om det ulovlige lån er præsen-

teret korrekt i årsrapporten, hvis dette ikke er tilfældet har revisor mulighed for at afstå fra opgaven eller 

indsætte et afsnit i assistanceerklæringen herom. Vi kan konkludere, at for revisor ligger udfordringen i at 

opdage de ulovlige lån og herefter tilpasse sin erklæring. Revisorer bliver ofte først kontaktet af kapitaleje-

ren, efter skaden er sket, så en anden udfordring for revisor er at reparere på skaden. Her har SKAT åbnet 

for muligheden om at udlodde fordringen eller overføre den til løn. 

Vi kan konkludere, at de selskabsretlige konsekvenser for selskabet ved et ulovligt kapitalejerlån er, at der 

kommer en supplerende oplysning i selskabets årsrapport, også selvom det ulovlige kapitalejerlån er indfri-

et på balancedagen. Derudover er der i henhold til Årsregnskabsloven krav om, at kapitalejerlån til ledelsen 

skal fremgå af en særlig note. De skattemæssige konsekvenser for selskabet afhænger af, hvordan det ulov-

lige kapitalejerlån skal beskattes hos kapitalejeren, nemlig enten som løn eller udbytte. Hvis det bliver be-

skattet som løn, har selskabet skattemæssigt fradrag for lønomkostningen i det år, lånet er optaget. Hvis 

det i stedet skal beskattes som udbytte, har selskabet ikke fradrag for beløbet.  
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Kapitel 8 – Perspektivering 

LL § 16E blev vedtaget tilbage i 2012, men den er stadig basis for stor diskussion. Der er stadig mange, som 

mener, at indførslen af LL § 16E ikke har haft den ønskede virkning på antallet af ulovlige kapitalejerlån. 

Dette bliver blandt andet afspejlet i en artikel i Revision og Regnskabsvæsen nr. 1 – januar 2015. Det vil 

være interessant at undersøge yderligere, hvilke indvirkninger LL § 16E har haft i praksis. 

I lovforslaget står der anført den forventede indtægt ved indførelsen af LL § 16E. Det kunne være interes-

sant, hvis muligt at undersøge, hvor realistisk dette skøn har været? Har SKAT fået det ud af det, som de 

forventede? 

I opgavens kapitel 6 beskriver vi den mulighed, som SKAT har angivet i deres styresignal, om udlodning af 

fordringen til kapitalejeren for på den måde at undgå en dobbeltbeskatning. Spørgsmålet er, om denne 

metode selskabsretligt er lovlig? Reglerne om tilbagebetaling af ulovlige kapitalejerlån findes i SL § 215. I 

Erhvervsstyrelsens kommentarer til Selskabsloven under § 215 henvises der til kommentarerne til SL § 194 

for yderligere fortolkning. SL § 194 er en videreførelse af de tidligere bestemmelser i Aktieselskabsloven § 

113 og Anpartsselskabsloven § 48. Det fremgår af kommentarerne til SL § 194, at det ikke er meningen, at 

den nye SL § 194 skal lave indholdsmæssige ændringer i forhold til de tidligere bestemmelser i henholdsvis 

Aktieselskabsloven og Anpartsselskabsloven. Derfor har vi kigget i bemærkningerne til Aktieselskabsloven § 

113, hvoraf det fremgår at ”… Andre udbetalinger, det vil navnlig sige kapitaludlodninger i strid med lovens 

regler, er aktionæren derimod ubetinget forpligtet til at tilbagebetale. Denne absolutte regel er nødvendig 

af hensyn til kreditorernes beskyttelse.”201 At tilbagebetalingen er ubetinget, må betyde, at en tilbagebeta-

ling kun kan ske ved indbetaling af likvider. Og at reglen er absolut, må endvidere betyde, at denne skal 

tydes ordret, og at der ikke kan viges fra den. Hvis dette er korrekt, og ulovlige kapitalejerlån dermed kun 

kan tilbagebetales ved, at der overføres midler til selskabet, kan dette ikke anvendes som en mulighed for 

at undgå dobbeltbeskatning, som SKAT ellers oplyser i deres styresignal. For hvis der først skal udloddes 

midler fra selskabet, vil disse midler skulle beskattes først, og dermed opstår dobbeltbeskatningen, da det 

ulovlige kapitalejerlån (som i forvejen er blevet beskattet jf. LL § 16E) indfries med beskattede midler. Fidu-

sen ved udlodningen af fordringen er nemlig jf. SKAT, at dette ikke vil koste skat, da denne fordring ikke 

består i skatteretlig henseende, hvorimod en udlodning af likvider vil bestå i skatteretlig henseende. Det 

har ikke været muligt for os at konkludere noget vedrørende dette spørgsmål i forbindelse med denne op-

gave, men det ville være interessant at se, hvorvidt den af SKAT forslåede mulighed overhovedet er lovlig. 

                                                           
201 Thomson Reuters, Selskabsloven med kommentarer, side 721, 2. kolonne midt, 2. udgave 2014 
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Et andet spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med denne løsning på dobbeltbeskatning fra SKAT er, om 

der i grunden er tale om eftergivelse af gæld? Godt nok oplyser SKAT i deres styresignal, at denne løsning 

ikke vil koste skat, og at Selskabslovens regler om udlodning af andre aktiver end likvider skal overholdes, 

men hvis der i grunden er tale om eftergivelse, forsvinder dette vel ikke, hvis det blot kaldes noget andet? 

Og eftersom Erhvervsstyrelsen i et svar til FSR i forbindelse udarbejdelsen af FSRs notat vedrørende ulovlige 

aktionærlån har udtalt, at det er deres opfattelse, at selskaber ikke kan eftergive ulovlige lån, vil det betyde, 

at denne løsning vil give et andet resultat. Dette er endnu en gren af opgaven, som vi syntes kunne spæn-

dende at undersøge nærmere.  
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