
 

  

 

Vejleder: 

Professor Jane Bolander  

 

Forfattere: 

Kristina Luise Nilsson                  

Maibritt Nygaard Jensen          

 

Censor:  

     

Kandidatafhandling 

Copenhagen Business School - Sommeren 2014 

Cand.merc.aud - 4. semester 

 

- Fra et skatteretligt perspektiv 

Kapitalejerlån 

Antal anslag: 257.708 
Antal normalsider: 113 
Afleveret den 22. august 2014 

Shareholder loans from a tax law perspective 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 1 af 140 

1. English summary 

During the financial crisis that started in Denmark in 2007/08, there has been a growing number of 

shareholder loans in the Financial Statements of Danish Companies, mostly in order to fund private 

spending as it has been difficult to obtain loans from the banks in this period.  

As a consequence of the increased shareholder loans, and to limit the numbers of new loans, the 

Danish Government, Venstre and Det Konservative Folkeparti presented a new paragraph to The 

Danish Tax Assessment Act, so that loans granted from August 14th 2012 and going forward, was 

illegalized from both a fiscal point of view, as well as in relation to company law. The existing regu-

lation against shareholder loans in the Danish Companies Act has not complied with in an appropriate 

manner, which led to an increase of shareholder loans as it was without consequences for the share-

holders.  

This thesis will look into the consequences of the new conditions of the law, including the conse-

quences for the involved parties. The Danish Tax Act and the Danish Companies Act have misalign-

ments to this point, and we will try to clarify the issues related to this problem. 

The Tax Assessment Act, Section 16 E contains information of which loans will be considered as 

illegal including whom they may concern with respect to The Tax Assessment Act, Section 2.  

If the Tax Assessment Act, Section 16 E is not observed correctly, it will imply different conse-

quences for the involved parties. The companies are responsible for reporting, withholding and pay-

ing the withholding tax to The Danish Tax Authorities to avoid a breach of the law and further fining 

in this matter.  

The shareholder is then responsible for repaying the loan to the company including payment of the 

tax paid to the Authorities. If the shareholder does not pay the tax, the company will be obliged to do 

so, and this will be treated as a new illegal and non-taxed shareholder loan.   

The primary consequence of the changes with Tax Assessment Act, Section 16 E is that withdrawals 

from the company’s accounts to the shareholder will be taxed either as payment or dividends of 

shares. This taxation must be carried out at the same time as the withdrawing, or the company and 

the responsible shareholder will be held liable.  



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 2 af 140 

We have incorporated the preparatory work regarding the development of the law in our thesis to 

analyze the meaning of the paragraph. Further, we have incorporated examples to analyze how the 

companies and the involved shareholders should act and handle the taxation in practice.  

Further, we have talked to The Danish Tax Authorities and The Danish Commerce Agency to try to 

clarify how they are handling the new situation. We have included a number of answers from the Tax 

Authorities as well in order to provide further clarification.  

At the end of the thesis we can conclude that the introduction of The Tax Assessment Act, Section 

16 E, all things being equal, will cause less illegal shareholder loans in the future, this is mainly due 

to shareholders discouragement by the severer taxation implications.  

The Danish Tax Authorities and The Danish Commerce Agency have been cooperating in order to 

detect, collect, and punish illegal shareholder loans, it is our assessment that they intend to continue 

their cooperation relating to this. During this collaboration, The Danish Commerce Agency have in 

the period from 2010 to 2014 collected about 50% of the monetary loans from 2010, which is almost 

DKK 2 billion.  

The work collecting the old loans and follow up on new ones will continue in the future. By giving 

the opportunity of sanctions, the Danish Authorities have now a better way to collect and punish the 

shareholders who wish to commit tax evasion. And for that reason all other shareholders, who have 

good intentions and want to observe the legislation correct, are now being considered.   

Though all of the above mentioned is positive from the social point of view, there are still issues in 

navigating the conditions of the law. It is our conclusion that The Danish Tax Authorities will receive 

further questions from companies and advisers regarding the interpretation and management of the 

law. We also conclude that illegal shareholder loans will continue to occur as some shareholders are 

not familiar with the legislation and the consequences hereof. 

It must be concluded that regardless of problems with interpretation of the Tax Assessment Act, Sec-

tion 16 E, the legislation has had the aimed effect towards taxation of illegal shareholder loans.  
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3. Indledning 

I forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 926 den 13. september 2012 blev der indført skærpede regler 

for behandling af kapitalejerlån i Danmark, både ved beskatningen for kapitalejeren og for revisors 

revision og rådgivning på området.  

Ved fremlæggelse af lovforslaget udtalte daværende Skatteminister, Thor Möger Pedersen, blandt 

andet:1 

”Det foreliggende lovforslag går ud på, at beskatte aktionærlån ved optagelsen af lånet, så eksiste-

rende skattemæssige incitamenter til optagelse af aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn 

eller udbytte i selskabet fjernes. ” 

FSR – danske revisorer har i en offentliggjort rapport analyseret på udviklingen af antallet af ulovlige 

lån i Danmark. Udviklingen er skildret i følgende figur:2 

 

 

 

 

 

Udviklingen i kapitalejerlån i kriseårene har gjort, at staten går glip af kildeskat på hævningerne, 

enten i form af udbytte eller løn. Regeringen har derfor skærpet reglerne og beskatningen ved indfø-

relsen af LL § 16 E. Der er primært tale om ulovlige kapitalejerlån i selskaber, der aflægger årsrapport 

efter reglerne for klasse B-virksomheder. Klasse B-virksomheder er typisk anpartsselskaber med en 

enkelt kapitalejer.  

                                                 

1 Skatteminister Thor Möger Pedersens fremsættelsestale af lovforslag nr. L 199 
2 FSR - danske revisorer, Ulovlige aktionærlån analyse, side 4 

Figur 1: Udviklingen i antallet af ulovlige lån 
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I 2010 har SKAT opgjort, at der er udestående ulovlige kapitalejerlån for ca. 4 mia. kr.3 Udviklingen 

fra 2011 til 2012 skyldes primært, jf. FSR – danske revisorers analyse, at flere selskaber har fravalgt 

revisionen i perioden, samt at flere selskaber er gået konkurs, herudover er flere lån tilbagebetalt, 

hvilket dog opvejes af de nyoptagede lån. Ved fravalg af revisionen forværres SKAT’s og Erhvervs-

styrelsens opdagelsesmulighed, og håndhævelsen af reglerne vanskeliggøres.  

Reglerne for kapitalejerlån er ikke reguleret af EU,4 og de enkelte EU-lande har forskellige synspunk-

ter vedrørende lånene. Holdningen går fra, at lånene ikke anses for værende ulovlige til de danske 

regler, der er blandt de hårdest regulerede.5 Danmark er et af de eneste lande i EU, der forbyder 

kapitalejerlån.6 Der kan derved opstå selskabskonstruktioner, der er etableret for at omgå de danske 

regler. 

Formålet med denne afhandling er at analysere på de problemstillinger, som indførelsen af LL § 16 

E medfører. Endvidere vil vi analysere på, hvilke konsekvenser reglerne får for ejerne af kapitalsel-

skaber.  

 

3.1 Målgruppe 

Denne afhandling har til formål at belyse problemstillingen ved indførelse af beskatning af kapita-

lejerlån ved vedtagelse af lov nr. 926 den 13. september 2012. Dette er blandt andet relevant for 

revisorer, som yder virksomheder og kapitalejere økonomisk rådgivning og som har brug for et over-

skueligt overblik og indblik i de fortolkningsmæssige udfordringer. Det forudsættes, at læseren har 

kendskab til grundlæggende skatteret og selskabsret. 

Afhandlingen rettes sekundært også mod kapitalejere, direktører og bestyrelsesmedlemmer, der øn-

sker indblik i lovens konsekvenser samt i reglerne i øvrigt. Der forudsættes et vist kendskab til regn-

skab og skat.  

                                                 

3 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 3 
4 Reglerne om selvfinansiering er reguleret af EU 
5 Den nye selskabslov af Mette Neville mfl., side 306 
6 Økonomi- og Erhvervsministeriet; Modernisering af selskabsretten, betænkning nr. 1498, november 2008, side 496 
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3.2 Problemformulering 

Formålet med afhandlingen er at belyse problemstillingen omkring ulovlige kapitalejerlån samt vur-

dere, hvilke konsekvenser indførelsen af LL § 16 E får for ejerne af kapitalselskaber.  

Vi vil belyse problemstillingen ved at vurdere de skattemæssige konsekvenser for selskabernes kapi-

talejere ved indførelsen af LL § 16 E, samt analysere udvalgte problemstillinger, som revisor, SKAT 

og Erhvervsstyrelsen skal forholde sig til. 

Vi vil vurdere dette ud fra besvarelse af følgende problemformuleringsspørgsmål: 

• Hvad er baggrunden for indførelsen af LL § 16 E, og hvordan er samspillet med den eksiste-

rende bestemmelse i SL § 210? 

• Hvem og hvilke transaktioner er omfattet af lovgivningen, og hvordan skal man forholde sig 

hertil? 

• Hvad er konsekvensen for selskabet og kapitalejeren, samt hvilke muligheder er der for at 

undgå at blive omfattet af bestemmelsen? 

• Hvad gør revisor, SKAT og Erhvervsstyrelsen? 

På baggrund af de ovenstående problemformuleringsspørgsmål vil vi afslutningsvis konkludere på, 

hvilke konsekvenser lovændringen har for ejerne af kapitalselskaber. 

 

3.3 Afgrænsning 

Revisionsmæssige forhold 

Vi vil i afhandlingen fokusere på de skatteretlige regler og drage paralleller til selskabsretten. Vi vil 

afgrænse afhandlingen fra også at fokusere på de revisionsmæssige forhold herunder formuleringen 

i revisionspåtegningen og revisors arbejde ved forskellige påtegninger. Afgrænsningen skyldes, at 

afhandlingen vil blive meget omfattende, såfremt alle tre forhold inddrages i afhandlingen.  

 

 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 10 af 140 

Selvfinansiering 

Selvfinansiering er et område, der er reguleret af EU. Hovedreglen er, at selvfinansiering er ulovlig 

men kan under visse betingelser være lovlig. Vi vil ikke analysere på lovlig og ulovlig selvfinansie-

ring i afhandlingen, da de skatteretlige regler er identiske med de selskabsretlige regler.  

Pengeinstitutter 

Sædvanlige lån fra pengeinstitutter er undtaget fra beskatning efter LL § 16 E. Vi vil i afhandlingen 

ikke beskæftige os yderligere med denne undtagelse. 

Strafferet 

Vi vil i afhandlingen fokusere på de skatteretlige og selskabsretlige sanktionsmuligheder samt mu-

lighederne for omgørelse. Afhandlingen vil ikke beskrive øvrige sanktionsmuligheder, som blandt 

andet er omfattet af strafferetten.   

Udland 

Vi vil i afhandlingen beskrive, hvilke udenlandske selskaber og udenlandske kapitalejere, der omfat-

tes af loven samt kort beskrive omgåelsesmulighederne ved anvendelse af udenlandske selskaber i 

koncernstrukturen. Vi vil herudover afgrænse afhandlingen fra beskatningsreglerne for udenlandske 

kapitalejeres lån i danske kapitalselskaber samt udenlandske kapitalselskabers lån til danske kapital-

ejere. Vi vil endvidere ikke inddrage udenlandske regler på området i afhandlingen, medmindre det 

er nødvendigt for forståelsen af bestemmelserne. 

Kursgevinstloven 

I forbindelse med indførelsen af LL § 16 E blev der også foretaget ændringer af kursgevinstloven 

som følge af ændringerne om beskatning af kapitalejerlån. Vi vil ikke beskrive ændringerne yderli-

gere i denne afhandling. 
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3.4 Metode 

Fremgangsmåden ved udarbejdelsen af denne afhandling vil være baseret på sekundære kvalitative 

data, vi vil endvidere anvende primære kvalitative data og sekundære kvantitative data. Vi vil tage 

udgangspunkt i den videnskabsteoretiske deduktive metode.7 

Afhandlingen er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, men ældre lovgivning kan 

inddrages ved fortolkning af enkelte bestemmelser. I afhandlingen vil vi henvise til love med para-

grafhenvisninger i det omfang, det er relevant. Vi vil endvidere basere vores undersøgelse på bin-

dende svar fra Skatterådet samt afgørelser i det omfang, det er muligt. Til vurdering af baggrunden 

for LL § 16 E vil vi gennemgå forarbejdet bag loven. 

Vi vil gennemgående anvende eksempler og figurer for at foretage analyser af de opstillede scenarier, 

og disse vil ligge til grund for vores vurderinger og konklusioner. 

I afhandlingen vil indgå sekundære kvalitative og kvantitative data udarbejdet af SKAT, Erhvervs-

styrelsen, FSR - danske revisorer og eksperter på området. Herudover vil vi anvende primære kvali-

tative data i form af interviews med SKAT og Erhvervsstyrelsen. 

Vi vil anvende personlige interviews, der er delvist strukturerede, interviewet kan endvidere udføres 

som telefoninterview. Ved interviewet anvendes forudarbejdede spørgsmål for derved at have et ud-

gangspunkt i interviewet. 

Til brug for vores analyse vil vi udarbejde primære kvalitative data. Dette vil vi gøre i form af opstil-

ling af forskellige scenarier, hvor vi analyserer på skattemæssige konsekvenser for kapitalejerne.  

Udover ovenstående vil vi i afhandlingen anvende den juridiske metode. 

                                                 

7 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 26-31, 35-37, 150-161 og 189-190 
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3.4.1 Juridisk metode 

Analysen i denne afhandling vil primært være baseret på den retsdogmatiske metode8 samt den her-

meneutiske cirkel.9  

Ved den retsdogmatiske metode analyseres problemstillinger systematisk. I afhandlingen vil vi først 

analysere på reguleringen, herefter vil vi analysere på områdets retspraksis. Da retspraksis for LL § 

16 E er meget begrænset vil vi endvidere analysere på retspraksis i selskabslovgivningen samt skatte- 

og selskabslovgivningens retssædvaner og til sidst forholdets natur.  

Analysen i afhandlingen vil kun omhandle den danske regulering og ikke EU-retten, da kapitalejerlån 

ikke reguleres af EU. Analysen af reguleringen vil både omfatte subjektiv og objektiv fortolkning. 

Objektivt gennem fortolkning af lovteksten og subjektivt ved fortolkning af forarbejderne og be-

mærkningerne til loven. Reguleringen omfatter derved lovgivningen, forarbejderne og bemærkninger 

til lovgivningen, bekendtgørelser og administrative forskrifter, f.eks. cirkulærer og lignende. 

Den hermeneutiske cirkel anvendes til fortolkning af lovteksten, hvor fortolkning af dele af teksten 

kun kan ske ud fra helheden af teksten. Endvidere kan helheden kun forstås på baggrund af tekstens 

delelementer. Herudover fortolkes teksten ved anvendelse af forforståelse og fortolkning, hvorved 

den juridiske historik og baggrund for lovgivningen anvendes. 

3.4.2 Kritik af metode og kildekritik 

Den anvendte metode baseres primært på den juridiske metode. Den juridiske metode er den mest 

anvendte metode inden for analyse af juridiske problemstillinger. Der er på denne baggrund ingen 

umiddelbar kritik af den anvendte metode i afhandlingen. Herunder følger kritik af de i afhandlingen 

anvendte kilder.  

Da vores afhandling belyser et område i lovgivningen, der er en forholdsvis ny bestemmelse, er det 

nødvendigt, at vi forholder os kritisk til den udvalgte litteratur for at kunne vurdere validiteten heraf. 

                                                 

8 Retskilder og Retsteorier af Ruth Nielsen mfl., side 31-34 og 207-230 
9 Retskilder og Retsteorier af Ruth Nielsen mfl., side 345-350 
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Vi vil derfor i dette afsnit vurdere den anvendte litteratur i et kritisk perspektiv for herved at kunne 

konkludere, om den anvendte litteratur er af en sådan kvalitet, at den kan anvendes i afhandlingen. 

Som følge af ovenstående er der endnu ikke udgivet meget faglitteratur på området, hvilket har med-

ført, at vi har været nødsaget til at hente hjælp andre steder, og vi har blandt andet brugt internettet til 

at finde frem til relevant litteratur på området.  

I forbindelse med det skatteretlige teoriafsnit er der inddraget en del litteratur fra FSR – danske revi-

sorer, der har været et godt supplement til den juridiske vejledning og lovforarbejderne, da dette har 

kunne give et fyldestgørende overblik over problemstillingen i afhandlingen. Det er vores vurdering, 

at FSR – danske revisorer har en stor interesse i at være godt informeret på området, ligesom de 

forventeligt ønsker at kunne informere revisorerne korrekt. Vi er endvidere bevidste om, at FSR – 

danske revisorer også har en interesse i at skabe opmærksomhed omkring et område, hvor deres med-

lemmers ydelser kan være brugbare. 

Vi har anvendt nugældende og tidligere lovgivning inden for det selskabsretlige og skatteretlige om-

råde, herunder forslag og forarbejder til loven. Lovgivningen og tilhørende bemærkninger til lov-

forslaget anses for at være en meget pålidelig kilde. Samtidig har vi anvendt bilag til L 199, inden 

lovforslaget blev endeligt godkendt, herunder faglige enheders spørgsmål til Skatteministeriet samt 

svarene herpå. 

I forbindelse med indsamling af oplysning og belysning af problemstillingen i opgaven har vi endvi-

dere anvendt diverse faglitterære artikler. Artiklerne er blandt andet fra ”Revision og Regnskabsvæ-

sen” og ”SR-Skat”. Artikler i denne type faglitterære udgivelser anses for værende pålidelige, fordi 

de antages at være skrevet af personer med faglige kompetencer på området. Vi har dog ved anven-

delsen af artiklerne været opmærksomme på, at artikler oftest ikke er så dybdegående som reelle 

faglitterære udgivelser, da de som oftest er beregnet til at give læseren et hurtigt overblik samt kan 

være påvirkede af forfatterens holdning til emnet.  

Ved udarbejdelsen af afhandlingen har vi ligeledes anvendt en del betænkninger og love, som anses 

for værende valide. Disse dokumenter er udarbejdet af de danske myndigheder, og må anses for at 

være et udtryk for de overvejelser, myndighederne har haft, deres synspunkt og de gældende love i 

Danmark. Vi har dog løbende forholdt os kritisk til SKATs afgørelser og vejledninger, herunder den 
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juridiske vejledning udarbejdet af SKAT, da en domstol kan have en anden fortolkning af lovgivnin-

gen. 

Ligeledes har vi anvendt bøger i afhandlingen, og disse er især anvendt i forbindelse med det sel-

skabsretlige afsnit og er skrevet af professorer med et fagligt kendskab på området samt ansatte/tid-

ligere ansatte i Erhvervsstyrelsen. Bøgerne anses for værende pålidelige, og der er igennem opgaven 

anvendt forskellige bøger til at supplere de forskellige synspunkter, der er fremført. Bøger med of-

fentliggjorte selskabsretlige afgørelser er vurderet kritisk, og da afgørelserne ikke offentliggøres, er 

de nøje udvalgt af forfatteren til at give et ønsket billede. 

Yderligere har vi inddraget eksterne undersøgelser, og dataene i disse er indsamlet af Experian og 

behandlet af FSR – danske revisorer. Vi anser disse undersøgelser for værende pålidelige men ikke 

nødvendigvis objektive. Det skyldes, at FSR – danske revisorer er revisorernes brancheorganisation, 

og dermed ikke vil antages at have interesse i at lave undersøgelser, der kan skade branchens reviso-

rer. 

Yderligere har vi også anvendt afgørelser fra Skatterådet. Dette er gjort for at påvise de opstillede 

teorier og belyse områder, hvor der er mulige huller i lovgivningen, som kan medføre nye uidentifi-

cerede problemstillinger. Den nye bestemmelse i LL § 16 E er så ny, at vi har været nødsaget til 

igennem processen med udarbejdelse af afhandlingen hele tiden at holde os opdateret på de nyeste 

afgørelser på området.  

Endelig har vi gjort brug af interviews med myndighederne. Vi har interviewet SKAT og Erhvervs-

styrelsens medarbejdere, der til daglig sidder med dette område. Interviewene er foretaget for at skabe 

viden omkring myndighedernes håndtering af sager på området samt deres holdning til den nye lov-

bestemmelse. Dataene, vi har indsamlet herfra, er ikke 100 procent objektive, da hver myndighed 

naturligt vil tage udgangspunkt i deres egen tilgang til problemstillingen og behandlingen heraf. 

SKAT og Erhvervsstyrelsen sidder med hver deres type af udfordringer i denne forbindelse og vil 

derfor have tendens til kun at se problemet fra én vinkel.  
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3.5 Opgavestruktur 
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Figur 2: Opgavestruktur, egen tilvirkning 
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3.5 Begreber og definitioner 

Aktieselskab/anpartsselskab 

I afhandlingen vil begrebet selskab blive anvendt, da reglerne er ens for aktieselskaber og anpartssel-

skaber. Alternativt vil begrebet kapitalselskab blive anvendt for at understrege, at der er tale om selv-

stændige skattesubjekter. 

Kapitalejerlån 

Begrebet kapitalejerlån dækker både over aktionærlån og anpartshaverlån, og da der ikke er forskel 

på reglerne, anvendes den samlede betegnelse kapitalejerlån i afhandlingen. 

Kapitalejer 

Kapitalejere udgør ejere af kapitalen i aktieselskaber og anpartsselskaber. I afhandlingen skelnes ikke 

mellem aktieselskaber og anpartsselskaber, da reglerne er ens, hvorfor betegnelsen kapitalejer anven-

des jævnfør SL § 5, nr. 15.   

Lån 

I afhandlingen vil begrebet lån blive anvendt som en samlet betegnelse for lån ydet fra selskabet til 

kapitalejeren. Begrebet dækker også over sikkerhedsstillelser og lignende, der er omfattet af reglerne 

om ulovlige kapitalejerlån. Såfremt der er tale om ulovlige lån, vil dette blive præciseret ved anven-

delse af betegnelsen ulovlige lån. 

SKAT 

Vi vil igennem afhandlingen anvende betegnelsen SKAT, når vi omtaler Skatterådet, Skatteministeriet 

og SKAT. Dette gøres for nemheds skyld, dog vil de korrekte betegnelser blive anvendt, hvor det 

vurderes mest retvisende.   

Ledelsen 

Ved anvendelse af betegnelsen ledelsen omfattes både bestyrelse, direktion og et eventuelt tilsynsråd. 
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3.6 Forkortelser 

Vi vil i afhandlingen løbende anvende følgende forkortelser.  

L 199: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og 

kildeskatteloven (beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændige erhvervsdri-

vende, bedre forskudsproces mv.) 

 Bilagene til L 199 anvendes endvidere i L 199 A og L 199 B men er her samlet under 

betegnelsen L 199. Såfremt der decideret henvises til L 199 A eller L 199 B, vil bog-

stavet anvendes.  

Love 

SL:  Selskabsloven 

SEL:  Selskabsskatteloven 

LL:  Ligningsloven 

SKL: Skattekontrolloven 

PSL: Personskatteloven 

SFL: Skatteforvaltningsloven 
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4. Kapitalejerlån 

4.1 Vedtagelsen af ligningslovens § 16 E  

Da LL § 16 E endnu er en relativ ny bestemmelse, foreligger der begrænset behandling af loven i 

praksis samt i den litterære gennemgang. Dette medfører, at vi i vores afhandling vil inddrage lovfor-

arbejderne som fortolkningsbidrag. I lovforarbejderne indgår blandt andet den daværende Skattemi-

nisters bemærkninger til lovforslaget, høringssvar og Skatteministeriets svar herpå, skriftlige henven-

delser, betænkninger, ændringsforslag mv.  

Den 22. juni 2012 indgik regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Fol-

keparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti en aftale om en ny skattereform. Som en del af 

aftalen fremsattes Lovforslag nr. L 199 om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekon-

trolloven og kildeskatteloven. Formålet med lovforslaget er at fjerne de skattemæssige fordele ved at 

klassificere løn og udbytter til lån.   

4.1.1 Høringsudkast 

Som konsekvens heraf fremsendtes der den 2. juli 2012 et udkast til høring. Af bemærkningerne hertil 

fremgår det, at visse områder burde ændres eller forbedres væsentligt. Blandt andet blev det kritiseret, 

at beskatningsreglerne skulle gælde for både fysiske og juridiske personer, da dette ville medføre, at 

beskatningen mellem koncernforbundne selskaber ville besværliggøre en intern finansiering med dat-

terselskaber, som befinder sig i lande, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverens-

komst med.10  

Herudover blev det bemærket, at det ikke var hensigtsmæssigt, at lån til lovlig selvfinansiering skulle 

omfattes af reglerne, idet dette ville medføre, at disse lån ville blive beskattet på lige vilkår med øvrige 

lån.11 

                                                 

10 L 199 bilag 17 (Betænkning), bemærkninger til nr. 2, side 2  
11 L 199 bilag 17 (Betænkning), bemærkninger til nr. 2, side 3 
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4.1.2 Lovforslagets udkast 

Lovforslag nr. L 199 blev fremsat den 14. august 2012 af daværende Skatteminister Thor Möger 

Pedersen og stillede forslag til lov om ændring af skattemæssig behandling af ulovlige kapitalejerlån 

under hensyntagen til de ovenstående bemærkninger til høringsforslaget. Ændringen medfører tilbli-

velse af det første offentliggjorte udkast til LL § 16 E, som i første omgang var formuleret som føl-

gende: 

”LL § 16 E - udkast 

Stk. 1. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, samt tilsva-

rende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte stiller midler til rådighed 

for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk eller juridisk person, behandles lånet efter 

skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at 

der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse 

for lån m.v., der ydes m.v. som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, eller for sæd-

vanlige lån fra pengeinstitutter. 1. pkt. finder heller ikke anvendelse, hvis udbytte fra det långi-

vende til det låntagende selskab er skattefrit efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, eller 

beskatningen af udbytte vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 

2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige 

medlemsstater eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, Færøerne 

eller Grønland. 

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

beløb ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. ”12 

Efter det fremsatte lovforslag modtog Folketingets skatteudvalg henvendelser fra blandt andet FSR - 

danske revisorer13 og Corit Advisory P/S14 med kritik af forslaget og forslag til forbedringer og ude-

                                                 

12 L 199 (Lovforslag), side 1 
13 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer) 
14 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory) 
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ladelser. Henvendelserne stillede kritiske spørgsmål ved sammenhængen mellem selskabsret og skat-

teret. Der var fokus på, at selskabsloven og ligningsloven ikke stemte overens i henhold til håndte-

ringen af ulovlige kapitalejerlån. 

Skatteudvalgets svar på disse henvendelser vil blive gennemgået og analyseret i afhandlingen. Over-

ordnet omhandler kritikken primært de nye skatteretlige regler som følge af, at der allerede eksiste-

rede regler på området i selskabsloven. Skatteudvalgets kommentar til dette er blandt andet, at SKATs 

egne efterretlige analyser viser, at de hidtidige tiltag ikke kunne dæmme op for optagelse af ulovlige 

kapitalejerlån, at ulovlige kapitalejerlån bruges til at kamuflere udbetalinger af løn eller udbytte,15 

samt at lovforslaget skal fjerne denne mulighed for skattefrit at optage lån i stedet for at få udbetalt 

løn eller udbytte. Den daværende Skatteminister Thor Möger Pedersens kommentar hertil er følgende: 

”Det er herefter forventningen, at antallet af aktionærlån vil blive reduceret væsentligt, således at 

den påpegede manglende samordning mellem selskabsretten og skatteretten ikke vil udgøre et større 

problem. ”16 

Som det fremgår af kommentaren ovenfor, er der fra den daværende Skatteministers side tiltro til, at 

de nye skatteretlige regler på området vil medføre et reduceret antal af ulovlige kapitalejerlån, samt 

at dette vil medføre, at de bemærkede uoverensstemmelser mellem skatteretten og selskabsretten ikke 

vil udgøre et større problem. I tillæg hertil udtaler Skatteministeriet, at der er forskel på de hensyn, 

lovene skal varetage, hvorfor der ikke kan forventes overensstemmelse mellem fortolkningen af 

disse.17  

4.1.3 Betænkning 

Den 6. september 2012 udsendte skatteudvalget det endelige forslag til en betænkning over ”Forslag 

til lov om ændring af Ligningsloven, Kursgevinstloven, Skattekontrolloven og Kildeskatteloven”. 

Heri blev der endnu engang lagt vægt på, at juridiske personer og selvfinansiering ikke blev omfattet 

af de skatteretlige regler omkring kapitalejerlån.18 

                                                 

15 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 3 
16 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 3 
17 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 6 
18 L 199 Betænkning, side 2 
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På trods af, at selvfinansiering og juridiske personer nu er fritaget, vil det, jf. ændringsforslaget, fort-

sat være muligt at ramme omgåelsestilfælde og beskatte lån til en personlig kapitalejer, der indskyder 

et eller flere selskaber mellem sig og det långivende selskab, idet beskatningen også omfatter lån, der 

indirekte ydes til en personlig kapitalejer med bestemmende indflydelse i selskabet.19 Herudover er 

lån til lovlig selvfinansiering, jf. SL § 206, stk. 1, fritaget for beskatning. Dette begrundes med ønsket 

om at lette mulighederne for eksempelvis at gennemføre et generationsskifte.20 

4.1.4 Den vedtagne lov 

Efterfølgende og med udgangspunkt i udkastet, høringssvar og ændringsforlag blev LL § 16 E udfor-

met og vedtaget i Lov 2012-09-18 nr. 926 som følgende: 

”LL § 16 E – vedtaget 

Stk. 1. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsva-

rende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk 

person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilba-

gebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 

1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig dispo-

sition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i sel-

skabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og 

på midler, der stilles til rådighed. 

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

ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. ”21 

Af den vedtagne LL § 16 E fremgår det, at den tidligere omtalte kritik er taget til overvejelse, og 

juridiske personer og selvfinansiering derved er undtaget. Yderligere er henvisningen til SL § 210 og 

den heri omtalte personkreds erstattet med en henvisning til personkredsen i LL § 2.  

                                                 

19 L 199 betænkning, side 2 
20 L 199 betænkning, side 2 
21 L 199 som vedtaget 
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Skattetiltaget blev vedtaget den 13. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Bestem-

melsen er dog allerede gældende for alle kapitalejerlån optaget den 14. august 2012 eller senere, hvor 

lovforslaget blev stillet. Det vil sige, at alle lån, sikkerhedsstillelser og midler stillet til rådighed fra 

denne dato er omfattet af LL § 16 E. Det samme er gældende for reglerne omkring betalingskorrek-

tion, omgørelse og eftergivelse. 

 

4.2 Før indførelsen af ligningslovens § 16 E 

Før indførelsen af LL § 16 E eksisterede kapitalejerlån i en meget lille del af skatteretten, og var mere 

et selskabsretligt begreb, som blev sanktioneret i henhold til selskabsloven. Den tidligere skatteretlige 

praksis gennemgås i afsnit 4.2.4. 

En bestemmelse som kritikere af forslaget mente kunne håndhæves, således at man ville formindske 

eller helt undgå optagelse af ulovlige kapitalejerlån. Bestemmelserne findes i SL § 210 og fremefter.  

4.2.1 Selskabslovens tilblivelse 

Den oprindelige aktieselskabslov fra 1917 indeholdte ikke direkte forbud mod kapitalejerlån men 

blev fortolket som sådan. I 1952 gennemførte man en modernisering af aktieselskabsloven og indførte 

en konkret regulering på området, hvor kapitalejerlån kun var tilladt i visse børsnoterede selskaber.22 

Dette blev anset for værende for restriktivt og blev derfor efterfølgende reguleret i betænkninger i 

196423 og 1967, hvor der blev opstillet en række betingelser for lovligt at kunne yde kapitalejerlån 

også for ikke-børsnoterede selskaber. 

Reglerne omfattede ikke låneforhold mellem moder- og datterselskaber. Betænkningerne til aktiesel-

skabsloven fra 1952 dannede grundlag for bestemmelsen omkring kapitalejerlån i aktieselskabsloven 

fra 1973,24 som generelt accepterede kapitalejerlån, såfremt en række betingelser var opfyldt. Siden 

1952 er der indgået lempelige forbud mod kapitalejerlån i selskabslovgivningen. Det nugældende 

                                                 

22 Lov om aktieselskaber, bekendtgørelse nr. 313 af 28.08.1952 
23 Betænkning nr. 362, 1964, kapitel 8, Lån til aktionærer mfl. 
24 Lov om aktieselskaber, bekendtgørelse nr. 370 af 13. juni 1973 
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generelle forbud blev først indført i 1982,25 og disse bestemmelser er hovedsageligt ført videre ved 

senere moderniseringer af selskabsretten. 

Det generelle forbud i 1982 omfattede ikke moderselskabslån, det vil sige lån som var foretaget med 

henblik på erhvervelse af aktier mv. af frie reserver, lån fra pengeinstitutter og realkreditlån ydet af 

realkreditinstitutter samt sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Forbuddet omfattede endvi-

dere kun udlån af penge eller pengeeffekter, f.eks. checks, veksler, værdipapirer mv., uanset om der 

var tale om lån til eje eller brug. 

Principperne blev videreført til selskabsloven fra 2009. Forud for vedtagelsen af selskabsloven i 2009 

nedsatte Økonomi- og Erhvervsministeriet i oktober 2006 et udvalg, som fik til opgave at se på den 

pågældende selskabslovgivning med henblik på en modernisering. 

Analysen skulle foretages med henblik på at fremsætte et forslag til en ny selskabslov i 2009/10.26 I 

analysen fremlagde udvalget en række overvejelser vedrørende eventuel lovliggørelse af kapitalejer-

lån blandt andet set i forhold til, at de fleste EU-lande tillader kapitalejerlån under forudsætning af 

opfyldelse af en række betingelser. 

Reguleringen i dansk selskabsret var dermed meget forskellig og restriktiv i forhold til regulering i 

andre medlemslande. Udvalgets forslag til selskabsloven indeholdt en mulighed for lovligt at optage 

kapitalejerlån af selskabets frie midler under opfyldelse af en række forudsætninger. Dette forslag 

indgik også i lovforarbejderne til selskabsloven i lovforslagets § 210, stk. 2 og 3.27  

Lovliggørelsen af kapitalejerlån blev ikke endeligt vedtaget blandt andet på baggrund af indvendinger 

fra hørte parter og andre interesseparter, som påpegede selve formålet med forbuddet.28 

                                                 

25 Aktieselskabsloven fra 1982 – Lov nr. 282 af 09.06.1982 
26 Økonomi- og Erhvervsministeriet; Modernisering af selskabsretten, betænkning 1498, november 2008 
27 SL § 210, stk. 2. ”Hvis betingelserne i § 206, stk. 3, om det centrale ledelsesorgans kreditvurdering og §§ 207- 209 
krav til beslutningens forsvarlighed, det centrale ledelsesorgans redegørelse og sædvanlige markedsvilkår er opfyldt, 
kan et kapitalselskab dog direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for den i stk. 1, 1. 
og 2. pkt. nævnte personkreds 
Stk. 3. Selskabets centrale ledelsesorgan skal sikre sig, at den økonomiske bistand, jf. stk. 2, finder sted på sædvanlige 
markedsvilkår. ” 
28 Blandt andet gjorde FSR - danske revisorer opmærksom på uhensigtsmæssigheder ved lovliggørelse af kapitalejerlån 
til fysiske personer i deres skriftlige henvendelse. Der stilles ændringsforslag til lovforslaget, som ændrer § 210, stk. 2 
til kun at omfatte undtagelse vedrørende selvfinansiering 
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4.2.2 Selskabsloven i dag 

Den nugældende selskabslov fra 2011 indeholder fortsat et generelt forbud mod kapitalejerlån inklu-

siv en række undtagelser. I SL kapitel 13 under ”Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne 

midler” nærmere under ”Økonomisk bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer 

mv.” indgår §§ 210 – 215, som har relevans for begrebet kapitalejerlån. Selve hjemlen til sanktione-

ring af kapitalejerlån fremgår af SL § 210, stk. 1 med følgende lovtekst: 

”SL § 210 

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

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

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

moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, 

der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved slægtskab i ret 

op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær.29 

Undtagelserne til SL § 210, stk. 1 fremgår i de efterfølgende bestemmelser:  

Selvfinansiering: § 210, stk. 2: ”Et kapitalselskab kan dog uanset stk. 1 yde den i stk. 1 nævnte 

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

Lån til moderselskaber: § 211: ”Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådig-

hed, 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. ”  

Sædvanlig forretningsmæssig disposition: § 212: ”Uanset § 210 kan et kapitalselskab som led i en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller 

stille sikkerhed for personkredsen, der er nævnt i § 210. ”  

                                                 

29 SL kapitel 13 
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Pengeinstitutter m.v.: § 213: ”§§ 206 og 210 finder ikke anvendelse på pengeinstitutter og på real-

kreditlån ydet af et realkreditinstitut. ” 

Medarbejdere: § 214: ”§§ 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. Le-

delsesprotokollen 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. ”  

4.2.3 Formålet med selskabslovens regulering af kapitalejerlån 

Selskabslovgivningens primære formål med regulering af kapitalejerlån er kreditorbeskyttelse såle-

des, at kapitalejer og ledelsesmedlemmer ikke kan tildele sig selv eller nærtstående lån, som påfører 

selskabet tab, der i sidste ende rammer kreditorerne.30 Når kapitalejere og ledelsesmedlemmer yder 

lån til sig selv eller deres nærtstående, er de traditionelle markedsmekanismer herunder kreditvurde-

ring, lånevilkår mv. sat ud af spil, hvorfor der kan være en stor risiko ved långivningen, som i sidste 

ende falder tilbage på kreditorerne. Det er ikke afgørende, om der er bestemmende indflydelse eller 

ej ved karakterisering af, om et lån er selskabsretligt ulovligt. 

Det er vores vurdering, at et andet formål med de selskabsretlige regler omkring kapitalejerlån alt 

andet lige er at undgå, at kapitalejere kan udtage penge af selskaber uden beskatning heraf og på den 

måde udskyde beskatningen på ubestemt tid. Dette kan desuden påføre skattemyndighederne en kre-

ditrisiko, da der ikke er nogen sikkerhed for kapitalejerens solvens, når beskatningen af udbyttet eller 

lønindkomsten i fremtiden bliver aktuel. 

På trods af at kapitalejerlån selskabsretligt er lovligt i de fleste øvrige EU-lande, under forudsætning 

af, at en række betingelser er opfyldt, har dansk selskabsret fastholdt, at lån til kapitalejere og ledel-

sesmedlemmer skal være ulovlige. Denne vurdering er både i forhold til det primære og det sekun-

dære formål med lovgivningen, som er nævnt ovenfor, men også i forhold til, at der allerede eksisterer 

                                                 

30 SL § 127 samt bemærkningerne til selskabsloven nr. 322 af 11.04.2011, side 106, note 801 
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fleksible regler i selskabslovgivningen for at få midler ud af selskabet. Dette kan for eksempel fore-

tages via reglerne om mulighed for ekstraordinært udbytte i SL §§ 182-183. Herudover er det som 

udgangspunkt ikke i selskabets interesse at låne penge ud til dets kapitalejere og ledelse.31 

4.2.4 Den tidligere skatteretlige praksis 

Skatteretligt blev der tidligere ikke gjort forskel på, om et lån blev anset for værende lovligt eller 

ulovligt i henhold til selskabsretten.32 Lånene blev anset som værende ydet mellem to interessefor-

bundne parter, jf. LL § 2, hvorefter transaktioner skal værdiansættes efter armslængdeprincippet.  

Da et lån mellem uafhængige parter i langt de fleste tilfælde renteberegnes, skal et lån mellem inte-

resseforbundne parter endvidere renteberegnes. Renten skal fastsættes på markedsvilkår efter arms-

længeprincippet. En manglende forrentning af et lån eller en for lav rente kan af SKAT blive anset 

som værende et maskeret udbytte, der derved skal beskattes hos kapitalejeren som aktieindkomst. 

SKAT vil ikke korrigere en rente fastsat af Erhvervsstyrelsen eller som fastsat efter SL § 215. Sel-

skabet skal beskattes af renteindtægten, og kapitalejeren vil samtidig få fradrag i kapitalindkomst.33  

Kapitalejeren kan undgå beskatning som maskeret udbytte ved at betale den korrigerede rente til sel-

skabet. Der påtages derved en betalingsforpligtelse efter LL § 2, stk. 5. 

Lån optaget af en solvent kapitalejer behandles anderledes end lån, der er optaget af en insolvent 

kapitalejer. Såfremt der opstår et mellemværende med en solvent kapitalejer ved løbende hævninger 

på en mellemregningskonto, må lånet anerkendes af SKAT. Såfremt kapitalejeren er insolvent skal 

lånet beskattes som løn. Såfremt kapitalejeren ikke udfører arbejde for selskabet, eller ikke kan tage 

yderligere løn for arbejdet, er der tale om maskeret udbytte. 34 Der er afgivet to byretsdomme, der 

bekræfter ovenstående og derved udviser praksis på området før vedtagelsen af LL § 16 E. 

Byretsdom nr. SKM2009.523.BR – Hævninger over mellemregningskonto – anset som yderligere 

løn 

                                                 

31 Økonomi- og Erhvervsministeriet; Modernisering af selskabsretten, betænkning 1498, november 2008, kapitel 14, 
side 493 
32 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 aktionærlån (historisk version: 1.6 16.07.12 – 23.01.13), side 1 
33 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 aktionærlån (historisk version: 1.6 16.07.12 – 23.01.13), side 1-2 
34 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 aktionærlån (historisk version: 1.6 16.07.12 – 23.01.13), side 2 
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Kapitalejerens far (låntager), der endvidere er direktør i selskabet, havde foretaget væsentlige hæv-

ninger over en mellemregningskonto i et selskab, der var ejet 100 % af kapitalejeren. Låntageren 

sagsøger Skatteministeriet med den begrundelse, at lånet skal anses for værende et lån med sædvanlig 

tilbagebetalingspligt.  

Det oplyses i sagen, at låntager arbejder omkring 60 timer om ugen i selskabet og modtager en må-

nedlig løn på ca. 12-14.000 kr., og herudover betaler selskabet fri bolig, bil og telefon. Øvrige ansatte 

i selskabet modtager en løn på ca. 35.000 kr. Det oplyses endvidere, at låntager ingen aktiver ejer. 

SKAT har i sagen udtalt, at lån der opstår ved hævninger over mellemregningskonti kun kan aner-

kendes skattemæssigt, såfremt hovedkapitalejeren er solvent.  

Låntagers rådgiver argumenterer for, at låntager ikke er kapitalejer, og derved er solvenskravet ikke 

gældende. SKAT og byretten finder dog, at da låntager har bestemmende indflydelse som direktør 

samt, at selskabet ejes 100 % af låntagers søn, kan bestemmelsen finde anvendelse. 

Baseret på at låntager ingen aktiver har, samt at bolig og bil betales af selskabet, og låntager endvidere 

har oplyst, at det ikke er muligt at tilbagebetale lånet her og nu, vurderer SKAT, at låntager er insol-

vent, og at lånet derved skal beskattes som lønindkomst. En afgørelse som byretten tiltræder.  

Byretsdom nr. SKM2008.913.BR – Hovedanpartshaver – hævninger på mellemregningskonto – 

løn – tantieme - beskatningstidspunkt 

Kapitalejeren har løbende foretaget hævninger på en mellemregningskonto med selskabet. Hvert år 

på den efterfølgende generalforsamling blev der vedtaget løn til kapitalejeren, der svarede til gældens 

størrelse.  

Kapitalejeren udførte arbejde for selskabet men modtog ikke løn herfor. SKAT har vurderet kapital-

ejeren og dennes ægtefælles formue til at udgøre omkring -2.500.000 kr. 

SKAT argumenterer for, at kapitalejeren er personligt insolvent og derved ikke har mulighed for at 

tilbagebetale lånet. Kapitalejerens repræsentant argumenterer for, at SKAT har bevisbyrden herfor, 

og at denne ikke er løftet. Det er repræsentantens vurdering, at SKATs oplysninger er udokumente-

rede. Byretten udtaler: 
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”Landsskatterettens og SKATs henvisning til at sagsøgers formue er negativ er ikke egnet som bevis 

for, at sagsøger skulle være insolvent. Insolvensbegrebet i dansk ret er lovfæstet i Konkurslovens § 

17, stk. 2, hvorefter en skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser efterhånden 

som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående. Således er 

definitionen af insolvens i dansk ret baseret på 2. led, dels at skyldner er ude af stand til at betale 

sine gældsposter, og dels at denne tilstand ikke blot er midlertidig. ”35 Efterfølgende blev det forelagt, 

at kapitalejeren har større skyldige skatter, der ikke kan betales. 

Byretten fandt, at kapitalejeren ikke var i stand til at tilbagebetale hævningerne, hvorfor hævningerne 

skal behandles som lønindkomst. 

Sagen omhandlede endvidere tidspunktet for beskatningen. Normalt sker beskatningen først på tids-

punktet for generalforsamlingens godkendelse. Byretten fandt dog, at da kapitalejeren via sin bestem-

mende indflydelse i selskabet kunne beregne lønnens størrelse ved regnskabsårets udløb, måtte dette 

antages for værende erhvervet endeligt på dette tidspunkt og ikke først ved den formelle godkendelse 

på den efterfølgende ordinære generalforsamling. Det blev endvidere lagt vægt på, at der var tale om 

en fast praksis for selskabet. 

De to byretsdomme viser, at den hidtidige skatteretlige praksis på området har været baseret på, hvor-

vidt kapitalejer var solvent eller insolvent. Herudover blev nærtstående endvidere anset for værende 

omfattet af solvenskravet. Kapitalejerens bestemmende indflydelse i selskabet havde endvidere be-

tydning for sagens udfald.  

 

 

                                                 

35 SKM2008.913.BR, side 8 
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4.3 Problemstillinger 

LL § 16 E og SL § 210 omhandler begge forbud mod kapitalejerlån. De er imidlertid ikke ens og 

omfatter ikke samme personkreds og transaktioner. Der opstår derved en del fortolkningsmæssige 

problemstillinger ved anvendelse af LL § 16 E i praksis.  

De første spørgsmål, der opstår, er hvem, der er omfattet af bestemmelserne, samt hvilke transaktioner 

der er omfattet, herunder anvendelse af begreberne i lovteksterne. Disse problemstillinger vil blive 

gennemgået og analyseret i afsnit 5 og 6. Tidspunktet for lånoptagelsen er et andet spørgsmål, der 

kan have stor indflydelse på håndhævelsen af reglerne. Denne problemstilling indgår i afsnit 6. 

Flere ulovlige lån opstår ved en fejl. Hvilke muligheder er der for korrektion, omgørelse, betalings-

korrektion og forældelse mv. I afsnit 7 gennemgås mulighederne for at reagere når en fejl er opstået. 

Herudover beskrives, hvad der kan gøres for at undgå optagelse af ulovlige kapitalejerlån. 

Herefter følger, i afsnit 8, hvilke konsekvenser klassifikation af et lån, som er ulovligt efter bestem-

melserne, eller én af bestemmelserne, har for den omfattede personkreds. Herunder samspillet mellem 

selskabsretten og skatteretten.  

SL § 210 har ingen effekt haft, da bødemuligheden ikke har været anvendt af Erhvervsstyrelsen.36 

Hvad er opdagelsesrisikoen ved LL § 16 E, og vil reglerne blive håndhævet? I afsnit 9 analyseres på, 

hvad Erhvervsstyrelsen og SKAT siger, samt hvilken holdning revisorer og rådgivere i branchen har.   

Afsnit 10 omhandler de økonomiske og administrative konsekvenser ved indførelsen af LL § 16 E 

samtidig med bibeholdelse af SL § 210. Herudover indgår en kritisk vurdering af bestemmelserne og 

eventuelle øvrige muligheder. 

  

                                                 

36 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 2 
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5. Hvem er omfattet af ligningslovens § 16 E 

5.1 Fortolkning af lovteksten 

Ved fortolkning af lovens begreber om, hvem der er omfattet af bestemmelserne, er det nødvendigt 

at analysere de enkelte formuleringer, herunder vurdere, hvem der kan anses for værende långiver og 

låntager. I dette afsnit fastlægges, hvem der er omfattet af LL § 16 E, ved gennemgang af lovtekst, 

lovforarbejder og praksis. 

5.1.1 Omfattede selskaber - Långivere 

For selskaber er det gældende, at et selskab omfattet af selskabsskattelovens (SEL) § 1, stk. 1, nr. 1 

eller 2, og tilsvarende selskaber hjemmehørende i udlandet, er omfattet som långiver, og dermed 

udelukkes det i lovteksten, at långiver kan være fysiske personer.37 

Danske selskaber 

For danske selskaber henvises der til SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, som omfatter følgende selskaber: 

1. Registrerede aktieselskaber og anpartsselskaber (SEL § 1, stk. 1, nr. 1). 

2. Andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og 

som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital (SEL § 1, stk. 

1, nr. 2).  

3. Selskaber omfattet af SEL § 2 C (registreringspligtige filialer af udenlandske virksomheder 

og skattemæssigt transparente enheder m.v.) (SEL § 1, stk. 1, nr. 2). 

4. Selskaber m.v. omfattet af § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (SMBA), som 

ikke er omfattet af nr. 3, 3 a eller 4 (SEL § 1, stk. 1, nr. 2). 

Det vurderes endvidere at være afgørende for, om et selskab er omfattet eller ej, om det kan kvalifi-

ceres som et selvstændigt skattesubjekt og ikke som en skattemæssig transparent enhed. Det er kun 

selvstændige skattesubjekter, der er omfattet af bestemmelsen som følge af, at der er tale om kapita-

lejerlån, hvilket indbefatter et lån i et selskab.  

                                                 

37 LL § 16 E 
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Udenlandske selskaber 

For udenlandske selskaber gælder det, at tilsvarende selskaber hjemmehørende i udlandet er omfat-

tet.38 Disse selskaber er endeligt omfattet af LL § 16 E på trods af indsigelser i lovforarbejderne,39 

hvorved der åbnes op for grænseoverskridende situationer.  

Inddragelse af udenlandske selskaber er en meget væsentlig udvidelse af området for beskatning, 

særligt da Danmark adskiller sig fra andre EU-lande. Langt de fleste EU-lande tillader kapitalejerlån, 

og der kan derved opstå en række kontrolproblemer i relation til kapitalejerlån fra udenlandske sel-

skaber.40 Inddragelsen risikerer endvidere at medføre beskatning af kapitalejerlån, der er lovlige i 

udlandet. 

Den daværende Skatteminister har i lovforarbejderne anført, at dette ikke er en gyldig grund til at 

undtage udenlandske kapitalselskaber fra bestemmelsen, da det ikke er afgørende for beskatningen, 

om kapitalejerlånet er ulovligt eller ej i selskabsretligt regi. Det afgørende for beskatningen er, om 

kapitalejeren har bestemmende indflydelse og derved kan bestemme, om der skal ydes lån i selskabet 

i stedet for at udbetale løn eller udbytte.41 Det vurderes at være i overensstemmelse med formålet 

med loven at inddrage udenlandske kapitalselskaber som långiver, f.eks. i forhold til at sikre, at ka-

pitalejere i udenlandske selskaber ikke tilgodeses i forhold til kapitalejere i danske selskaber. 

Udover at omfatte selskaber, der svarer til danske selskaber i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, vurderes 

det endvidere at være afgørende, om det udenlandske selskab er et selvstændigt skattesubjekt for, at 

det er omfattet som långiver. Det betyder, at et selskab, der ikke er et selvstændigt skattesubjekt i 

udlandet, men som svarer til et dansk A/S, ApS omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, vil være 

omfattet. 

5.1.2 Omfattede personer - Låntagere 

Det fremgår af lovteksten, at det kun er lån til fysiske personer, der er omfattet af bestemmelsen. 

Oprindeligt blev der i LL § 16 E henvist til SL § 210, hvoraf den omfattede personkreds fremgik, 

                                                 

38 LL § 16 E 
39 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 3 
40 L 199 (Lovforslag), side 7 
41 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 3 
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hvormed både kapitalejere og ledelsesmedlemmer kunne være låntager.42 Dette blev i udarbejdelses-

processen af loven ændret til, at LL § 16 E ikke længere tager udgangspunktet i SL § 210, men i stedet 

anvender begrebet fysiske personer og derved tager udgangspunkt i LL § 2.  

Ændringen blev foretaget for at sikre, at kun fysiske personer, der kan bruge deres bestemmende 

indflydelse til at vælge at udbetale løn eller udbytte i form af lån, skal være omfattet af bestemmel-

sen.43 

Lån til øvrige kapitalejere og ledelsen er fortsat ulovlige i henhold til SL § 210, men er ikke omfattet 

af LL § 16 E, da de ikke er omfattet af LL § 2. Det vurderes umiddelbart at være hensigtsmæssigt 

kun at omfatte kapitalejere med bestemmende indflydelse, da de netop har mulighed for at gøre deres 

indflydelse gældende ved lånoptagelse.  

Juridiske personer 

I lovforslag nr. L 199 var juridiske personer endvidere omfattet, men dette blev efterfølgende ændret. 

Ændringen skyldes blandt andet indvendingerne i udarbejdelsesprocessen af loven, hvor det blev be-

mærket, at det ville være uhensigtsmæssigt at inddrage juridiske personer.44 Dette ville i så fald med-

føre konsekvenser for lån inden for udenlandske koncerner og børsnoterede koncerner. Faktum var, 

at dette ville falde langt uden for formålet med den foreslåede bestemmelse.45 

Det oprindelige formål med at medtage juridiske personer som låntagere var, at der også skulle ske 

beskatning i de tilfælde, hvor en kapitalejer modtog lån via et selskab, der var indskudt mellem kapi-

talejeren og det långivende selskab. Skatteministeriet stillede derfor, som tidligere nævnt, et æn-

dringsforslag til L 199 på baggrund af indvendingerne, hvor juridiske personer blev udtaget af lov-

teksten.46 

                                                 

42 L 199 bilag 2 (Høringsskema), side 7 
43 L 199 bilag 17 (Betænkning 2. udkast), bemærkninger til nr. 2, side 3 
44 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 5 
45 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR), side 4 
46 L 199 Betænkning, bemærkning til nr. 2, side 2 
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I relation til Skatteministeriets ønske om at omfatte tilfælde, hvor der indskydes et selskab mellem 

kapitalejeren og det långivende selskab, så vurderes det, at dette fortsat vil blive omfattet af LL § 16 

E, enten via kontrolkravet i LL § 2 eller via ordlyden indirekte lån i lovteksten til LL § 16 E. 

Som følge af at juridiske personer er diskuteret i udarbejdelsesprocessen af loven og herefter direkte 

er udtaget af lovteksten, er afgrænsningen meget klar i forhold til, at det kun er fysiske personer, der 

kan være omfattet af LL § 16 E som låntager. Det vurderes i overensstemmelse med lovens formål 

kun at omfatte fysiske personer i relation til, at incitamentet for at anvende kapitalejerlån til finansie-

ring af privatforbrug, ønskes fjernet. Det ville som nævnt være langt uden for lovens formål også at 

omfatte juridiske personer. 

Fysiske personer 

Det giver umiddelbart ikke anledning til fortolkningsproblemer, at lovteksten anvender ordlyden fy-

siske personer, når der er tale om en person som låntager. Det kan derimod give anledning til fortolk-

ningsproblemer, når det skal vurderes, om visse virksomheder er omfattet af begrebet.  

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om fysiske personer kan omfatte for eksempel et partnerselskab, 

hvor en eller flere af deltagerne er personer. Skatteministeriet har i lovforarbejderne anført, at såfremt 

partnerselskabet anses som en skattemæssig transparent enhed, hvor indkomsten beskattes hos delta-

gerne, så vil det være omfattet af LL § 16 E. Dette skal desuden ses i lyset af, at det også er betinget 

af, at en eller flere af deltagerne kan anses for at have bestemmende indflydelse i det långivende 

selskab i henhold til LL § 2.47 

Det vurderes at være afgørende for, om en virksomhed er omfattet eller ej, at virksomheden kan 

kvalificeres som en skattemæssig transparent enhed. Samme svar, som Skatteministeriet giver i hen-

hold til partnerselskaber, vil ligeledes være gældende for øvrige skattetransparente enheder såsom 

kommanditselskaber, interessentskaber og personlige virksomheder. 

                                                 

47 L 199 bilag 16 (Skatteministeriets svar til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab), side 3 
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5.1.3 Danske eller udenlandske låntagere 

Det fremgår ikke tydeligt af lovteksten, om fysiske personer både kan omfatte danske og udenlandske 

personer, da der for eksempel ikke henvises til kildeskattelovens bestemmelser. For at et lån til en 

fysisk person er omfattet af LL § 16 E, skal der være en forbindelse i henhold til LL § 2.  

I LL § 2 fremgår det, at transaktioner, der er omfattet af bestemmelsen vedrører skattepligtige. Der 

forekommer ikke yderligere indikationer på, om der kan være tale om gråzoner i relation til låntager, 

men det antages, at bestemmelsen omfatter fysiske personer der er skattepligtige til Danmark. Det 

betyder at både fuldt skattepligtige efter KSL § 1 og begrænset skattepligtige efter KSL § 2 vil være 

omfattet. Bestemmelsen kan dermed omfatte både danske og udenlandske fysiske personer. 

5.1.4 Indtræden/udtræden som kapitalejer i et selskab 

Det har stor betydning, hvorvidt et lån er optaget før eller efter, en kapitalejer blev kapitalejer i det 

långivende selskab. For at lånet skal være skatteretligt ulovligt, skal det være optaget på det tidspunkt, 

hvor låntager er kapitalejer i selskabet. Det vil sige, at det er forholdene på udbetalingstidspunktet, 

der er afgørende for, hvordan lånet skal klassificeres.48   

Et lån ydet af et selskab til en person, der efterfølgende bliver kapitalejer, er ikke ulovligt, og bliver 

ikke ulovligt som følge af, at personen indtræder som kapitalejer. Det skal hertil bemærkes, at lånet 

ikke efterfølgende må forhøjes og der må ikke ske nogen form for ændring i lånevilkårene, hvorved 

lånet kan anses for værende nyt.49 Det må imidlertid antages, at rentetilskrivning på disse lån skal 

fortsætte på markedsvilkår. Man kan derved ikke fra SKATs side ulovliggøre lån, der er optaget inden 

der foreligger et kapitalejerforhold mellem långiver og låntager. 

Modsat vil et lån, der er optaget ulovligt i et selskab, ikke blive annulleret eller lovliggjort, såfremt 

kapitalejeren afhænder sine kapitalandele i det långivende selskab. Dette er derved ikke en mulighed 

for kapitalejere med ulovlige lån til, at omgå reglerne i LL § 16 E.  

                                                 

48 L 199 (Lovforslag), side 8 
49 L 199 bilag 22 (Skatteministeriets svar til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab), side 2 
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5.2. Forbindelse omfattet af ligningslovens § 2 

Af ovenstående gennemgang fremgår det, at fortolkningen af LL § 2 (transfer pricing) er afgørende 

for, hvorvidt en fysisk person er omfattet af LL § 16 E. Vi vil derfor i dette afsnit vurdere, hvilke 

personer, der er omfattet af bestemmelsen.  

Det skal endvidere bemærkes, at der ikke både kan ske beskatning efter LL § 16 E og LL § 2. 

I LL § 16 E er der en henvisning til forbindelse efter LL § 2 i forholdet mellem långiver og låntager. 

Af LL § 2, stk. 1 fremgår følgende: 

”§ 2. Skattepligtige, 

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

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet 

af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4, 

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

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

lerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktio-

nerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles 

selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skatte-

subjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en for-

eningsvedtægt. ” 

Det betyder, at LL § 16 E omfatter fysiske personer, som har bestemmende indflydelse i selskabet, 

hvorfra der ydes et lån. Lovens ordlyd ”bestemmende indflydelse” giver anledning til yderligere for-

tolkning. 

5.2.1 Bestemmende indflydelse 

Begrebet bestemmende indflydelse er yderligere defineret i LL § 2, stk. 2:  
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”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 stemmerne. ” 

Ved bestemmende indflydelse henvises i bestemmelsen til enten ejerskab eller rådighed over stem-

merettigheder. Blot én af disse skal være opfyldt, for at der foreligger den nødvendige kontrol.50 I de 

fleste tilfælde vil det ikke være vanskeligt at vurdere, hvem der har bestemmende indflydelse i et 

selskab. Bestemmelsen indeholder ordlyden ”direkte eller indirekte”, hvilket kan gøre vurderingen 

mere vanskelig. 

Indirekte ejerskab kan omfatte indregning af ejerskab eller stemmerettigheder fra flere selskaber. 

Hvad der defineres som direkte og indirekte ejerskab beskrives nærmere i afsnit 5.2.3. Herudover 

skal der tages højde for andre parters direkte og indirekte ejerskab og stemmerettigheder. Dette for-

hold fremgår af LL § 2, stk. 2, hvori det beskrives mere dybdegående, hvad der menes med bestem-

mende indflydelse.  

Ved bedømmelsen af bestemmende indflydelse, medregnes aktier og stemmerettigheder, som ejes af: 

• Koncernforbundne selskaber, jf. LL § 2, stk. 3 

• Personlige kapitalejere og deres nærtstående, jf. LL § 16 H, stk. 651 

• En fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selska-

ber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse 

• Andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles 

bestemmende indflydelse 

• En person omfattet af KSL § 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2 i 

fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skatteplig-

tige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse 

Det er væsentligt at udlede heraf, at der skal tages højde for nærtstående parters ejerskab eller stem-

merettigheder, når det vurderes, hvorvidt en kapitalejer har bestemmende indflydelse. 

                                                 

50 Den juridiske vejledning afsnit C.D.11.1.2.2 hvornår er der bestemmende indflydelse, side 1 
51 I LL § 16 H henvises der til samme personkreds som i LL § 2, stk. 2 
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Det kan være relevant at diskutere, hvad der gør sig gældende i en situation med 50/50-ejerskab og 

en samtidig ligelig fordeling af stemmerettigheder, da det vil medføre, at der hverken teoretisk eller 

praktisk er bestemmende indflydelse i denne situation, og parterne dermed teoretisk ikke kan være 

omfattet af LL § 16 E. Dette forhold kan i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, da det indirekte 

giver en fordel for personer, der vælger at drive selskab med 50/50-ejerskab, hvis disse personer ikke 

har en relation omfattet af ”nærtstående parter”, jf. LL § 2, stk. 2. Der skal i relation til dette forhold 

tages højde for, at såfremt der faktisk er indgået en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indfly-

delse, så omfattes dispositionen af LL § 16 E. 

 

 

 

 

 

 

 

I eksemplet ovenfor ses en situation, hvor et kapitalselskab ejes af to personer der ikke er nærtstående. 

Personerne ejer selskabet med en ligelig fordeling på 50 % af kapitalandelene til hver. Det er samtidig 

bestemt i vedtægterne, at stemmerettighederne også er fordelt med 50 % til hver kapitalejer. Dette 

medfører, at ingen af de to personer har bestemmende indflydelse i selskabet. Selskabet låner 100.000 

kr. til den ene kapitalejer A. Da A ikke har bestemmende indflydelse, og derved ikke har mulighed 

for at vælge at udbetale beløbet som løn eller udbytte, vil han ikke være omfattet af bestemmelserne 

i LL § 16 E. Selskabsretligt vil der fortsat være tale om et ulovligt lån, idet det, jf. SL § 210, er 

irrelevant, om der er bestemmende indflydelse mellem låntager og selskabet.  

Såfremt A og B var nærtstående, jf. afsnit 5.2.2, ville lånet have været omfattet af LL § 16 E. Dette 

skyldes, at der via nærtstående parts andele opnås 100 % ejerskab over selskabets kapitalandele og 

herved bestemmende indflydelse.  

B A 

Selskab 

50 % 50 % 

Figur 3: Selskabskonstruktion, egen tilvirkning 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 38 af 140 

Af ovenstående afsnit kan det udledes, at kapitalejere har bestemmende indflydelse i selskaber, så-

fremt de har mulighed for at disponere over selskabets midler. Denne mulighed opstår ved både di-

rekte og indirekte ejerskab af kapitalandele med mere end 50 %. Herunder gennemgås to bindende 

svar fra Skatterådet der omhandler situationer med indirekte bestemmende indflydelse. 

SKM2014.16.SR – Anpartshaverlån – Selskabs lån til virksomhedsskatteordning (bindende svar 

fra Skatterådet) 

Sagen omhandler en far (A) og en søn (B), der ved et gennemført generationsskifte er kapitalejere i 

en mindre koncern. A ejer A ApS med 100 % og B ejer B Holding ApS med 100 %. Tilsammen ejer 

A ApS og B Holding ApS, C ApS med henholdsvis 60 % og 40 %. B er herudover i virksomheds-

skatteordningen med sin personlige virksomhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I efteråret købte B en erhvervsejendom, der udlejes til C ApS. Ejendommen indgår som en del af B’s 

personlige virksomhed i virksomhedsskatteordningen. Til finansiering af købet af ejendommen udlå-

ner A ApS 700.000 kr. på markedsvilkår til B’s virksomhedsskatteordning.  

Spørger ønsker at få oplyst, om lånet vil blive opfattet som et ulovligt lån mellem de nævnte parter 

og medføre beskatning hos A og/eller B. Til dette svarer Skatterådet; ja, dette vil medføre beskatning 

B Holding ApS 

B A 

A ApS 

100 % 100 % 

C ApS 

60 % 40 % 

B's VSO 

Figur 4: Selskabskonstruktion, egen tilvirkning 
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hos de involverede parter. Der tages udgangspunkt i LL § 16 E, stk. 1 med henvisning til LL § 2. 

Skatterådet begrunder svaret som følger: 

”B ejer udlejningsejendommen i virksomhedsskatteordningen. Virksomhedsskatteordningen er ikke 

et selvstændigt skattesubjekt. Hvis A´s selskab A ApS yder lån til B´s virksomhedsskatteordning, hen-

føres lånet således skattemæssigt til B. Den skattemæssige behandling af lånet afhænger derfor af, 

om B efter reglerne i ligningslovens § 2 har bestemmende indflydelse i A ApS, jf. ligningslovens § 16 

E. B er søn af A. Da børn og forældre anses for nærtstående efter ligningslovens § 2, stk. 2, anses B 

for at have bestemmende indflydelse på A ApS. ”52 

Som det fremgår af ovenstående, vil B, som følge af at være nærtstående til A, have bestemmende 

indflydelse i faderens selskab, og dette medfører, at lånet er skattepligtigt for A. Årsagen til, at B 

anses for at være retmæssig modtager af lånet, skyldes, at virksomhedsskatteordningen ikke anses 

som værende et selvstændigt skattesubjekt. Det kan diskuteres, om lånet var skattefritaget, idet der 

kunne være tale om et lån som et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det er endvidere 

vores opfattelse, at det er en hård tilgang at A beskattes af et udlån til B’s virksomhedsskatteordning, 

da A ikke har nogen økonomisk fordel af udlånet. Det er holdning, at beskatningen burde ske hos B, 

der har modtaget pengene. Dette besværliggøres dog af, at B ikke har en relation til A ApS og en 

beskatning derved ikke synes mulig. Det vurderes at være svært, at give selskabet ansvaret for be-

skatning af ikke-ansatte/kapitalejere.  

Det er endvidere Skatterådets opfattelse, at A ApS’ lån til B’s virksomhedsskatteordning ikke ydes 

som led i en disposition. Det vil sige, at der ikke foreligger en disposition, som lånet knytter sig til. 

En indgåelse af lejeaftale mellem C ApS og B anses således ikke for en disposition jf. loven. Det 

fremgår også, at det faktum, at A ApS ønsker at yde lånet på sædvanlige markedsmæssige vilkår, 

ikke kan anses for grund til, at lånet er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.   

Man kan undre sig over, hvorfor Skatterådet ikke i dette tilfælde har påpeget, at lånet, som følge af 

parternes familiemæssige relation, vil blive pålagt gavebeskatning mellem far og søn. Det er vores 

vurdering, at der i dette tilfælde skal betales gaveafgift af det modtagene beløb hos B, samtidig med 

                                                 

52 SKM2014.16.SR, bindende svar fra Skatterådet af 17. december 2013 
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at A beskattes af beløbet som ulovligt lån.53 Der er i dette tilfælde tale om trippelbeskatning, idet lånet 

for det første skal betales tilbage, og herudover skal lånet beskattes hos A, og B skal betale gaveafgift.  

SKM2014.17.SR – Anpartshaverlån – Hævning af et beløb større end det på generalforsamlingen 

vedtagne udbytte (bindende svar fra Skatterådet) 

Sagen omhandler en kapitalejer, der hæver et større udbytte, end hvad der er besluttet på den ordinære 

generalforsamling.54 Selskabskonstruktionen er således, at kapitalejeren A ejer selskabet A ApS med 

100 %, og A ApS ejer endvidere dattervirksomhederne B ApS og C ApS med 100 %. Selskabernes 

formål er ifølge vedtægterne, direkte eller gennem 100 % ejede datterselskaber, at drive investerings-

virksomhed, herunder i aktier og obligationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagen beror på, at generalforsamlingen beslutter at udlodde 1 mio. kr. i udbytte til kapitalejeren. 

Udbyttet hæves med henblik på at finansiere kapitalejerens privatforbrug. Der udbetales derved ikke 

løn til kapitalejeren fra nogle af selskaberne.  

                                                 

53 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 5 
54 SMK2014.17.SR, bindende svar fra Skatterådet af 17. december 2013 
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Figur 5: Selskabskonstruktion, egen tilvirkning 
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Der hæves samlet set 1,125 mio. kr. i udbytte fra 28. marts 2012 og frem til 27. september 2012. Det 

er A’s opfattelse, at transaktionerne skal fordeles med henholdsvis 730 t.kr. som udbytte, 270 t.kr. 

(skatten) som maskeret udbytte og de resterende 125 t.kr. som mellemregning med selskabet. Det 

begrundes blandt andet med, at A mener, der er tale om fejlhævninger, idet han var i god tro om, at 

det samlede beløb udgjorde 1 mio. kr. Yderligere er A af den opfattelse, at når ”lånet” er tilbagebetalt 

inden regnskabsårets udløb, og i øvrigt er forrentet med 9,7 %, kan transaktionen opfattes som en 

mellemregning. 

Det er Skatterådets opfattelse, at transaktionerne, der er hævet i selskabet er henholdsvis maskeret 

udlodning 20 t.kr., mellemregning med kapitalejeren 125 t.kr. og ulovligt kapitalejerlån 250 t.kr. For-

delingen heraf skal ses i lyset af tiden omkring og under vedtagelse af lovens bestemmelser, herunder 

en foreløbig præcisering af bestemmelsens formulering.  

Da der er tale om en kapitalejer med bestemmende indflydelse, lægger Skatterådet vægt på, at kapi-

talejeren er omfattet af kredsen af skattepligtige i LL § 2, og derved har mulighed for at udbetale 

beløbene som skattepligtig løn eller udbytte. Da selskabet er omfattet af LL § 16 E, er der således tale 

om en transaktion, der vedrører en hævning uden tilbagebetalingspligt. Der lægges op til, at beløbet 

som kapitalejeren har hævet for meget, skal kategoriseres som maskeret udbytte samt mellemregning. 

Skatterådets opfattelse af hævningernes kategorisering jf. ovenstående medfører, at der på selskabets 

balancedag forelå et ulovligt kapitalejerlån på 250 t.kr. efter reglerne vedtaget med L 199.  

Af forarbejderne til loven fremgår det, at dispositioner der er ugyldige, uvirksomme eller som beror 

på en fejlekspedition skattemæssigt kan annulleres uden brug af omgørelsesmuligheden i skattefor-

valtningslovens § 29.55 Det er Skatterådets opfattelse, at det må være klart for en kapitalejer, som 

også er ansvarlig direktør i et selskab, at selskabet skal indeholde, indberette og indbetale udbytteskat 

af det på generalforsamlingen vedtagne udbytte.56 Herunder at man ikke kan hæve hele det vedtagne 

udbyttebeløb og under alle omstændigheder ikke kan hæve et beløb, der overstiger det vedtagne brutto 

udbyttebeløb. Det er derfor Skatterådets opfattelse, at der i dette tilfælde ikke udelukkende kan være 

tale om en fejlekspedition. Skatterådet når på denne baggrund frem til, at der foreligger et ulovligt 

                                                 

55 Lovforarbejderne bilag 2, 11 og 21 
56 SKM2014.17.SR, side 9 
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kapitalejerlån på 250 t.kr., der kommer til beskatning hos A. Herudover skal A selskabsretligt tilba-

gebetale beløbet til selskabet.  

Ud fra ovenstående bindende svar fra Skatterådet kan det konkluderes, at den bestemmende indfly-

delse, A har over selskaberne i koncernen, medfører, at han ikke kan undskylde sig med, at der var 

tale om en fejl. Skatterådet påpeger, at man som kapitalejer og direktør må være bekendt med regler 

om hævning, samtidig med at det må forventes, at man holder styr på beløbenes størrelse. Skatterådet 

lader A få fordelen af, at tiden for vedtagelse af lovens bestemmelser, herunder en foreløbig præcise-

ring af bestemmelsens formulering, ikke er fastlagt 100 % på dele af transaktionstidspunktet. Derved 

opnås der en mellemregning på 125 t.kr. Havde transaktionerne været gennemført i regnskabsåret 

2013 eller senere, er det vores opfattelse, at det fulde beløb må anses for værende et ulovligt lån. Det 

er endvidere vores opfattelse, at det er i overensstemmelse med lovens formål, at der beskattes når 

der hæves for meget i udbytte af en kapitalejer med bestemmende indflydelse. 

5.2.2 Nærtstående parter 

I LL § 2, stk. 2 defineres nærtstående parter til at omfatte den skattepligtiges ægtefælle, forældre og 

bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer, 

jf. LL § 16 H, stk. 6. 

Stedbørn og adoptivbørn sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.57 Der hersker dermed ingen 

tvivl om, hvilke nærtstående parter, der er omfattet af bestemmelsen, da de er positivt oplistet i LL § 

2, stk. 2 jf. LL § 16 H, stk. 6. Det kan i denne sammenhæng bemærkes, at samlevere og søskende 

ikke er omfattet af LL § 16 E.  

Af SL § 210 fremgår det, at personer, der er tilknyttet en kapitalejer ved ægteskab, ved slægtsskab i 

ret op- eller nedadstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær, også 

omfattes. Det er almindelig retspraksis, at samlevende er omfattet af personkredsen i selskabsloven 

samt, at andre nærtstående som for eksempel søskende kan være omfattet. Dette vil altid bero på en 

                                                 

57 LL § 16 H, stk. 6 
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konkret vurdering.58 Dette vurderes at kunne give nogle uhensigtsmæssigheder i visse selskabskon-

struktioners sammensætning af ejerskab.  

Som nævnt ovenfor fremgår det af bemærkningerne til selskabsloven, at særligt nærtstående er om-

fattet rent selskabsretligt samt, at disse personer særligt vedrører samlevere. Herudover kan søskende 

omfattes i særlige tilfælde.59 Det bemærkes, at der skal være tale om en konkret vurdering, idet det er 

relevant at vurdere, hvorvidt transaktionen alene gennemføres på grund af det nære forhold, eller om 

selskabet gennemfører tilsvarende transaktioner med uafhængige parter. Selskabsretligt henvises der 

til, at personer, der på anden måde står den pågældende særligt nær, følger den vejledende retspraksis 

i konkurslovens § 2 (om nærtstående parter).60 

Der er derved som følge af ovenstående forskellig opfattelse af, hvem der er nærtstående rent sel-

skabsretligt kontra skatteretligt. Herunder følger et eksempel. 

To brødre, A og B, ejer hver deres holdingselskab, A ApS og B ApS med henholdsvis 100 %. De to 

holdingselskaber ejer tilsammen C ApS med 50 % hver. Selskabet A ApS låner 100 t.kr. til B. Rent 

skatteretligt er der ikke tale om et ulovligt lån, idet B, som følge af kredsen af omfattede personer i 

LL § 16 E, ikke er nærtstående til A, og derved ikke kan have bestemmende indflydelse i A ApS. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

58 Bemærkningerne til selskabsloven nr. 322 af 11.04.2011, side 106, note 803 
59 Bemærkningerne til selskabsloven nr. 322 af 11.04.2011, side 106, note 803 
60 U1979B.234; om forståelsen af begrebet nærtstående i konkurslovens § 2. samt Selskabsretlig Håndbog af Nils K. 
Jensen, side 175 
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Selskabsretligt er søskende omfattet i særlige tilfælde, men det er uvist, hvornår de omfattes. Da der 

ikke offentliggøres selskabsretlige afgørelser på området, har vi ikke mulighed for at undersøge dette 

nærmere. Det er vores vurdering, at der er en risiko for, at SKAT vil anse denne konstellation for at 

være en omgåelse af de skatteretlige regler, og derved kan det ikke afvises, at lånet vil blive beskattet 

alligevel.  

Ved vurdering af hvorvidt et lån er omfattet at LL § 16 E, medtages endvidere nærtståendes ejeran-

dele, selvom disse ikke direkte udgør 50 % i det udlånende selskab. I følgende eksempel vil udlånet 

til en ægtefælle ikke i sig selv medføre beskatning, da ejerskabet kun udgør 10 % af kapitalen i det 

långivende selskab.  

 

 

 

 

 

 

 

Det forhold, at kapitalejeren ejer 50 % af kapitalen i det samme selskab, medfører, at lånet alligevel 

omfattes, da der ses på det samlede ejerskab fra nærtstående. Ejerskabet anses for værende 60 %, og 

derved omfattes lånet ydet til ægtefællen af LL § 16 E, og dette vil medføre beskatning hos ægtefæl-

len. Da ægtefællen er kapitalejer i selskabet, vil beskatningen ske som udbytte, medmindre hun er 

ansat i selskabet. 

Nærtstående parter kan både være omfattet, uanset om de besidder ejerskab eller stemmerettigheder 

i det långivende selskab eller ej. I lovforslaget gives et eksempel på, hvem der kan være omfattet som 

låntager. Skatteministeriet nævner, at en låntager, som ikke selv har bestemmende indflydelse i sel-

skabet, men er nærtstående, f.eks. en ægtefælle, til en kapitalejer med bestemmende indflydelse, om-

fattes i kraft af LL § 2 også af forslaget. Skatteministeriet nævner endvidere, at såfremt en sådan 

A/S 

Kapitalejer 

Lån 

Ægtefælle 

50 % 10 % 

Figur 7: Selskabskonstruktion, egen tilvirkning 
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låntager hverken er kapitalejer eller ansat i selskabet, så kan vedkommende ikke beskattes af maskeret 

udbytte eller løn.61 

I følgende eksempel ejer kapitalejeren et selskab 100 %, og selskabet yder et lån til kapitalejerens 

datter. 

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang er lånet, der er ydet af selskabet til kapitalejerens datter, 

ulovligt, både skattemæssigt og selskabsretligt. Da datteren ikke er ejer af kapitalandele i selskabet, 

anses lånet for ydet til kapitalejeren og efterfølgende fra kapitalejeren til datteren. Det er derved ka-

pitalejeren, der skal beskattes af lånet og samtidig skal tilbagebetale lånet. Herudover kan der være 

mulighed for beskatning af lånet som en gave til datteren,62 alt efter forholdene ved lånet.  

Hovedaktionær (kapitalejer) 

Begrebet hovedaktionær anvendes løbende i lovprocessen, hvorfor det er relevant at definere begre-

bet. Begrebet er defineret i aktieavancebeskatningslovens § 4 stk. 1-3, hvori det fremgår, at der er tale 

om hovedaktionæraktier, såfremt kapitalejeren ejer eller på noget tidspunkt inden for de seneste fem 

år har ejet 25 % eller mere af aktiekapitalen, eller som råder eller i den ovennævnte periode har rådet 

                                                 

61 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 5 
62 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 5 

A/S 

Kapitalejer 

Lån 

Datter 

Figur 8: Selskabskonstruktion, egen tilvirkning 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 46 af 140 

over mere end 50 % af stemmeværdien. Desuden medregnes nærtståendes andele med henblik på at 

vurdere, hvorvidt der er tale om en hovedaktionær.  

I relation til LL § 16 E kan det udledes, at kapitalejere med bestemmende indflydelse altid vil være 

hovedaktionærer. Der kan endvidere være tale om hovedaktionærer, som ikke har bestemmende ind-

flydelse, og dermed ikke er omfattet af LL 16 E, såfremt deres ejerandel er 25-50 %. 

5.2.3 Direkte eller indirekte 

Direkte långivning, herunder også direkte sikkerhedsstillelse og direkte at stille midler til rådighed, 

giver ikke anledning til fortolkningsproblemer. Vedrørende indirekte långivning, herunder indirekte 

sikkerhedsstillelse og indirekte at stille midler til rådighed, gives der et eksempel i lovforslaget. Her 

fremgår det, at et lån kan være opstået ved, at selskabet overtager en fordring mod en kapitalejer, 

køber et pantebrev udstedt af en kapitalejer eller låner til nærtstående personer, f.eks. ægtefæller eller 

børn.63 

Det vurderes, at lån til nærtstående personer i relation til ordlyden indirekte er misvisende, da de 

omfattes via LL § 2. 

Skatteministeriet har i lovforarbejderne henvist til, at fortolkningen skal tage udgangspunkt i SL § 

210.64 Dette sker som følge af, at der fra Skatteministeriets side oprindeligt er søgt inspiration i SL § 

210 samtidig med, at der har været et ønske om en bred fortolkning af området for skattepligtige 

kapitalejerlån. Skatteministeriet medgiver, at trods inspirationen fra SL § 210 vil det ikke nødvendig-

vis medføre, at problemstillingen vil blive fortolket ens i relation til de to lovbestemmelser, da disse 

skal varetage forskellige hensyn.65 Skatteministeriet har endvidere fremført, at der ikke kan gives en 

udtømmende beskrivelse af, hvad direkte og indirekte ydelse af lån omfatter.66 Retningsgivende for 

fortolkningen vil være, om det beherskede selskab finansierer kapitalejeren på anden måde end ved 

udbetaling af løn eller udbytte.  

                                                 

63 L 199 (Lovforslag), side 28 
64 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
65 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR - danske revisorer), side 6 
66 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 6 
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Som eksempel på et tilfælde, som vil være omfattet af indirekte långivning, kan nævnes en situation, 

hvor et dansk selskab yder et lån til et udenlandsk selskab, som videreudlåner beløbet til en uden-

landsk kapitalejer, der behersker det danske selskab eller eventuelt begge selskaber.67 Som tidligere 

nævnt kan en udenlandsk kapitalejer være omfattet af LL § 16 E, såfremt personen er begrænset 

skattepligtig i Danmark.  

Et andet eksempel er, hvor kapitalejeren ikke låner pengene direkte fra sit eget selskab, men selskabet 

yder et lån til et selskab, der ikke ejes af kapitalejeren, men hvor kapitalejeren er direktør. Lånet ydes 

efterfølgende videre til kapitalejerens ægtefælle. 

 

 

Selskabsretligt er lån ydet til direktøren omfattet af tilbagebetalingspligten med tillæg af renter, men 

lånet vil dog ikke direkte være omfattet af LL § 16 E, da ledelsesmedlemmer ikke er omfattet. Loven 

omfatter imidlertid også indirekte ydede lån, hvorefter ovenstående eksempel vil blive omfattet, da 

SKAT vil anse lånet som en omgåelse, da lånet i stedet kunne være lånt direkte fra A/S til kapitaleje-

ren med samme udfald for alle involverede parter.  

Skatteministeriet har desuden kommenteret på ordlyden i et svar til Skatteudvalget på et spørgsmål i 

forbindelse med udvalgsarbejdet. Heraf fremgår det at på trods af, at selskabet er undtaget fra be-

                                                 

67 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 

A/S 

Kapitalejer 

ApS 

Lån 

Lån 

Ægtefælle 

Figur 9: Selskabskonstruktion, egen tilvirkning 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 48 af 140 

stemmelsen, så vil det stadig være muligt at ramme omgåelsestilfælde og beskatte lån til en kapital-

ejer, der indskyder ét eller flere selskaber mellem sig og det långivende selskab, idet beskatningen 

også omfatter lån, der indirekte ydes til en kapitalejer med bestemmende indflydelse i selskabet.68 

Selskabslovgivningen 

Ordlyden direkte og indirekte er inspireret af SL brug heraf i §§ 210 og 212 jf. følgende: 

”§ 210. Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, 

yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog §§ 

211-214 

§ 212. 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 personkredsen, der er nævnt i § 210. ” 

Skatteministeriet henviser direkte i processen for lovudarbejdelsen til, at inspiration til fortolkningen 

af direkte og indirekte långivning kan søges i selskabsloven.69 I lovforarbejderne til selskabsloven fra 

2009 er ordlyden præciseret i et høringsnotat til lovforslaget.70 Udtrykket tilsigter at dække alle de 

situationer, hvor et selskab direkte eller indirekte yder finansiel bistand ved at stille midler til rådig-

hed, yde lån eller stille sikkerhed.  

Ifølge forslaget er en sådan bistand betinget af opfyldelse af de samme krav, som foreslås for så vidt 

angår selvfinansiering, jf. SL § 206. Det kan fortsat diskuteres, i hvor høj grad denne inspiration kan 

anvendes, da Skatteministeriet også udtrykkeligt har anført, at de to lovbestemmelser skal varetage 

forskellige hensyn.71 

Det vurderes, at anvendelsen af ordlyden direkte og indirekte er i tråd med, at juridiske personer ikke 

skal medtages som långivere, men at det samtidig ønskes at sanktionere tilfælde, hvor f.eks. et selskab 

indskydes mellem kapitalejeren og det långivende selskab. 

                                                 

68 L 199 Betænkning, bemærkninger til nr. 2, side 2 
69 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
70 L 170 Forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), bilag 1, side 25 
71 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
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5.3 Delkonklusion  

Ved vurdering af om et kapitalejerlån er ulovligt, og derved skal anses som en hævning uden tilbage-

betalingspligt, er det væsentligt at fastlægge, hvilke långivere og låntagere der er omfattet af LL § 16 

E. 

Det fremgår direkte af lovteksten og lovforarbejderne, at de omfattede långivere kun udgøres af ka-

pitalselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 1 eller 2. Det er derved afgørende, at selskabet kan 

klassificeres som værende et selvstændigt skattesubjekt. Derved kan partnerselskaber, kommandit-

selskaber og personlige virksomheder ikke anses for værende långiver i henhold til LL § 16 E. 

Ved udlån til partnerselskaber, kommanditselskaber og personlige virksomheder skal virksomheds-

deltagerne anses for værende låntagere, såfremt virksomhedsdeltagerne kan anses for at have bestem-

mende indflydelse i det långivende selskab. 

Udenlandske selskaber omfattes endvidere af LL § 16 E, såfremt de efter de danske regler anses for 

værende et selvstændigt skattesubjekt. De udenlandske selskaber omfattes i den endelige lov, da Skat-

teministeriet ikke vil stille danske kapitalejere ringere end udenlandske kapitalejere.  

Låntagere omfattet af LL § 16 E er fysiske personer i henhold til LL § 2 med bestemmende indflydelse 

i kapitalselskabet, der er långiver. LL § 2 omfatter både begrænset- og fuldt skattepligtige til Dan-

mark. Dette gælder både ved direkte og indirekte ejerskab, og kan blandt andet være ved nærtstående 

personers ejerskab eller ved udlån fra øvrige koncernselskaber. Juridiske personer kan derved ikke 

anses som værende låntager. Det kan konkluderes, at definitionen af nærtstående er forskellig efter 

LL § 16 E og SL § 210. 

Afslutningsvist må det konkluderes, at de endeligt omfattede långivere og låntagere er i overensstem-

melse med lovens formål om at fjerne incitamentet til at finansiere kapitalejeres privatforbrug gennem 

lån i stedet for udbetaling af løn eller udbytte. Lovens formulering giver fortsat anledning til fortolk-

ningsproblemer. Der afventes fortsat yderligere bindende svar og afgørelser til at give vejledning til 

fortolkning af bestemmelsen i praksis.  
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6. Hvilke transaktioner er omfattet af ligningslovens § 16 E 

I ovenstående afsnit har vi analyseret på, hvem der er omfattet af LL § 16 E. Vi vil i dette afsnit 

analysere på, hvilke transaktioner, der er omfattet af bestemmelsen om kapitalejerlån.  

Som tidligere nævnt er kapitalejerlån som udgangspunkt ulovlige, hvorfor det er essentielt at få fast-

lagt, hvilke transaktioner og handlinger, der anses for værende ulovlige kapitalejerlån, samt hvilke 

der er undtaget og derved er lovlige.  

De nye regler er indført ved vedtagelse af LL § 16 E, hvorfor denne bestemmelse gennemgås herunder 

med løbende gennemgang af ligheder og forskelle til den eksisterende bestemmelse i SL § 210. 

Ved gennemgang af lovteksten i LL § 16 E, der er gengivet i afsnit 4.1.4, opstår flere begreber og 

spørgsmål, der skal undersøges, før man kan anvende reglerne i praksis. Begreberne vil blive gen-

nemgået særskilt herunder og vedrører følgende: 

1. Begreberne lån og midler, der stilles til rådighed 

2. Sædvanlig forretningsmæssig disposition 

3. Direkte eller indirekte ydede lån 

4. Sikkerhedsstillelser 

Herudover vil tidspunktet for indgåelse af lånet blive gennemgået, da LL § 16 E kun omfatter lån 

opstået efter 14. august 2012. 

 

6.1 Begreberne lån og midler, der stilles til rådighed 

I lovteksten anvender Skatteministeriet begreberne ”lån” og ”midler der stilles til rådighed”. Ved 

gennemgang af forarbejderne og Skatteministeriets svar på henvendelser vedrørende lovforslaget 

fremgår det, at begrebet ”midler, der stilles til rådighed” dækker over mere end faktisk indgåede lån 

mellem kapitalejeren og selskabet. Begrebet er medtaget, da Skatteministeriet ønsker en bred anven-

delsesmulighed af loven. 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 51 af 140 

Af forarbejderne fremgår det: ”Det foreslås, at der generelt skal ske beskatning, hvis en aktionær 

med bestemmende indflydelse i selskabet ydes et lån. ” 72 I lovteksten og forarbejderne er der ingen 

betingelser for lånet, og det er derved uden betydning, om lånet er indgået på markedsvilkår.  

FSR – danske revisorer har i en henvendelse til Skatteministeriet anmodet om at få uddybet den an-

vendte ordlyd ”stille midler til rådighed”. Skatteministeriet svarer, at fortolkningen i SL § 210 kan 

anvendes ved fortolkning, men at fortolkningen ikke altid vil være ens.73 

Corit Advisory P/S har endvidere henvendt sig til Skatteministeriet med en anmodning om at få ud-

dybet begrebet ”stille midler til rådighed” samt en beskrivelse af, hvad der kan omfattes, der ikke 

udgør et lån eller en sikkerhedsstillelse. Skatteministeriet svarer hertil, at midler til rådighed kan om-

fatte aftaler, hvor det efter vilkårene kan være usikkert, om der foreligger et låneforhold. De svarer 

endvidere: ”Der kan også være tale om situationer, hvor det kontrollerede selskab på anden måde 

end ved egentlige udlån eller sikkerhedsstillelse medvirker til, at aktionæren får udbetalt løn eller 

udbytte i anden form.”74 Derved er dette et begreb, SKAT har mulighed for at anvende, når det er 

usikkert, hvorvidt der foreligger et låneforhold. 

Midler, der stilles til rådighed, beskattes jf. praksis ikke blot af den faktiske benyttede råderet men af 

den tid, det er stillet til rådighed. Dette fremgår af SKM2005.219.HR, hvor en kapitalejer og dennes 

bror beskattes af rådigheden af en båd, i stedet for den faktiske anvendelse. 

I henhold til ovenstående kan afgørelser efter SL § 210 anvendes ved fortolkning af begrebet ”stille 

midler til rådighed”. Selskabsretligt er der i forbindelse med selskabstømningssagerne en afgørelse, 

der anvender begrebet: 

 

 

 

                                                 

72 L 199 (Lovforsaget), side 8 
73 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR - danske revisorer), side 6 
74 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
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UfR 1998.1172 H (civilretlig afgørelse)75 

Sagen omhandler en kapitalejer, der har en gæld til sit selskab på ca. 1,1 mio. kr. Tilgodehavendet er 

selskabets eneste aktiv, og selskabet har herudover en skattegæld. Selskabets tidligere aktivitet er 

lukket ned, og selskabet har ikke yderligere aktiver eller passiver.  

I 1993 overdrog kapitalejeren selskabets anparter til selskabet K for en købesum på omkring 1 mio. 

kr. med tillæg af ca. 65 % af skatten. Købesummen blev udbetalt til kapitalejeren fra K’s advokats 

klientkonto.  

Af afskriften fremgår det, at kapitalejeren herefter overdrog selskabets midler til K’s advokats klient-

konto. Da selskabet ingen midler havde, må det antages, at kapitalejeren har anvendt den modtagne 

købesum til at tilbagebetale gælden til selskabet. Herefter er selskabets midler overført til K’s advo-

kats klientkonto. 

Højesteret finder, at kapitalejeren har stillet selskabets midler til rådighed for K. Højesteret fandt 

endvidere, at kapitalejeren indestod som den, der traf den ulovlige disposition.  

Af bemærkningerne fremgår det endvidere, at det er en forudsætning, at dispositionen vedrører sel-

skabets egne midler.  

Af ovenstående sag kan det udledes, at kapitalejeren kan stilles til ansvar for dispositioner under og 

efter salgets gennemførelse. Ved dispositioner efter salget antages det dog, at kapitalejeren skal være 

involveret i dispositionen, og den skal være en del af handlen, for at kapitalejeren kan stilles til ansvar. 

Kapitalejeren får endvidere kun stillet midler til rådighed, der er ikke tale om et lån eller en sikker-

hedsstillelse. 

Såfremt et selskab løbende betaler private regninger for kapitalejeren, er det tydeligt, at der er tale 

om et ulovligt lån, hvor selskabets midler er stillet til rådighed for kapitalejeren. Eller ved direkte 

overførsel af selskabets midler til kapitalejeren. Samtidig er der ingen tvivl om, at kapitalejeren kan 

                                                 

75 Selskabsretlige domme og kendelser 1950 – 2010 af Martin Poulsen mfl., side 407 
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få refunderet almindelige udlæg ved rejser og repræsentation og lignende, altså omkostninger der, 

vedrører selskabets drift. Fortolkningsproblemerne opstår derved i alle mellemliggende situationer.  

Skatteministeriet udtaler: ”Ligningslovens § 16 E skal fjerne incitamentet til at udbetale løn eller 

udbytte i form af lån. Der kan derfor ikke gives en udtømmende beskrivelse af, hvilke dispositioner, 

der vil være omfattet af beskatningen. ”76 

På baggrund af Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer og Corit Advisory P/S kan det 

konkluderes, at der ikke offentliggøres en udtømmende liste over transaktioner, der vil være omfattet 

fra SKAT, hvilket skyldes, at SKAT vil have mulighed for, at reglen skal omfatte så mange transak-

tioner som muligt og derved ikke begrænse mulighederne for at beskatte fremadrettet.  

Ovenstående stemmer overens med lovens formål, hvorefter Skatteministeriet ønsker at sikre, at bor-

gere og virksomheder betaler den skat, de skal samt fjerne incitamentet til at optage kapitalejerlån. 

Derved skal ”lån” og ”stille midler til rådighed” fortolkes meget bredt og kan omfatte alle transakti-

oner, hvor det kan vurderes, at transaktionen står i stedet for udbetaling af løn eller udbytte til kapi-

talejeren, uden at der er indeholdt kildeskat. 

Ovenstående vil, indtil der er afgivet flere bindende svar og afgørelser, give en del fortolkningsmæs-

sige udfordringer for rådgivere og kan medføre skattesager, hvor SKAT fortolker bestemmelsen an-

derledes end skatteyder. 

 

6.2 Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner 

Af lovteksten fremgår det, at sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er undtaget fra beskatning. 

Skatteministeriet har i forarbejderne åbnet for, at sædvanlige reguleringer på mellemregningskontoen 

kan indgå under begrebet: ”Der skal dog ikke ske beskatning i de tilfælde, hvor lånet udgør en sæd-

vanlig forretningsmæssig situation f.eks. via almindelige reguleringer af mellemregningskonti. ”77  

                                                 

76 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 6 
77 L 199 (Lovforslag), side 8 
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For en uddybning af ovenstående har Corit Advisory P/S spurgt Skatteministeriet om, hvorvidt alle 

reguleringer på mellemregningskonti er undtaget fra beskatning, hvortil Skatteministeriet svarer: 

”Det kan ikke bekræftes, at alle reguleringer via en mellemregningskonto er undtaget fra beskatning 

af lån. Der afhænger af, hvad de enkelte reguleringer dækker over. ”78 Det kan derved afkræftes, at 

der kan undgås beskatning blot ved at bogføre transaktionen på mellemregningskontoen. Er der dæk-

ning for hævningen på kontoen, kan der ske hævning uden yderligere konsekvenser. Det er kun i 

tilfælde hvor en hævning på kontoen vil medføre, at kontoen skifter karakter fra en gæld til kapital-

ejeren til et tilgodehavende. Såfremt tilgodehavendet er opstået som led i sædvanlige forretningsmæs-

sige dispositioner, udløser dette ikke beskatning, det forudsætter dog, at der løbende sker udligning 

af saldoen. 

Begrebet stammer fra SL § 212 og kan jf. Skatteministeriet anvendes vejledende, men fortolkningen 

af de to bestemmelser er dog ikke nødvendigvis ens.79 Begrebet blev indført i selskabsloven med 

ikrafttræden fra 1. marts 2010, men stammer fra en langvarig praksis.80  

6.2.1 Selskabsretlig fortolkning af begrebet 

Begrebet var allerede en del af betænkning 362/1964 ”Forbuddet omfatter kun egentlige lån, derimod 

ikke skyldforhold som følge af kreditgivning i almindelige forretningsmellemværender”, men blev 

ikke vedtaget og blev derved først indført i lovgivningen i 2010. 

Af forarbejderne til selskabslovens § 212 fremgår følgende:81 

”Disse sædvanlige forretningsmæssige dispositioner har som hovedregel været 

kendetegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af denne karakter 

med uafhængige parter. Den mest almindelige disposition er salg af varer og tje-

nesteydelser på kredit. Der må foretages en konkret vurdering af, om transaktio-

nen kan betragtes som sædvanlig for selskabet og inden for branchen. En klar 

indikator for, om transaktionen er sædvanlig, er, at selskabet har indgået tilsva-

                                                 

78 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 6 
79 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 7 
80 Den nye selskabslov af Mette Neville mfl., kapitel 12, side 293 og 299 
81 L 170, Forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), bemærkninger til § 212 
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rende transaktioner med uafhængige parter. Begrebet »sædvanlige forretnings-

mæssige dispositioner« er et fleksibelt og dynamisk begreb, der vil kunne ændre 

sig over tid. Det er ikke kun transaktionen, som skal være sædvanlig. Dette krav 

gælder også for vilkårene i transaktionen. Betalingsbetingelser, kreditvurdering, 

sikkerhedsstillelse mv. skal ske på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner 

sædvanligvis gennemføres med overfor tredjemand. ” 

I selskabsretten ses der på to forhold, enten er der tale om løbende samhandel eller en enkeltstående 

disposition.  

Løbende samhandel omhandler typisk løbende køb/salg af varer og tjenesteydelser mellem selskabet 

og kapitalejeren eller kapitalejerens personlige virksomhed. Følgende forhold skal være opfyldt, for 

at løbende samhandel ikke skal anses for værende et ulovligt kapitalejerlån:82 

• Der skal være tale om fordringer, der er opstået ”i forbindelse med ordinære erhvervsmæssige 

transaktioner” 

• For at undgå misbrug må hvert forhold vurderes konkret 

• Det kan ved vurderingen tillægges betydning, om selskabets debitor i sin egenskab af kapi-

talejer i selskabet har optrådt på den for kapitalejere normale måde 

En meget normal samhandel er, når kapitalejeren lejer en ejendoms lokaler ud til selskabet. Såfremt 

huslejen mv. er på normale vilkår, vil mellemregningen der opstår i forbindelse med betalingsbetin-

gelser på husleje, forbrug og lignende ikke udgøre et ulovligt kapitalejerlån. Det må antages, at dette 

scenarie endvidere godkendes skatteretligt. Det er endvidere vores vurdering, at depositum og forud-

betalt leje er en sædvanlig forretningsmæssig disposition og derved ikke udgør et ulovligt kapitalejer-

lån.  

Begrebet er et fleksibelt, dynamisk begreb, der ændres løbende over tid.83 Det er derved et svært 

begreb at anvende i praksis især på enkeltstående transaktioner. Professor Mette Neville og professor 

                                                 

82 UfR online; U 2003B.201, side 2 
83 Økonomi- og Erhvervsministeriet; Modernisering af selskabsretten, betænkning nr. 1498, november 2008, side 1032 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 56 af 140 

Erik Werlauf har opstillet følgende betingelser, der skal være opfyldt, for at en enkeltstående trans-

aktion har en erhvervsmæssig betydning efter den selskabsretlige praksis:84 

• Har selskabet en selvstændig forretningsmæssig interesse i, at der bliver ydet lån eller stilles 

sikkerhed til det pågældende formål, eller har kapitalejeren og selskabet en fælles interesse 

deri 

• Er vilkårene for dispositionen fastsat ud fra almindelige markedsvilkår, og ligger det fast, at 

dispositionen ikke krænker andre kapitalejere eller selskabets kreditorer 

• Er vilkårene fastsat efter sædvanlige forretningsmæssige principper, og er dispositionen et led 

i selskabets forretninger 

• Må dispositionen forventes at indebære klare fordele for selskabet, eller er den nødvendig for 

at opretholde status quo 

• Ville selskabet også have foretaget dispositionerne, hvis det ikke havde været under kapital-

ejerens indflydelse 

• Tages der fornødent hensyn til selskabets interesser i tilfælde af lånets misligholdelse, herun-

der en forsvarlig afvikling af selskabets mellemværende med kapitalejeren, og bliver lånet 

afviklet på sædvanlig måde, så selskabets risiko ikke forlænges unødvendigt 

Ovenstående punkter anvendes af rådgivere og godkendte revisorer og er endvidere anvendt i den 

følgende kendelse fra Erhvervsankenævnet.  

Erhvervsankenævnskendelse j-nr. 2012-0026414 af 11. januar 2013 (civilretlig afgørelse) 

I 2010 har revisor, ledelsen og hovedanpartshaveren aflagt en årsrapport, der indeholder beskrivelse 

af et ulovligt lån på ca. 7,7 mio. kr. Forholdet er omtalt i ledelsesberetningen, er indarbejdet i årsrap-

porten som et ulovligt lån samt er oplyst i en supplerende oplysning i revisors påtegning. Forholdet 

fremgår endvidere af årsrapporten i 2011.  

Årsrapporten for 2010 er udtrukket til kontrol af Erhvervsstyrelsen.85 Erhvervsstyrelsen har over en 

længere periode anmodet selskabets ledelse om, at lånet indfries staks med tillæg af lovpligtige renter.  

                                                 

84 UfR online; U.2003B.201, side 3  
85 Daværende Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
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Selskabets revisor oplyser, at man i årsrapporten for 2010 og igen i 2011 af forsigtighedsårsager har 

indregnet mellemværendet som et ulovligt lån. Dette skyldes, at revisor var nervøs for, at indregning 

efter revisors og ledelsens egentlige vurdering af mellemværendet som en forudbetaling ville blive 

opfattet som regnskabsmanipulation.  

Sagen omhandler et ekstraordinært udloddet udbytte, der ved en fejl ikke er korrekt indberettet til 

SKAT og derved ikke er medtaget i årsrapporten. Forholdet blev først efterfølgende korrigeret i for-

bindelse med regnskabsaflæggelsen som et ordinært udbytte. 

Erhvervsstyrelsen godkender ikke revisors argumenter, og udlodningen anses for værende et ulovligt 

mellemværende grundet den manglende indberetning, samt at det ekstraordinære udbytte ikke frem-

går af årsrapporten. 

Ud over udbyttet vedrørte mellemværendet en ejendomshandel af hovedanpartshaverens private ejen-

dom til selskabet. Handlen blev indgået med en forudbetaling til indfrielse af hovedanpartshaverens 

realkreditlån i ejendommen, og revisor argumenterer derfor for, at der er tale om en forudbetaling. 

Hovedanpartshaveren havde ikke anden gæld, og der var derved ingen risiko ved forudbetalingen, 

samt forudbetalingen blev forrentet bedre end selskabets indestående i banken. Der var imidlertid 

ikke fastsat en dato for handlen, der trak ud grundet ombygning af hovedanpartshaverens nye ejen-

dom. Handlen blev derved først gennemført den 1. oktober 2011. 

Selskabet er et investeringsselskab, og revisor argumenterer derved for, at der er tale om en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition med udgangspunkt i de ovenstående betydelige forhold af professor 

Mette Neville og professor Erik Werlauff. Erhvervsstyrelsen er imidlertid af en anden opfattelse. 

Erhvervsstyrelsen anser ikke de øvrige ejendomshandler for værende sædvanlige forretningsmæssige 

dispositioner, og dette skyldes, at forudbetalingerne er sket til tilknyttede virksomheder og ikke en 

tredjemand, samt at der ikke var sket en deponering af købesummen. Herudover lægger Erhvervssty-

relsen vægt på, at overtagelsesdagen ikke er fastlagt og først gennemføres efter en længere periode, 

hvilket ikke må antages at være sædvanligt ved ejendomshandler.  

Erhvervsankenævnet lægger i sin afgørelse særlig vægt på præsentationen af forholdene i årsrappor-

ten samt overdragelsen af ejendommen. Erhvervsstyrelsens afgørelse stadfæstes derved, og både for-

udbetalingen ved ejendomshandlen og udbytteudlodningen anses for værende ulovlige kapitalejerlån. 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 58 af 140 

Erhvervsankenævnskendelse j-nr. 2013-0033908 af 5. november 2013 (civilretlig afgørelse) 

Erhvervsstyrelsen har udtrukket selskabet A ApS’ årsrapport for 2011 til kontrol, og det fremgår, at 

årsrapporten ikke er revideret. Årsrapporten blev udtrukket til kontrol af flere årsager, blandt andet 

manglede lovpligtige oplysninger så som afsnit om anvendt regnskabspraksis, og herudover konsta-

terede Erhvervsstyrelsen, at selskabet i 2010 og 2011 havde høje ”andre tilgodehavender” for 2,9 

mio. kr. 

Selskabet ejes med 5,1 % af B, 16,9 % af C og med 26 % af hvert af deres børn D, E og F. Selskabet 

har et lån fra B, der jf. en låneaftale, altid skal overstige udlån til kapitalejerne i selskabet A ApS. 

Selskabet har tre pantebrevsudlån med pant i fast ejendom til D, E og F.  

Da det er i strid med SL § 210 at have udlån til kapitalejerne, anser Erhvervsstyrelsen de tre udlån for 

ulovlige. Erhvervsstyrelsen beder derfor ledelsen om at søge udlånene indfriet straks med tillæg af 

lovpligtige renter og sende dokumentationen herfor til Erhvervsstyrelsen.  

Selskabets rådgivere argumenterer for, at da lånet fra B altid skal overstige udlånene til kapitalejerne, 

og da der er modregningsret, samt at lånet ikke kan indfries før lån til de øvrige kapitalejere er indfriet, 

så skal lånene ses samlet. Derved er der intet ulovligt udlån, da lånet fra B altid har oversteget udlå-

nene. Grundet modregningsretten har selskabets kreditorer aldrig været stillet værre, og selskabets 

rådgivere mener derved, at SL § 210 ikke finder anvendelse.  

Erhvervsstyrelsen finder det ikke dokumenteret, at selskabet foretager lignende transaktioner med 

tredjemand og er af den overbevisning, at modregningsretten ikke ville gælde tredjemand og endvi-

dere ikke er branchekutyme. Erhvervsankenævnet tiltræder Erhvervsstyrelsens vurdering, og lånene 

anses for værende ulovlige kapitalejerlån. 

Ved et interview med Erhvervsstyrelsen86 fremgik det, at Erhvervsstyrelsen fortsat anvender de ma-

nuelle udsøgningsmetoder til at fange de ulovlige lån, og derved ikke kun baserer udsøgningen på de 

elektroniske indberetninger. Vi spurgte til, at når revisionspligten fjernes fra stadigt flere mindre virk-

somheder, så må Erhvervsstyrelsens middel til at finde lånene også mindskes, men dette mente Er-

hvervsstyrelsen ikke baseret på, at de fortsat anvendte de manuelle metoder. Den ovenstående sag fra 

                                                 

86 Bilag 13.1 (Interview med Erhvervsstyrelsen) 
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Erhvervsankenævnet viser, at sager uden revisionspligt også opdages. Modsætningsvist må det alt 

andet lige konkluderes, at såfremt Erhvervsstyrelsen udelukkende baserede udsøgningerne på de elek-

troniske indberetninger, ville opdagelsesrisikoen mindskes ved fravalg af revisionen. 

Af ovenstående domme fra Erhvervsankenævnet fremgår det, at Erhvervsstyrelsen lægger stor vægt 

på, hvordan lånet er behandlet af revisor, kapitalejeren og ledelsen i den gennemgåede årsrapport. 

Dette betyder, at revisor skal gøre sin holdning klar ved afgivelse af erklæringen på årsrapporten og 

kan ikke efterfølgende argumentere for det modsatte. Ikke engang en forsigtighedsbehandling fra 

revisor gør, at Erhvervsstyrelsen genovervejer sagen. Endvidere fremgår det tydeligt, at anvendelse 

af begrebet ”sædvanlige forretningsmæssige dispositioner” kun kan godkendes, når man agerer på 

samme vilkår over for en uafhængig tredjemand. Argumenter om bedre rente, eller at kendskabet til 

låntager gør lånet mere sikkert for selskabet, medfører ikke, at Erhvervsstyrelsen genovervejer sagen. 

Selskabsretligt er der afgivet flere kendelser vedrørende begrebet. I revisornævnssag nr. 77/201087 af 

30. august 2011 overdrages en bil fra selskabet til en kapitalejer for 500 t.kr. Beløbet forfalder til 

betaling straks med 50 %, og de resterende 50 % betales et år senere. Selskabet har indhentet et notat 

fra en bilforhandler, hvoraf det fremgår, at ved salg af biler i den prisklasse, er der tale om normale 

betalingsvilkår. Kapitalejeren var økonomisk solvent, og salget var erhvervsmæssigt begrundet, 

selvom der var tale om en advokatvirksomhed. Revisornævnet fandt frem til, at der var tale om en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition, da forholdende er normale for bilbranchen.  

I en civilretlig afgørelse nr. 38/200988 af 5. juli 2009 fandt Revisornævnet, at der ikke er tale om en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition, når et datterselskab betaler moderselskabets revisorreg-

ning. Det kan derved fortolkes, at såfremt et selskab betaler en regning for kapitalejeren, der reelt set 

ikke vedrører selskabet, vil regningen udgøre et ulovligt kapitalejerlån. 

På baggrund af de ovenstående selskabsretlige afgørelser kan det konkluderes, at det ikke er et krav, 

at selskabet er bilforhandler for, at salg af en bil til kapitalejeren kan være en sædvanlig forretnings-

mæssig disposition. Der skal derved ikke være tale om en normal handel for selskabet i form af handel 

med selskabets varer eller ydelser. Endvidere er betaling af regninger, der ikke vedrører selskabet, 

                                                 

87 Refereret i SR-skat november 2012, artikel ”aktionærlån beskattes som løn eller udbytte”, side 328 
88 Refereret i SR-skat november 2012, artikel ”aktionærlån beskattes som løn eller udbytte”, side 328 
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ikke omfattet af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, medmindre der er dækning på mellem-

regningskontoen. Lån mellem selskaber er dog ikke omfattet af LL § 16 E, men det må antages også 

at omfatte selskabets betaling af kapitalejerens regninger.  

Begrebet er ikke klart defineret hverken selskabsretligt eller skattemæssigt. Ved vurdering af hvorvidt 

en transaktion udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal der ske en vurdering af både 

prisen og vilkårene i den indgåede aftale, hvilket også fremgår af forarbejderne til SL § 212. 

Skatteministeriet bekræfter i et svar til Deloitte, at den ikke-indbetalte del af selskabskapitalen ikke 

omfattes af LL § 16 E, da der her er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition.89 

6.2.2 Bindende svar afgivet af Skatterådet 

Skatterådet har i 2013 afgivet et enkelt bindende svar, SKM2013.113.SR vedrørende begrebet ”sæd-

vanlig forretningsmæssig disposition”, og i starten af 2014 er der afgivet især tre, der har givet vej-

ledning i henhold til, hvordan Skatterådet vil håndtere begrebet. Der er her tale om SKM2014.14.SR, 

SKM2014.15.SR og SKM2014.16.SR. 

Herunder gennemgås to af de bindende svar, der viser, hvor hårdt Skatterådet håndterer begreberne i 

LL § 16 E samt et senere afgivet bindende svar, nr. SKM2014.107.SR. 

SKM2014.14.SR – Anpartshaverlån – Administrationsselskabs lån til kommanditselskaber (bin-

dende svar fra Skatterådet) 

Sagen omhandler et ægtepar, hvor manden ejer et anpartsselskab (A ApS) 100 %. A ApS yder admi-

nistration og lån over mellemregninger til 11 K/S’er og et I/S. Hvert K/S og I/S driver en butik, hvor 

butikschefen er medejer. 

I forbindelse med en butiks opstart yder A ApS et lån over en mellemregning, der forrentes med 

diskontoen + 4 %. Ægteparret ejer samlet mellem 45 – 60 % af fire af K/S’erne, mellem 80 – 100 % 

af de resterende syv K/S’er og 100 % af I/S’et. K/S’erne og I/S’et har ikke selv en kassekredit, hvorfor 

                                                 

89 L 199 bilag 13 (Skatteministeriets svar til Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab), side 2 
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finansieringen er samlet hos A ApS. Mellemregningerne anvendes til finansiering af løn, varekøb 

mv., og da butikkerne tjener penge, afdrages der løbende efter opstarten. 

Der har ikke været bevægelser på mellemregningerne siden 1. august 2012 grundet vedtagelsen af 

LL § 16 E. Der er derved tale om gamle lån. Man ønsker imidlertid at fortsætte den hidtidige praksis 

i ”koncernen”, hvorfor der anmodes om et bindende svar. 

Der er ingen tvivl om, at der er en forbindelse efter LL § 2, samt at udlånene anses for optaget af 

ægteparret, da K/S’erne og I/S’et er skattemæssigt transparente i Danmark.  

Ægteparrets rådgiver mener, at der udelukkende skal tages stilling til, hvorvidt udlånene er ”sædvan-

lige” og ”forretningsmæssige”. Der argumenteres for, at der i de enkelte K/S’er deltager en tredje-

mand, samt at det er sædvanligt for selskabet at udlåne til K/S’ernes løbende drift. 

Skatterådet vurderer, at der ikke er tilstrækkelige udlån til K/S’er med en tredjemand i ejerkredsen. 

Skatterådet baserer vurderingen på, at A ApS ikke ville disponere på samme måde overfor selskaber, 

hvor ejerkredsen primært var en tredjemand, samt at udlånene, der er foretaget, kommer ægteparret 

til gode. Ægteparrets ejerandele er altså for høje til at Skatterådet vurderer, at A ApS ville foretage 

udlånene på samme vilkår til en uafhængig tredjemand.  

Af den juridiske vejledning90 fremgår det, at såfremt omfanget af dispositioner med en uafhængig 

tredjemand er meget begrænset og uden betydning, kan SKAT alligevel beslutte, at lånet skal beskat-

tes. Det fremgår endvidere, at hverken selskabers formueforhold og forretningsmuligheder eller lån-

tagers privatøkonomiske forhold er afgørende for, hvorvidt der er tale om en sædvanlig forretnings-

mæssig disposition.91 Det må på denne baggrund samt på baggrund af Skatterådets argumentation i 

det afgivne bindende svar vurderes, at Skatterådets konklusion må antages at være korrekt i den givne 

situation. Det ville dog være interessant, hvor meget der skal til, for at forholdet ændres. Hvis to af 

K/S’erne var ejet med 10 % af ægteparret og 90 % af en tredjemand, må det antages, at sagen havde 

fået et andet udfald. 

                                                 

90 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 aktionærlån, side 2 
91 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 aktionærlån, side 3 
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Skatterådet er endvidere ikke enige i rådgivers vurdering af, at der kun skal tages stilling til to begre-

ber og vælger at se på begrebet samlet, og derved: ”som led i en forretningsmæssig disposition”. 

Skatterådet lægger stor vægt på, at der ikke er tale om en disposition, men blot et simpelt udlån. 

Skatterådet argumenterer således: ”Det skyldes, at egentlige lån ikke er omfattet af undtagelsen i § 

16 E, 2. pkt., 1. led, om lån, der ydes ”som led” i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, da 

lånet er den eneste disposition. I modsat fald ville undtagelsen i § 16 E, 2. pkt., 2. led, om sædvanlige 

lån fra pengeinstitutter være overflødig, fordi disse lån allerede ville være omfattet af 1. led. ”92 

Skatterådet henviser endvidere til en civilretlig kendelse fra Erhvervsankenævnet af 28. januar 2013, 

j.nr. 2012-0026400, hvor et lån ydet for at sikre både kommanditselskabets og kapitalselskabets frem-

tidige drift ikke var ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssigt disposition.93  

Rådgiver er ikke enig i denne betragtning, da det er rådgivers vurdering, at såfremt dette var menin-

gen, ville det fremgå af loven eller forarbejderne. Rådgiver mener ikke, at det fremgår af loven, at der 

ikke er tale om, at kontantlån også kan være ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposi-

tion. 

Skatterådet har i de afgivne bindende svar lagt op til, at ”egentlige lån” ikke kan være fritaget fra 

beskatning, medmindre der er tale om sædvanlige udlån fra pengeinstitutter. Rådgiver har en pointe 

i, at der ikke i lovteksten eller i forarbejderne er anvendt begrebet ”egentlig lån”.  

Forholdet fremgår endvidere af den juridiske vejledning fra SKAT, hvorefter lån uden modydelse 

altid vil være omfattet af beskatningen efter LL § 16 E, kun sædvanlige lån ydet fra et pengeinstitut 

er undtaget.94 SKAT har derved på kort tid udformet en praksis, som ikke forventes ændret. 

Hvorvidt Skatterådets argumentation om, at undtagelsen om sædvanlige lån ydet fra et pengeinstitut 

ikke ville være medtaget i lovteksten og derved være overflødig, såfremt ”egentlige lån” ville kunne 

være ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, vil holde ved Landsskatteretten eller 

en højere domstol er endnu uvist og afventes afprøvet inden for den nærmeste årrække. 

                                                 

92 SKM2014.14.SR, side 11 
93 SKM2014.14.SR, side 11 
94 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 aktionærlån, side 3 
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Derved afviger den praktiske anvendelse af begrebet ”som led i en sædvanlig forretningsmæssig di-

sposition” fra den selskabsretlige langvarige praksis, hvor ”egentlige lån” kan omfattes af en sæd-

vanlig forretningsmæssig disposition. 

SKM2013.113.SR – Beskatning af aktionærlån (bindende svar fra Skatterådet) 

Dette er det mest omtalte og diskuterede bindende svar afgivet af Skatterådet vedrørende LL § 16 E. 

Årsagen hertil er blandt andet, at der er tale om det første bindende svar på området, samt det eneste 

der blev offentliggjort i 2013.  

 

 

 

 

 

 

Sagen omhandler et selskab, der har til formål at drive handel, finansiering og forvaltning af fast 

ejendom. Selskabet ejer en række erhvervsejendomme samt en enkelt nyopført beboelsesejendom.  

Beboelsesejendommen påtænkes overført til selskabets kapitalejer. Der er indhentet tilbud fra real-

kreditinstitutter, der kan dog kun opnås begrænset realkreditfinansiering. Ejendommen påtænkes 

overdraget med et sælgerpantebrev på normale markedsvilkår med hensyn til kontant udbetaling, 

lånets forrentning, afdrag og opsigelsesvilkår mv. Ejendommen overføres med udgangspunkt i opfø-

relsesomkostningerne, hvilket er almindelig praksis.  

Spørger ønsker svar på, hvorvidt anvendelse af et sælgerpantebrev til finansiering i forbindelse med 

overdragelse af ejendommen, vil medføre et ulovligt kapitalejerlån i henhold til LL § 16 E. 

Skatterådets tiltræder SKATs indstilling, og det bindende svar besvares afkræftende. Skatterådet ar-

gumenterer for, at det ikke er tilstrækkeligt efter LL § 16 E, at sælgerpantebrevet er på markedsvilkår, 

Kapitalejer 

Selskab 
(ejer en række erhvervs-

ejendomme) 

100 % 
Beboelsesejendom 

Figur 10: Selskabskonstruktion, egen tilvirkning 
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selskabet skal endvidere foretage lignende dispositioner med tredjemand. Skatterådet henviser her til 

forarbejderne til SL § 212.  

Skatterådet har med dette bindende svar valgt ikke at anvende en lang selskabsretlig praksis. Da det 

er ulovligt skatteretligt, vil et sælgerpantebrev fremadrettet ikke kunne anvendes selskabsretligt, i 

hvert fald ikke uden at blive beskattet. Erhvervsstyrelsens holdning har i selskabsretten været, at en 

kapitalejer kan købe en fast ejendom af selskabet og finansiere med et sælgerpantebrev. Det er en 

forudsætning, at handlen er indgået på normale vilkår, samt at der er optaget maksimalt lån i kredit-

foreningen.95  

I højesteret afgørelsen U.2009.2311H,96 der omhandler en selskabsretlig afgørelse, blev et ejerpante-

brev, der sekundært var stillet til sikkerhed for bankens mellemværende med selskabets direktør, ikke 

anerkendt, og pantet var derved ikke bindende for selskabet. Højesteret fandt, at ejendommen, der 

tidligere var blevet overdraget fra direktøren til selskabet, ikke kunne være solgt på samme vilkår til 

en uafhængig tredjemand. Dispositionen var derved i strid med den daværende anpartsselskabslovs § 

49, stk. 1, jf. stk. 3.97 

Skatterådet har tydeligt valgt at følge den hårdeste mulige vurdering i de indtil nu afgivne bindende 

svar, hvilket er blevet kritiseret fra flere sider, herunder blandt andet professor Inge Langhave Jeppe-

sen98, professor Jane Bolander99 og statsautoriseret revisor John Bygholm,100 der alle har skrevet ar-

tikler til fagbladet SR-Skat. Det fremgik dog tydeligt af lovforarbejderne, at Folketinget ønskede at 

stoppe alle former for kapitalejerlån ved ikke at lave klart definerede begreber. 

Både John Bygholm og Jane Bolander har i deres artikler i SR-Skat gennemgået det bindende svar 

fra 2013 og givet udtryk for, at Skatterådets holdning med det bindende svar nr. SKM2013.113.SR 

ikke er i overensstemmelse med lovens formål. Jane Bolander udtaler blandt andet: ”Det er omgåel-

sesmuligheden, som man ønsker at ramme, men således som bestemmelsen er blevet udformet, ram-

mer den tillige tilfælde, som ikke er kritisable, og som ikke indeholder nogen omgåelsesmuligheder. 

                                                 

95 UfR online; U.2003B.201, side 2; samt Selskabsloven med kommentarer (6. udg. 1999), side 369 
96 UfR online, U.2009.2311H 
97 Svarende til den nuværende SL §S 210 og 212  
98 SR-Skat 2014, nr. 2, Udvalgte domme, kendelser og afgørelser 
99 SR-Skat 2013, nr. 2, Udvalgte domme, kendelser og afgørelser 
100 SR-Skat 2013, nr. 2, Skatterådet på afveje i afgørelse om aktionærlån 
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”101 Citatet beskriver meget godt den generelle holdning, der er til bestemmelsen fra rådgivere og 

professorer. Skatterådet har med de bindende svar valgt at tolke LL § 16 E meget bredt og eventuelt 

også for bredt i forhold til en prøvelse hos Landsskatteretten eller en højere domstol. 

Inge Langhave Jeppesen har senere gennemgået de afgivne bindende svar, inklusiv dem afgivet i 

januar 2014, og det er hendes holdning, at det er det lille ord ”led” der får en afgørende betydning, 

da det derved ikke blot er begreberne ”sædvanlig” og ”forretningsmæssig”, der skal opfyldes, men 

derved som led i en disposition. Formuleringen er ellers identisk med den selskabsretlige.  

SKM2014.107.SR – Salg af ejendom til hovedanpartshaver (bindende svar fra Skatterådet) 

Dette bindende svar omhandler, i lighed med SKM2013.113.SR, overdragelsen af en ejendom fra et 

selskab til kapitalejeren.  

Kapitalejeren ejer et selskab 100 %. Selskabet ejer en ejendom, der udlejes til det frasolgte dattersel-

skab, der fortsat ønsker at leje ejendommens lokaler. Da selskabet ikke har yderligere aktiviteter, 

ønsker kapitalejeren at likvidere selskabet og udleje ejendommen fra virksomhedsskatteordningen.  

Der ønskes svar på, hvorvidt der opstår et ulovligt kapitalejerlån i forbindelse med, at kapitalejeren 

erhverver ret til ejendommen, før købesummen betales. Herudover ønskes det belyst, hvorvidt der er 

tale om et ulovligt kapitalejerlån, såfremt der opstår en refusionsopgørelse i selskabets favør ved 

overdragelsen. 

Skatterådet finder ikke, at der opstår et kapitalejerlån i perioden mellem erhvervelsen af ejendommen 

og frem til overtagelsesdagen. Dette skyldes, at kapitalejeren først er forpligtet til at betale købesum-

men på overtagelsesdagen.  

I forbindelse med en refusionsopgørelse i selskabets favør vil der, efter Skatterådets vurdering, opstå 

et kapitalejerlån. Det skal derfor vurderes, hvorvidt transaktionen kan anses for værende ”som led i 

en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, som selskabet ville foretage med en uafhængig tredje-

mand. 

                                                 

101 SR-Skat 2013, nr. 2, Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, side 4 
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Skatterådet henviser her til Erhvervsankenævns dom af 11. januar 2013, j.nr. 2012-0026414, der er 

gennemgået herover, hvor det ikke var godtgjort, at en ejendomshandel var på normale vilkår. Skat-

terådet finder, at vilkårene ved en refusionsopgørelse er sædvanlige ved en ejendomshandel, samt at 

selskabet ville have gennemført handlen på samme vilkår med en uafhængig tredjemand. Skatterådet 

finder derved, at der ikke er tale om et ulovligt kapitalejerlån, såfremt betalingen sker inden for den 

tidsramme, der er sædvanlig for handel med fast ejendom. 

Skatterådets afgørelse er den første, der godkender en transaktion som ikke værende et ulovligt kapi-

talejerlån. Afgørelsen er rimelig og i overensstemmelse med lovteksten og den selskabsretlige prak-

sis, hvorfor det må formodes at Landsskatteretten eller en højere domstol vil komme frem til samme 

resultat.  

Det bindende svar SKM2013.113.SR, der er gennemgået tidligere og indeholdt et sælgerpantebrev, 

må antages at have haft et andet udfald, såfremt betalingsvilkår og overtagelsen var på sædvanlige 

vilkår.  

Af ovenstående gennemgang af begrebet fremgår det tydeligt, at begrebet ikke er klart defineret i 

forarbejderne eller praksis, og det er derved uvist, hvilke transaktioner der er omfattet af begrebet og 

derved undtaget fra beskatning. Der kan fortolkningsmæssigt drages paralleller til selskabslovgivnin-

gens forarbejder og afgørelser, hvilket kan give en indikation af udfaldet ved en eventuel vurdering 

fra SKAT. SKAT har mulighed for at vurdere anderledes end selskabsretten, hvorfor det kun er vej-

ledende. De af Skatterådet afgivne bindende svar har indtil videre lagt op til et hårdt udgangspunkt 

for vurderingen og vist, at SKAT ikke udelukkende vil følge den lange selskabsretlige praksis. For at 

fastslå hvordan praksis fremadrettet vil blive, må der afventes en prøvelse hos Landsskatteretten samt 

flere bindende svar fra Skatterådet. Indtil videre er der kun offentliggjort to bindende svar, hvor Skat-

terådet anerkender lånene, SKM2014.107.SR og SKM2014.279.SR, sidstnævnte vedrører dog lån 

mellem to selskaber og er derfor ikke omfattet af bestemmelsen. Som rådgiver må man derfor tage 

det sikre udgangspunkt og anmode om et bindende svar for at være sikker i sin rådgivning. 
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6.3 Direkte eller indirekte ydede lån 

Af lovteksten fremgår det, at der ikke kun er tale om direkte ydede lån til kapitalejeren. Lån, der er 

ydet indirekte, er endvidere omfattet af LL § 16 E. Hvad der omfattes af indirekte ydede lån er ikke 

klart defineret, hvilket skyldes, at der ønskes en bred fortolkning af bestemmelsen.102 

I et svar til Corit Advisory P/S anvender Skatteministeriet følgende eksempel på et indirekte ydet lån 

til kapitalejeren:  

 

 

 

 

 

 

Det skal bemærkes, at kapitalejeren kan være ejer af det udenlandske selskab og vil blive beskattet, 

selvom der ikke er bestemmende indflydelse over dette selskab. Skatteministeriet bemærker endvi-

dere ”Retningsgivende for fortolkningen vil være, om det beherskede selskab finansierer aktionæren 

på anden måde end ved udbetaling af løn eller udbytte. ” 103  

Et andet eksempel på indirekte ydede lån vil være en situation, hvor kapitalejeren har bestemmende 

indflydelse i et selskab, der endvidere har et datterselskab, hvor lånet til kapitalejeren ydes fra datter-

selskabet. Lånet er derved ikke ydet direkte af selskabet, som kapitalejeren besidder kapitalandele i, 

men er fortsat omfattet af LL § 16 E.  

                                                 

102 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
103 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
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Figur 11: Selskabskonstruktion, egen tilvirkning 
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Skatteministeriet afkræfter, at SL § 11 stk. 3, 2. pkt. kan anvendes ved fortolkning og henviser til 

fortolkningen i SL § 210.104  

Det formodes, at en årsag til formuleringen ”direkte og indirekte”, udover ovenstående forhold, er at 

have muligheden for at ramme omgåelsestilfælde, hvor lånet ikke er ydet direkte eller på anden måde 

omfattes af LL § 16 E.105  

 

6.4 Sikkerhedsstillelser 

LL § 16 E omfatter ikke kun lån men også sikkerhedsstillelser, hvilket fremgår direkte af lovteksten. 

Selskabsretligt er sikkerhedsstillelser også at betragte som ulovlige kapitalejerlån, jf. SL § 210 og 

UfR 1999.1140 Ø.106 

I et svar til Corit Advisory P/S bekræfter Skatteministeriet, at der primært er tale om juridisk bindende 

aftaler om sikkerhedsstillelse. De tilføjer dog: ”Den omstændighed, at aktionæren har bestemmende 

indflydelse i selskabet, kan f.eks. føre til, at en hensigtserklæring fra selskabet om at garantere for 

hovedaktionærens gæld reelt må anses for at være en bindende sikkerhedsstillelse. ” Det tilføjes end-

videre at der er tale om en konkret vurdering.107  

Det afgørende for beskatningen er ikke forholdet mellem långiver og låntager men, at forbindelsen 

efter LL § 2 består mellem en personlig kapitalejer og det selskab, der yder sikkerhedsstillelsen, jf. 

Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S.108 

På samme måde vil en kapitalejer, hvor et selskab, i hvilket der er bestemmende indflydelse, og som 

påtager sig en betalingsforpligtelse, der ikke er på markedsvilkår, kunne beskattes efter LL § 16 E. 

Dette skyldes, at beskatning af maskeret udbytte ikke skal kunne ophæves ved, at selskabet påtager 

sig en betalingsforpligtelse.109 

                                                 

104 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
105 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
106 Selskabsretlige domme og kendelser 1950 – 2010 af Martin Poulsen mfl., side 420 
107 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3 
108 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 4 
109 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 aktionærlån, side 5 
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Herudover kan henvises til gennemgangen af SKM2013.113.SR herover i afsnit 6.2.2, hvor der ana-

lyseres på anvendelse af et sælgerpantebrev ved overdragelse af en ejendom mellem kapitalejer og 

selskab. Det kan konkluderes, at forholdene omkring anvendelsen af et sælgerpantebrev er en del af 

en langvarig selskabsretlig praksis. Skatteretligt blev det ikke anerkendt i SKM2013.113.SR, der var 

dog andre forhold der spillede ind, og det er derved fortsat usikkert, hvorvidt SKAT vil anerkende 

anvendelsen. Som udgangspunkt skal man anmode om et bindende svar inden og sørge for, at alle 

aspekter af handlen er på markedsvilkår. 

Reglerne for beskatning af sikkerhedsstillelser hos kapitalejeren beskrives i afsnit 8.3. 

 

6.5 Tidspunkt for indgåelse af lånet 

Reglerne har virkning for kapitalejerlån, der ydes og sikkerhedsstillelser, der indgås fra og med den 

14. august 2012, og lån der er optaget inden denne dato er derved ikke omfattet.110 

Lån optaget inden denne dato er fortsat omfattet af de selskabsretlige regler og kan derved straffes 

med bøde, jf. SL § 367, og bøden udgør 5 % af lånet tillagt renter. Tilbagebetales lånet inden seks 

uger, vil bøden blive nedsat til 2,5 % - der er dog fortsat tilbagebetalingspligt, jf. SL § 215 stk. 1. 

Hvis et lån indgået før 14. august 2012 øges, vil den nye del af lånet udgøre et ulovligt lån efter LL § 

16 E. Renter på det oprindelige lån anses fortsat for værende en del af det gamle lån og skifter derved 

ikke klassifikation, så længe renterne er på sædvanlige vilkår.111  

I en henvendelse fra BDO giver Skatteministeriet følgende bemærkning: ”I overensstemmelse med 

gældende praksis for fordringer kan det tilskrevne rentebeløb (rentefordringen) under visse omstæn-

digheder blive anset som et nyt skattepligtigt lån. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis der indgås aftale 

om ændring af vilkårene for betalingen af beløbet. ”112 

                                                 

110 Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, nr. 926 af 18.09.2012 - 
§ 5, stk. 5 
111 L 199 bilag 16 (Skatteministeriets svar til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab), side 2 
112 L 199 bilag 22 (Skatteministeriets svar til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab), side 2 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 70 af 140 

På baggrund af ovenstående bemærkning fra Skatteministeriet kan det konkluderes, at såfremt vilkå-

rene for et lån opstået før 14. august 2012 ændres, kan det medføre, at lånet skifter status og anses for 

værende en indgåelse af et nyt lån, der derved beskattes efter LL § 16 E.  

På baggrund af ovenstående må det antages, at et nyt lån opstår, hvor et lån med en tredjemand ville 

medføre en ændring af låneaftalen eller udarbejdelse af et tillæg hertil. Derved vil der opstå et nyt lån 

ved ændring af renten, afdragets størrelse eller hyppigheden af afdrag.  

FSR – danske revisorer er i en henvendelse til Skatteministeriet nervøse for, at de ældre lån ”fredes”. 

Hertil svarer Skatteministeriet, at man forventer, at de nye bestemmelser vil løse problemet fremad-

rettet, og man vil herefter bruge ressourcer på at inddrive de ældre kapitalejerlån.113  

Såfremt en kapitalejer har et lån fra før 14. august 2012, vil det mest sikre være at fortsætte rente- og 

afdragsaftaler som hidtil. Derudover skal kapitalejer være opmærksom på, at lånet fortsat er ulovligt 

efter selskabsloven, samt at der på et senere tidspunkt vil komme fokus på de ældre lån. Kapitalejer 

skal derved overveje, hvorvidt en tilbagebetaling er mulig, formentlig inden for en årrække. 

 

6.6 Delkonklusion 

For at vurdere hvilke transaktioner, der er omfattet af LL § 16 E, er der flere begreber, der skal ana-

lyseres, herunder ”lån og midler der stilles til rådighed”, ”som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition”, ”direkte og indirekte ydede lån” og ”sikkerhedsstillelser”. Det er endvidere kun trans-

aktioner foretaget efter 14. august 2012, der er omfattet af LL § 16 E. Såfremt vilkårene for lånet 

ændres, kan lånet blive anset som værende et nyt lån, der derved skal beskattes. 

Midler, der stilles til rådighed, er medtaget for at omfatte transaktioner, hvor det er usikkert, hvorvidt 

der foreligger et egentligt låneforhold. Transaktionerne kan omfatte både egentlige kontante over-

førsler samt råderetten over midler. Det er endvidere rådighedsperioden, der beskattes og ikke kun 

den faktisk benyttede råderet.  

                                                 

113 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 7 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 71 af 140 

Såfremt en transaktion kan anses for værende en sædvanlig forretningsmæssig disposition, omfattes 

mellemværendet ikke at LL § 16 E. Skatterådet er gået videre end den selskabsretlige praksis på 

området, og de foreliggende bindende svar er baseret på en hård fortolkning af begrebet. Skatterådet 

lægger endvidere stor vægt på, at den foretagne disposition ville gennemføres på samme vilkår med 

en uafhængig tredjemand. Ordet ”led” bliver tillagt stor betydning, og egentlige lån kan derved aldrig 

undtages som følge af, at der ikke foreligger en modydelse. 

Indirekte lån er medtaget for at kunne omfatte lån ydet fra øvrige koncernselskaber samt for at omfatte 

omgåelsestilfælde. Det er derved ikke muligt for kapitalejeren at indskyde et mellemliggende selskab, 

eller føre lånet gennem et tredje selskab, for på den måde at undgå beskatning.  

Det fremgår direkte af lovteksten, at det ikke kun er lån der omfattes men endvidere sikkerhedsstil-

lelser der ydes. En hensigtserklæring fra selskabet om at garantere for kapitalejerens gæld kan være 

tilstrækkeligt for at blive omfattet af LL § 16 E. 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at Skatteministeriet ikke ønsker at komme med direkte definiti-

oner af begreberne, da der ønskes en bred mulighed for fortolkning. Begreberne er derved ikke klart 

definerede, og det er derved fortsat uvist, hvilke transaktioner, der er omfattet af loven. Af de afgivne 

bindende svar fremgår det tydeligt, at Skatterådets fortolkning er hård ved vurdering af de omfattede 

transaktioner, og der afventes derfor prøvelse ved Landskatteretten eller en højere domstol for en 

tydeligere praksis på området.  
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7. Sanktionsmuligheder 

Når skaden er sket, og en kapitalejer har optaget et ulovligt kapitalejerlån i selskabet, er der flere 

sanktionsmuligheder som for eksempel rettelse af en fejl, omgørelse, modregning og forældelse mv. 

Hvorvidt SKAT godkender disse muligheder er mere uvist. Herunder gennemgås de forskellige sank-

tionsmuligheder. 

 

7.1 Fejldispositioner og omklassifikationer 

Skatteministeriet har modtaget flere henvendelser vedrørende den manglende mulighed for rettelse 

af fejl i lovforslaget, og især FSR – danske revisorer har kritiseret den manglende mulighed: ”Det er 

på ingen måde rimeligt, at almindelige dagligdags dispositioner, som i nogle tilfælde medfører, at 

der sker fejl skal straffes skattemæssigt på denne måde. ”114 

Skatteministeriet svarer på henvendelserne, at der er mulighed for rettelse af fejl: ”Hvis lånet er op-

stået ved en ekspeditionsfejl, eller hvis betingelserne for omgørelse efter SFL § 29 er opfyldt, kan 

beskatning efter LL § 16 E undgås ved tilbagebetaling af lånet. ”115 Det er endnu uvist, hvorvidt 

SKAT vil godkende at en fejldisposition korrigeres mod egentlig beskatning, samt hvad SKAT vur-

derer som værende en ren fejlekspedition. 

Såfremt en bogholder ved en fejl betaler en privat regning for en kapitalejer fra selskabets bankkonto, 

må det anses for værende en direkte fejl, som kapitalejeren ingen indflydelse har på. Med Skatterådets 

hårde udgangspunkt i de bindende svar må det antages, at fejlen skal rettes, så snart man bliver op-

mærksom herpå.  

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har i en forespørgsel til Skatteministeriet spurgt til en 

konkret situation; Hvor en privat omkostning i første omgang bogføres på en mellemregningskonto, 

og først i forbindelse med regnskabsafslutningen udgiftsføres som løn. Skatteministeriet bekræfter, 

at det ikke har skattemæssige konsekvenser, at beløbet først bogføres på en mellemregning og senere 

                                                 

114 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 7 
115 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 6 
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som løn. Der vil fra starten være tale om fradragsberettiget løn, såfremt betingelserne for at behandle 

beløbet som løn er opfyldt. Herudover skal der indeholdes kildeskatter af beløbet. 116 

Det er derved muligt, at omklassificere dispositioner, der blot er bogført forkert. Det må endvidere 

være muligt, baseret på ovenstående, at direkte fejldispositioner, der rettes straks, ikke skal omfattes 

af LL § 16 E.  

FSR – danske revisorer har udarbejdet et notat, hvor man i lighed med ovenstående drøfter mulighe-

den for at omklassificere et ulovligt lån til løn i årsrapporten for på den måde at få overensstemmelse 

mellem den skattemæssige-, selskabsretlige- og regnskabsmæssige behandling.117 Arbejdsgruppen 

har opstillet tre situationer: 

Forholdet er bragt på plads senest på balancedagen118 

I dette eksempel er forholdet bragt på plads inden regnskabsårets udløb. Der er derved lavet en aftale 

mellem selskabet og kapitalejeren på den yderligere lønudbetaling, lønnen er indberettet til SKAT, 

og alle kildeskatter er afregnet. Kapitalejeren har endvidere tilbagebetalt det ulovlige mellemværende 

inden regnskabsårets udløb i form af kildeskatten. 

Lånet er i regnskabet konverteret til løn, og der er derved ikke registreret et tilgodehavende fra kapi-

talejeren. Da der i løbet af regnskabsåret har været et ulovligt udlån til kapitalejeren, skal mellemvæ-

rendet renteberegnes, der skal laves en noteoplysning i årsrapporten,119 og revisor skal give en sup-

plerende oplysning i revisionspåtegningen. 

I ovenstående situation er der tale om et ulovligt kapitalejerlån, der rettes inden regnskabsårets udløb. 

Såfremt formalia er på plads inden hævningen, og bogholderen ikke er oplyst herom og derved bog-

fører beløbet på en mellemregningskonto og derved ikke indberetter lønnen, må det vurderes, at om-

klassifikationen kan foretages uden tilbagebetaling, supplerende oplysning og noteoplysning i årsrap-

porten.  

                                                 

116 L 199 bilag 16 (Skatteministeriets svar til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab), side 2-3 
117 Notat udarbejdet af FSR – danske revisorer; Ulovlige lån til hovedaktionærer, side 1 
118 Notat udarbejdet af FSR – danske revisorer; Ulovlige lån til hovedaktionærer, side 2 
119 Såfremt kapitalejeren endvidere er en del af ledelsen 
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Kapitalejer mangler at afregne skat på balancedagen120 

I dette eksempel er formalia bragt på plads inden regnskabsårets udløb. Der er derved lavet en aftale 

mellem selskabet og kapitalejeren på den yderligere lønudbetaling, lønnen er indberettet til SKAT, 

og alle kildeskatter er afregnet. Kapitalejeren har dog ikke tilbagebetalt det ulovlige mellemværende 

inden regnskabsårets udløb i form af kildeskatten. 

Lånet er i regnskabet konverteret til løn, men der er registreret et tilgodehavende fra kapitalejeren i 

form af kildeskatten. Dette anses ikke for værende et nyt lån, der skal beskattes efter LL § 16 E, men 

der er tale om et ulovligt kapitalejerlån efter SL § 210, der skal renteberegnes. Da der i løbet af 

regnskabsåret har været et ulovligt udlån til kapitalejeren, skal mellemværendet renteberegnes, der 

skal laves en noteoplysning i årsrapporten, og revisor skal give en supplerende oplysning i revisions-

påtegningen. 

Forholdet er ikke bragt på plads på balancedagen121 

I dette eksempel er formalia ikke bragt på plads inden regnskabsårets udløb, lønnen er ikke indberettet 

til SKAT, og kildeskatterne er derved ikke afregnet. Kapitalejeren har endvidere ikke tilbagebetalt 

det ulovlige mellemværende inden regnskabsårets udløb. 

Det juridiske grundlag udarbejdes først efter regnskabsårets udløb, og beløbet kan derved ikke om-

klassificeres til løn, da der er tale om en efterfølgende ikke-regulerende begivenhed. Der er derved et 

ulovligt mellemværende på balancedagen, der skal renteberegnes. Kildeskatten skal endvidere afsæt-

tes i regnskabet. Der er tale om et ulovligt lån, der skal noteoplyses, og revisor skal oplyse dette i 

revisionspåtegningen. 

Det ulovlige lån skal tilbagebetales i det nye år. Det er muligt at omklassificere lånet til løn i det 

efterfølgende regnskabsår, hvor formalia er på plads. Derved skal kun kildeskatterne og renterne til-

bagebetales til selskabet. 

Det er arbejdsgruppens klare holdning, at formalia, i form af godkendt ekstra løn til kapitalejeren af 

bestyrelsen, revideret direktørkontrakt og lignende, skal være på plads inden regnskabsårets udløb. 

                                                 

120 Notat udarbejdet af FSR – danske revisorer; Ulovlige lån til hovedaktionærer, side 2-3 
121 Notat udarbejdet af FSR – danske revisorer; Ulovlige lån til hovedaktionærer, side 3-4 
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Det må endvidere antages, at det ikke er uforsvarligt at udbetale beløbet som løn i forhold til selska-

bets kapitalberedskab.122 

På baggrund af ovenstående er det derved muligt at omklassificere dispositioner, der blot er bogført 

forkert eller rette ulovlige dispositioner efterfølgende. Kapitalejeren rammes fortsat ved at skulle til-

bagebetale kildeskatterne til selskabet. Det er vores vurdering, at angivelsen af løn og kildeskatter 

skal ske i den periode de vedrører. Såfremt der er tale om et ulovligt lån, hvor vedtagelsen først sker 

senere, skal indberetningen foretages på dette tidspunkt.  

SKM2014.17.SR – Aktionærlån – Hævning af et beløb større end det på generalforsamlingen ved-

tagne udbytte (bindende svar fra Skatterådet) 

Skatterådet har afgivet et enkelt bindende svar, hvor der argumenteres for, at der er tale om en fejldi-

sposition. SKM2014.17.SR er uddybende beskrevet i afsnit 5.2.1 og vedrører en kapitalejer (A) der 

har hævet mere end det på generalforsamlingen udloddede udbytte. Det fremgår endvidere, at udbyt-

tet hæves til finansiering af kapitalejerens privatforbrug, og der er derved ikke tale om en disposition, 

der kan undtages fra LL § 16 E som en sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

På generalforsamlingen vedtages et udbytte på 1 mio. kr., som kapitalejeren hæver løbende, der hæves 

dog for meget, i alt 1,125 mio. kr. Umiddelbart efter sidste hævning opdager kapitalejeren fejlen og 

tilbagebetaler det for meget hævede af to omgange (når der var likviditet til det), således at der totalt 

er hævet 1 mio. kr. Kapitalejeren er ikke opmærksom på, at der skal betales 27 % udbytteskat123 af 

beløbet, og at der derved kun kan hæves 730.000 kr. Udbytteskatten er imidlertid betalt af selskabet. 

De sidste to hævninger foretages den 6. og 27. september 2012 og udgør samlet set 125.000 kr. Den 

2. oktober og 21. december 2012 tilbagebetales samlet 125.000 kr. Der er derved minimum ca. en 

måned imellem hævning og tilbagebetaling. 

Rådgiver argumenterer, på baggrund af Skatteministeriets svar, for, at der ved rene fejldispositioner 

kan ske tilbagebetaling, og derved omfattes transaktionen ikke af LL § 16 E. Skatterådet henviser til 

Skatteministeriets udtalelser om, at der skal ske en konkret vurdering, samt at formålet med loven 

                                                 

122 Notat udarbejdet af FSR – danske revisorer; Ulovlige lån til hovedaktionærer, side 1-2 
123 KSL § 65, 1. pkt. 
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forspildes, såfremt beskatningen uden videre kan ophæves ved tilbagebetaling.124 Skatterådet udtaler 

endvidere; ”Det er dog SKATs opfattelse, at det må have stået klart for A enten som selskabsejer og 

ansvarlig direktør eller efter oplysning fra A’s rådgiver, at selskabet skal indeholde, indberette og 

indbetale udbytteskat af det på generalforsamlingen vedagne udbytte, og at A således ikke kan hæve 

hele det på generalforsamlingen vedtagne udbyttebeløb og så meget desto mindre kan hæve et beløb, 

der overstiger det vedtagne udbytte. ” Skatterådet konkluderer på denne baggrund, at der ikke er tale 

om en ren fejlekspedition.  

Da kapitalejeren i ovenstående bindende svar først opdager fejlen efter noget tid og derefter først 

tilbagebetaler, når der er likviditet hertil, må det vurderes, at Skatterådets besvarelse er korrekt. Dette 

baseres endvidere på, at formålet med loven ikke er, at der kan ske fejlrettelse flere måneder efter en 

fejl foretages.  

Skatterådets svar i ovenstående bindende svar vurderes fortsat at være et hårdt svar, men hvad der må 

forventes på baggrund af de tidligere afgivne bindende svar samt formålet med loven. Skatteministe-

riet har i forarbejderne lagt op til, at der kan ske rettelse af fejl, uden at transaktionen omfattes af LL 

§ 16 E.  

Hvorvidt udfaldet havde været anderledes, såfremt tilbagebetalingen var sket blot én dag efter hæv-

ningen er uvist. Det må antages, at der kan foretages fejlrettelse, det er dog essentielt, at fejlen opdages 

hurtigt, samt at beløbet tilbagebetales, så snart fejlen opdages og ikke først, når der er likviditet hertil.  

Erhvervsankenævnskendelse j.nr. 2012-0026400 af 28. januar 2013 (civilretlig afgørelse) 

Erhvervsstyrelsen har udtrukket selskabet A A/S’ årsrapport for 2010 til kontrol. Årsrapporten blev 

udtrukket til kontrol, da det af årsrapporten samt påtegningen fremgår, at der er ydet et lån i strid med 

SL § 210.  

A A/S har i 2008 ydet et lån til kapitalejerens personlige virksomhed K. Begge virksomheder ejes 

100 % af kapitalejeren. K ejede flere aktiver, som A A/S anvendte, og virksomhederne havde derfor 

                                                 

124 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 6 
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en fælles forretningsmæssig interesse i at sikre aktiverne. Det blev oplyst, at lånet blev anvendt til 

vedligeholdelse af aktiverne. 

Som led i en bankaftale blev K i 2011 omdannet til et selskab K A/S. Herefter blev der gennemført 

flere fusioner med det udfald, at A A/S og K A/S blev opløst, og K1 A/S blev det fortsættende selskab 

i koncernen. Ved fusionen blev A A/S og K sammenlagt, hvorfor lånet ikke længere består. Det er på 

denne baggrund rådgivers vurdering, at der ikke længere består et lån til tilbagebetaling, da långiver 

og låntager nu er samme juridiske enhed. 

Erhvervsstyrelsen fastholder fra starten, at lånet skal tilbagebetales af kapitalejeren men ændrer se-

nere holdning. Det er således Erhvervsstyrelsens holdning, at da långiver og låntager er fusioneret, 

og derved er én juridisk enhed, skal kapitalejeren ikke tilbagebetale udlånet. 

Ovenstående kendelse er interessant, og spørgsmålet er, hvorvidt den kan anvendes skatteretligt. Det 

må formodes, at en omdannelse og fusion kan anvendes til at løse problemet selskabsretligt på bag-

grund af ovenstående. Dette kan derved være løsningen ved sagen SKM2014.14.SR, der er gennem-

gået i afsnit 6.2.2. 

I SKM2014.14.SR har et selskab mellemregninger med flere K/S’er og et enkelt I/S. Da I/S’et ejes 

af samme ejerkreds som selskabet, vil en omdannelse til et selskab og efterfølgende fusion mellem 

selskaberne medføre, at der ikke længere består et lån til tilbagebetaling. Dette skyldes blandt andet, 

at der ikke har været bevægelser på mellemregningerne efter lovens ikrafttræden, og der derved er 

tale om gamle udlån.  

K/S’erne har en anden ejerkreds, og kapitalejerne må antages fortsat at ønske separate selskaber til 

driften af butikkerne. K/S’erne kan alle endvidere omdannes til selskaber, hvorefter mellemregnin-

gerne med selskabet er selskabsretligt lovligt. Hvorvidt en fusion er nødvendig fremgår ikke, men da 

der efter omdannelsen er tale om to selskaber, der er koncernforbundne, må lånet antages at have 

skiftet karakter. 

Med Skatterådets hårde afgørelser i de offentliggjorte bindende svar må det antages, at udlån sket 

efter 14. august 2012 og indtil omdannelsen fortsat vil skulle beskattes. Dette skyldes, at der tages 
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udgangspunkt i forholdene på udbetalingstidspunktet.125 Selskabsretligt skal lånet ikke tilbagebetales, 

og efter omdannelsen kan mellemregningerne fortsætte, da selskaberne er koncernforbundne. 

Lovgivningen forekommer noget uklar på området, hvilket kan have den uheldige effekt, at de per-

soner, hvis hensigt ikke har været at snyde, men har tolket transaktionen anderledes end SKAT, vil 

blive ramt af renter, gebyrer og bøder. Dermed ikke sagt at manglende kendskab til lovgivningen skal 

være en undskyldning for ikke at skulle betale skat, men det må alt andet lige antages, at der opstår 

situationer, hvor kapitalejere fortolker forholdene og udfaldet heraf anderledes. I disse situationer vil 

der ske en uheldig beskatning, som det syntes næsten umuligt at omgøre.  

Det er åbenlyst, at det ikke er ønskeligt for kapitalejeren at komme i en situation, der udløser dob-

beltbeskatning. Af forarbejderne til loven fremgår det, at Skatteministeriets holdning til dette er, at 

denne problematik udelukkende opstår, når en kapitalejer overtræder reglerne i loven. Det fremgår 

ligeledes klart, at muligheden for at undgå dobbeltbeskatning ikke skal være til stede, når der er tale 

om et ulovligt lån der bevidst er optaget i strid med gældende regler. Det fremgår endvidere, at lån, 

der optages ved en fejl, og som straks efter fejlen er opdaget, rettes, kan undgå beskatning. Det kan 

imidlertid være svært at dokumentere, hvornår man opdager en sådan fejl. Er der tale om større sel-

skaber med månedsvis afstemning, kan der argumenteres for, at fejlen rettes maksimalt en måned 

efter, den er opstået. Ved mindre og helt små selskaber, med mindre systematisk afstemning og måske 

kun årlig bogføring, kan man argumentere for, at selskabets kapitalejer bør være så bekendt med 

transaktionerne på selskabets bankkonto, at en fejldisponering mellem ham selv og selskabet bør ret-

tes straks. Der er altså ikke rigtig noget der taler for, at en fejl rettes meget længe efter den er opstået, 

f.eks. i forbindelse med revisionen, og det betyder derved, at den som udgangspunkt skal indberettes 

som løn eller udbytte. Omgørelse efter reglerne i SFL § 29 syntes kun at være en mulighed, såfremt 

de skattemæssige konsekvenser ikke er kendte for kapitalejeren på transaktionstidspunktet. Af forar-

bejderne fremgår der ingen nærmere definition af, hvornår en omgørelse er mulig, blot at der vil være 

tale om en konkret vurdering.126  

Det vurderes, at dette rækker ud over lovforslagets formål, der var at fjerne incitamentet til at optage 

kapitalejerlån som skattefrit alternativ til løn eller udbytte. Lovændringen synes derfor at mangle en 

                                                 

125 L 199 (Lovforslag), side 8 
126 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 8 
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bestemmelse om, at indberetning af hævninger uden tilbagebetalingspligt, der skyldes kapitalejerlån, 

senest skal være indberettet, f.eks. på tidspunktet for indberetning af selskabets selvangivelse. Således 

undgås, at de dispositioner, som revisor ved sin revision kategoriserer som en hævning uden tilbage-

betalingspligt, ikke bliver yderligere belastet af diverse renter, gebyrer og bøder.  

 

7.2 Omgørelse 

FSR – danske revisorer har flere gange påpeget, at der i loven bør være mulighed for rettelse af direkte 

fejldispositioner eventuelt via mulighed for omgørelse. Hertil svarer Skatteministeriet, at der kan sø-

ges omgørelse efter SFL § 29. 127 

Efter de almindelige regler for omgørelse efter SFL § 29 er der opsat følgende betingelser:128 

• Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller udskyde 

skatter eller afgifter 

• Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsent-

lige 

• Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne 

• De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig 

virkning, skal være enkle og overskuelige 

• Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde omgørelses-

anmodningen 

Følgende dom fra Vestre Landsret kan endvidere anvendes som vejledende for, hvornår der gives 

omgørelse efter SFL § 29. 

 

 

                                                 

127 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 7 
128 SFL § 29 og Den juridiske vejledning afsnit A.A.14.1.2 betingelser for omgørelse 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 80 af 140 

Dom fra Vestre Landsret nr. SKM2009.621.VLR 

Kapitalejerne i et kapitalselskab var endvidere interessenter i et interessentselskab, der betalte en 

huslejegodtgørelse på 1 mio. kr. til kapitalselskabet. Kapitalselskabet indtægtsførte beløbet, og inte-

ressentselskabet tog fradrag for omkostningen. Kapitalselskabet havde underskud det pågældende år 

og blev derved ikke beskattet af indtægten, hvorimod interessenternes (kapitalejernes) skattebetaling 

blev reduceret med omkostningen. 

SKAT anså beløbet for værende et tilskud til kapitalselskabet, hvorfor interessentselskabet ikke kan 

få fradrag for omkostningen. Herefter anmodede kapitalejerne om omgørelse efter SFL § 29, hvilket 

SKAT endvidere ikke accepterede.  

Kapitalejerne oplyser, at huslejegodtgørelsen blev betalt, da huslejen havde været over markedsni-

veau. Lejeniveauet gav et usædvanligt højt afkast på ca. 11 %, og ejendommen vurderedes til et ni-

veau på 7-8 %, hvorfor lejen blev tilbagebetalt. Reguleringen blev dog først foretaget i året efter salget 

af ejendommen. 

Vestre Landsret fandt, at kapitalejeren ikke havde godtgjort, at betalingen ikke primært var af skatte-

besparende eller skatteudskydende hensyn. Betingelserne til omgørelse efter SFL § 29 var derved 

ikke opfyldt. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at en afgørende betingelse for omgørelse efter SFL 

§ 29 er, ”at dispositionen utvivlsomt skal have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væ-

sentlige. ” Dette stemmer overens med betingelserne i den juridiske vejledning. Det antages derved, 

at de skattemæssige konsekvenser er kendte ved optagelse af lånet, da der er tale om en klar og kendt 

lovregel.129  

Det er derfor afgørende, om kapitalejeren var vidende om de skattemæssige konsekvenser ved gen-

nemførelsen af transaktionen. Der er ikke mulighed for omgørelse, såfremt dette er tilfældet.130 Skat-

teministeriet har i forarbejderne til en tidligere lov udtalt: 

                                                 

129 L 199 bilag 7 (Skatteministeriets svar til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab), side 2 
130 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 8 
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”Det er korrekt at skattekontrollovens § 14, stk. 2 kræver tilregnelse i form af forsæt eller grov uagt-

somhed. Men udgangspunktet er, at en virksomhedsejer skal have kendskab til de pligter, der er for-

bundet med at drive virksomhed og derfor har handlet mindst groft uagtsomt, hvis han tilsidesætter 

disse pligter. ”131 

På baggrund af ovenstående udtalelse vil det være svært at argumentere for, at en kapitalejer med 

bestemmende indflydelse kan anvende SFL § 29. På baggrund af ovenstående kan SFL § 29 anven-

des, såfremt kapitalejeren ikke er vidende om de skattemæssige konsekvenser ved handlingen. End-

videre har Skatteministeriet, jf. ovenstående, udtalt, at en virksomhedsejer må formodes at have kend-

skab til de pligter, der er forbundet med at drive virksomhed.  

Af SKM2012.209H, der omhandler en omgørelsessag, fremgår det endvidere, hvor svært det er at få 

godkendt en omgørelsessag efter SFL § 29. 

Det må på baggrund af ovenstående konkluderes, at en kapitalejer vil have meget svært ved at kunne 

argumentere for at anvende SFL § 29, hvorfor der reelt set ikke er mulighed for omgørelse. 

 

7.3 Bagatelgrænse 

SKAT har en meget hård tilgang til LL § 16 E og udtaler i interviewet, at der ingen bagatelgrænse 

anvendes ved vurderingen af lånene.132 Det må dog antages, at ”én krone i én dag” ikke er noget, de 

vil beskatte, da skatten af 1 kr. er ubetydelig.  

Erhvervsstyrelsens tilgang er anderledes. Ved interviewet fremgår det, at der er tale om en konkret 

vurdering af hver enkelt sag. Herunder ses på, hvor hurtigt der er reageret, og hvor stort beløbet er. 

Erhvervsstyrelsen henviser til en konkret sag, der dog ikke offentliggøres. Sagen omhandler et meget 

stort dansk selskab, der har et meget lille og ubetydeligt udlån til et ledelsesmedlem. Under inter-

                                                 

131 L 173 2011-12, bilag 1 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 44 
132 Telefon interview, se bilag 13.2 
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viewet spørges der yderligere ind til dette, og det oplyses, at der er tale om en promille af balance-

summen. Erhvervsankenævnet finder derved, at revisor har handlet korrekt ved ikke at oplyse forhol-

det i en supplerende oplysning i regnskabet.133  

Ovenstående bekræftes endvidere i en meddelelse udsendt af Erhvervsstyrelsen, hvor det udtales, at 

der kan være tale om meget bagatelagtige forhold, så det ikke tjener noget formål at nævne dem.134  

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort referater fra to kendelser omhandlende forhold af bagatelagtig 

karakter:135 Udtalelsen omhandler revisors påtegning men afspejler Erhvervsstyrelsens holdning. 

Revisornævnskendelse af 28. marts 2011 (47/2010) 

Sagen omhandler et kapitalejerlån i 2008 på 31.252 kr. og i 2009 på 38.738 kr., der ikke kunne anses 

for værende af bagatelagtig karakter. 

Revisor har i sine arbejdspapirer nævnt det ulovlige kapitalejerlån under afsnittet ”der er konstateret 

væsentlige regnskabsmæssige spørgsmål”, hvilket kendelsen endvidere henviser til. 

Det oplyses ikke, hvor stor omsætning, resultat, aktivsum eller lignende nøgletal er i referatet. Det er 

derved svært at vurdere, hvorvidt kendelsen kan anvendes vejledende. 

Revisornævnskendelse af 17. december 2012 (90/2011) 

Sagen omhandler et kapitalejerlån på 5.733 kr., der kunne anses for værende af bagatelagtig karakter.  

Det oplyses, at selskabets nøgletal er som følger: årets resultat er -249.620 kr., aktivsummen udgør 

2.446.554 kr., og egenkapitalen udgør 712.651 kr.  

Revisor afgiver en blank påtegning og giver derved ikke en supplerende oplysning vedrørende for-

holdet i årsrapporten. Revisornævnet frifinder revisor med henvisning til, at forholdet er af bagatel-

agtig karakter.  

                                                 

133 Interview med Erhvervsstyrelsen, se bilag 13.1 
134 Erhvervsstyrelsen; Meddelelse og revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed, side 5 
135 Meddelelse udarbejdet af Erhvervsstyrelsen; Meddelelse og revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed, side 7 
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Erhvervsstyrelsen har derved indført, at det er muligt at anvende en bagatelgrænse i sager, hvor for-

holdet ingen relevans har. Beløbene skal selvfølgelig tilbagebetales til selskabet, men der er ikke 

yderligere sanktioner.  

SKAT har meldt klart ud, at der ikke anvendes bagatelgrænser ved vurderingerne, men samtidig an-

vender de Erhvervsstyrelsens erfaringer. Det er uvist, hvorvidt SKAT i fremtidige vurderinger vil 

anvende en bagatelgrænse eller blot dække sig ind under, at der er tale om fejl, der rettes. 

Det må vurderes, at SKAT ikke påtænker at anvende en bagatelgrænse, og der må derved ageres på 

denne baggrund. Hvorvidt bagatelagtige sager udtrækkes af SKAT til kontrol er dog endnu uvist. 

 

7.4 Forældelse 

Dispositioner, der kan anses for værende ulovlige kapitalejerlån, forældes i lighed med øvrige dispo-

sitioner. Efter SFL § 26, stk. 1 kan SKAT korrigere den skattepligtige indkomst indtil den 1. maj i 

det fjerde år efter indkomstårets udløb.  

Fristen forlænges, såfremt långiver og låntager har en forbindelse efter SKL § 3 B: 

• Skattepligtige hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse 

• Skattepligtige der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer 

• Skattepligtige der er koncernforbundet med en juridisk person 

• Skattepligtige der har et fast driftssted beliggende i udlandet 

• Skattepligtige der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Dan-

mark 

• Skattepligtige der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virk-

somhed omfattet af kulprintelovens § 21, stk. 1 eller 4 

Da kapitalejer og kapitalselskabet som låntager og långiver, ved ydelse af et ulovligt eller lovligt 

kapitalejerlån, har en forbindelse efter SKL § 3 B, er kapitalejerlån omfattet af forældelsesreglen i 

SFL § 26, stk. 5, jf. SKM2012.221.HR og SKM2012.92.HR. Derved kan SKAT foretage korrektioner 

indtil 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. 
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På baggrund af ovenstående har SKAT en forlænget ligningsfrist ved ulovlige og lovlige kapitalejer-

lån, da der er en forbindelse mellem låntager og långiver efter SKL § 3 B. 

 

7.5 Betalingskorrektion 

I forbindelse med vedtagelse af LL § 16 E i lovforslag nr. L 199 blev der endvidere ændret i LL § 2, 

stk. 5. Der blev indsat følgende formulering: 

”Det er en forudsætning for anvendelsen af 1. pkt., at den optagne forpligtelse 

også opfylder de i stk. 1 anførte betingelser. 1. pkt. gælder ikke i det omfang, den 

optagne forpligtelse er omfattet af § 16 E. ”136 

LL § 2 gælder ved alle interne aftaler og samhandelsforhold. Dette gælder blandt andet for transakti-

oner mellem en kapitalejer og et kapitalselskab,137 og derved omfattes kapitalejerlån som udgangs-

punkt også af bestemmelsen.  

Efter LL § 2 fastsættes handler efter armslængdeprincippet, og en overførsel af et aktiv fra et selskab 

til selskabets kapitalejer kan medføre en korrektion af prisen efter denne bestemmelse.138 Kapitaleje-

ren kan undgå en beskatning af den overførte merværdi ved at forpligte sig til betaling af den af SKAT 

vurderede merværdi, jf. LL § 2, stk. 5. Derved anvendes lovens bestemmelser om betalingskorrektion.  

Præciseringen af lovteksten medfører endvidere, at en betalingsforpligtelse skal betales straks efter, 

at der er truffet afgørelse. Dette baseres på, at det ikke skal være muligt at påtage sig en betalingsfor-

pligtelse uden reelt set at foretage betaling.139 At beløbet føres på en mellemregningskonto er ikke 

tilstrækkeligt, der skal foreligge en konkret aftale om afvikling eller stilles betryggende sikkerhed for 

beløbet. En afviklingsperiode på 1-3 måneder kan normalt accepteres.140 

                                                 

136 L 199 (Lovforslag), side 1 
137 Den juridiske vejledning afsnit C.D.11.1.3 hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 
138 Den juridiske vejledning afsnit C.D.11.1.3 hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 
139 L 199 (Lovforslag), side 9 
140 L 199 (Lovforslag), side 26 
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Af lovforslaget fremgår det endvidere: ”Der foreligger ikke et aktionærlån, der skal beskattes efter 

den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E, hvis betalingsforpligtelsen er påtaget i forbin-

delse med samhandel mellem aktionæren og selskabet inden for selskabets sædvanlige forretnings-

område. Her skal betalingsforpligtelsen stadig skattemæssigt anerkendes som lån, hvis underprisen 

ligger inden for den normale skønsusikkerhed, og betalingsforpligtelsen som foreslået er indgået på 

sædvanlige markedsvilkår. ”141 Der tages derved i lovforslaget højde for, at der er en skønsmæssig 

usikkerhed ved fastsættelse af markedsprisen mellem kapitalejeren og selskabet.  

En disposition kan ikke både omfattes af LL § 2 og LL § 16 E, og det er derved essentielt, hvorvidt 

den oprindelige pris ved overdragelsen ligger inden for den normale skønsusikkerhed. Såfremt den 

ligger indenfor, kan der påtages en betalingsforpligtelse efter LL § 2, stk. 5, og derved skal kapital-

ejeren ikke beskattes af beløbet men kan nøjes med at korrigere betalingen. Såfremt den oprindelige 

pris ligger uden for den normale skønsusikkerhed, skal beløbet behandles som en hævning uden til-

bagebetalingspligt efter LL § 16 E. 

En disposition betragtes som et ulovligt kapitalejerlån, såfremt overdragelsen ikke sker på markeds-

vilkår, og betalingsforpligtelsen kan derved ikke anses for værende en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition.142  

På baggrund af ovenstående ændring af LL § 2, kan et kapitalejerlån, der omfattes af LL § 16 E ikke 

også omfattes af LL § 2, og der kan derved ikke ske betalingskorrektion, jf. LL § 2, stk. 5. Dette 

skyldes, at en tilbagebetaling af lånet ikke ophæver beskatningen, hvilket en betalingskorrektion ville 

medføre. 

 

                                                 

141 L 199 (Lovforslag), side 9 
142 L 199 (Lovforslag), side 26 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 86 af 140 

7.6 Undgåelse af ulovlige kapitalejerlån 

Det er interessant at diskutere, hvordan en kapitalejer kan undgå optagelse af ulovlige kapitalejerlån. 

Det sker, at en kapitalejer ved en fejl anvender det forkerte dankort på restauranten, eller når man er 

ude og handle. Derved må det være muligt at dække sig ind mod optagelse af mindre fejldispositioner. 

Et godt værn mod fejldispositioner er at oprette en mellemregning i kapitalejerens favør. Størrelsen 

afhænger af kapitalejerens normale dispositioner og historik. Såfremt kapitalejeren normalt dispone-

rer over høje beløb og løbende har høje mellemregninger, må den oprettede mellemregning skulle 

være højere end ved en kapitalejer, hvor der normalt er fuldstændigt styr på transaktionerne, og det 

derved blot er ved sjældne lejligheder, at det forkerte dankort anvendes. 

Mellemregningen kan opstå på flere forskellige måder. Er behovet mindre, kan der blot tilbageholdes 

udbetaling af udlæg i nogle måneder, eller til man rammer det ønskede niveau. Såfremt der er behov 

for en større mellemregning, kan der udloddes udbytte, hvoraf der kun udbetales et beløb til kapital-

ejeren til dækning af den øgede private skattebetaling. Derved opstår der en gæld til kapitalejeren. En 

tredje mulighed er, at kapitalejeren indbetaler et beløb, eller der tilbageholdes løn, der er indberettet.  

Såfremt kapitalejeren anvender mellemregningen, der er opstået, og saldoen derved er i 0 kr., kan der 

udloddes et nyt udbytte eller på anden måde oprettes en mellemregning på ny.  

Der skal ved ovenstående tages højde for selskabslovens formalia, f.eks. ved udbytteudlodning, og 

der skal derved være frie reserver til udlodning af udbyttet.  

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at det er muligt at dække sig ind mod ulovlige 

kapitalejerlån selv i selskaber, hvor kapitalejeren ikke altid får anvendt det korrekte dankort.  

7.6.1 Skatteforbehold 

Udover at oprette en mellemregningskonto mod mindre fejl kan der med fordel anvendes skattefor-

behold ved større transaktioner og aftaler mellem kapitalejeren og selskabet. Reglerne for skattefor-

behold findes i SFL § 28.  

For at kunne anvende et skatteforbehold er der nogle betingelser, der skal være overholdt, og disse 

fremgår af lovens stk. 1: 
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”Er en privatretlig disposition betinget af, at dispositionen tillægges nærmere an-

givne virkninger for ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat (skattefor-

behold), tillægges skatteforbeholdet kun virkning for en ansættelse af indkomst- 

eller ejendomsværdiskat, hvis forbeholdet er klart, skriftligt og oplyst over for 

told- og skatteforvaltningen senest samtidig med, at told- og skatteforvaltningen 

oplyses om dispositionens øvrige indhold. ” 

Det fremgår videre af stk. 2, at såfremt skatteforbeholdet ikke er klart og tydeligt, kan SKAT afvise 

at tillægge skatteforbeholdet virkning. Nedenstående Højesteretsdom viser, hvor vigtig korrekt hånd-

tering af bestemmelsen er. 

Højesteretsdom nr. SKM2001.495.HR 

Sagen omhandler en ejendomsoverdragelse mellem en kapitalejer og et selskab. Kapitalejeren har 

indbragt sagen for Højesteret med den påstand, at der er taget et gyldigt skatteforbehold.  

Der er i sagen afholdt flere møder. Første møde blev afholdt i februar, hvor skatteforbeholdet først 

fremlægges på et senere møde i august. Skatteforbeholdet er endvidere oprettet som et særskilt doku-

ment, hvoraf der ikke fremgår vitterlighedspåtegning om, at dateringen er korrekt.  

Det findes, at da skatteforbeholdet ikke fremlægges på det første møde, hvor ejendomsoverdragelsen 

drøftes, kan skatteforbeholdet ikke tillægges betydning af den skattemæssige behandling.  

Der kan på baggrund af ovenstående oplistes følgende krav:143 

• Formelle krav, klart og skriftligt, til skatteforbeholdets gyldighed  

• Oplysning om forbeholdet over for SKAT sker typisk ved sagsbehandlingen 

• Tidsmæssige krav til skatteforbeholdet (skatteforbeholdet skal tages senest samtidig med di-

spositionen) 

• Indholdsmæssige krav, klart og overskueligt, til skatteforbeholdet  

                                                 

143 Den juridiske vejledning afsnit A.A.14.3 skatteforbehold, side 2 
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• Frister for at gøre skatteforbeholdet gældende (man skal være opmærksom på at gøre skatte-

forbeholdet gældende rettidigt) 

Et skatteforbehold anvendes for at sikre mod utilsigtede skattemæssige konsekvenser ved en disposi-

tion. Et skatteforbehold kan anvendes ved at gøre en disposition betinget af, at den får bestemte virk-

ninger for ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat samt gaveafgift.144 

Et skatteforbehold anvendes for eksempel ved overdragelse af en ejendom eller ved generationsskifte, 

og her kan der indsættes et skatteforbehold, hvor overdragelsen tilbageføres, såfremt dispositionen 

får utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Skatteforbeholdet har derved også virkning over for 

SKAT. Såfremt SKAT ønsker at hæve salgsprisen på ejendommen efter LL § 2, så kan kapitalejeren 

anvende skatteforbeholdet, og derved går handlen tilbage.145  

Det kan derved konkluderes, at anvendelse af et skatteforbehold ved handler mellem selskabet og 

kapitalejeren kan beskytte mod utilsigtede skattemæssige konsekvenser, hvor en disposition kunne 

omfattes af LL § 16 E. 

 

7.7 Delkonklusion 

Skatteministeriet har i forarbejderne til LL § 16 E svaret, at der kan foretages fejlrettelse og søges om 

omgåelse efter SFL § 29.  

Skatteministeriet har endvidere svaret, at der kan foretages rettelse af fejl, så længe der er tale om 

rene fejldispositioner. Det må konkluderes, at fejlen skal opdages og tilbagebetales straks for, at dette 

kan godkendes af SKAT. Det er endvidere muligt at foretage omklassifikation af et lån til løn, det er 

blot et krav, at formalia er på plads, samt at kapitalejeren tilbagebetaler kildeskatten til selskabet.  

Af forarbejderne fremgår det i flere svar på henvendelser, at der kan søges omgørelse efter SFL § 29. 

Det er et krav, at kapitalejeren ikke har vidst, at der er skattemæssige konsekvenser ved transaktionen. 

Herudover bemærkes det i et svar fra Skatteministeriet ved en anden lov, at kapitalejeren i form af sit 

                                                 

144 Den juridiske vejledning afsnit A.A.14.3 skatteforbehold, side 1 
145 Den juridiske vejledning afsnit A.A.14.3 skatteforbehold, side 2 
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ejerskab skal være bekendt med de pligter, det medfører at drive virksomhed. Det er derved umuligt 

at få godkendt en ansøgning om omgørelse, og det må derved konkluderes, at SFL § 29 kun kan 

anvendes i meget få tilfælde, hvis nogen overhovedet. 

SKAT anvender ingen bagatelgrænse, hvilket må konkluderes at være udgangspunktet på trods af 

Erhvervsstyrelsens og Revisornævnets afgørelser, samt at der er en bagatelgrænse selskabsretligt og 

i erklæringsbekendtgørelsen.  

I forbindelse med vedtagelsen af LL § 16 E blev LL § 2, stk. 5 tilrettet, således at en disposition ikke 

kan dobbeltbeskattes ved både at blive omfattet af LL § 16 E og LL § 2. Skatteministeriet anerkender, 

at der ved fastsættelse af prisen ved handler på markedsvilkår kan være et prisinterval. Derved om-

fattes dispositioner, der er prisfastsat inden for intervallet af LL § 2, og der kan derved ske betalings-

korrektion efter LL § 2, stk. 5. Dispositioner, der er prisfastsat uden for intervallet, omfattes af LL § 

16 E. 

SKAT har i sager omhandlende blandt andet ulovlige og lovlige kapitalejerlån en forlænget lignings-

frist. Fristen er derved, at SKAT kan foretage korrektioner indtil 1. maj i det sjette år efter indkomst-

årets udløb, inden en disposition forældes. 

Skatteministeriet anerkender, at der kan være tale om en skønsmæssig usikkerhed ved fastsættelse af 

markedsprisen ved transaktioner mellem kapitalejer og selskabet. Såfremt en overførsel anses for 

værende prisfastsat inden for den normale skønsusikkerhed, vil en korrektion fra SKAT anses for 

værende et maskeret udbytte, hvorfor LL § 2, stk. 5 om betalingskorrektion kan finde anvendelse. 

Såfremt prisfastsættelsen er uden for den normale skønsusikkerhed, vil dispositionen være omfattet 

af LL § 16 E. 

Det kan endvidere konkluderes, at det er muligt at lave foranstaltninger mod optagelse af utilsigtede 

ulovlige kapitalejerlån. Dette kan blandt andet gøres ved, at udlodde et udbytte til kapitalejere, hvor 

ikke hele udbyttet hæves, så der derved oprettes en mellemregningskonto i kapitalejerens favør. End-

videre vil det være en fordel at anvende skatteforbehold ved større dispositioner mellem selskabet og 

kapitalejeren for derved at kunne tilbageføre transaktionen. 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at der er muligheder for at rette en disposition, efter den er fo-

retaget. Det er dog essentielt, at fejlen opdages og rettes straks, samt at prisfastsættelser ligger inden 
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for et forventet prisinterval. SKAT har endvidere valgt et hårdt udgangspunkt ved at fastslå, at der 

ikke anvendes bagatelgrænser.  
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8. Konsekvensen ved et ulovligt kapitalejerlån 

Indførelsen af den nye bestemmelse i LL § 16 E har medført en række konsekvenser på flere niveauer. 

Dels har det skattemæssige konsekvenser for de involverede kapitalejere, og dels har det regnskabs-

mæssig konsekvenser for de involverede selskaber.   

I de forrige afsnit blev det gennemgået, hvem samt hvilke transaktioner, der anses for værende om-

fattet af LL § 16 E, og derved skattemæssigt anses for værende omfattet af beskatning af ulovlige 

kapitalejerlån, samt hvordan beskatning kan undgås. I dette afsnit vil konsekvenserne af, at en trans-

aktion klassificeres som ulovlig, blive gennemgået samt eventuelle øvrige konsekvenser, lovændrin-

gen har medført. 

Af lovteksten fremgår det, at lånet skal behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om 

hævninger uden tilbagebetalingspligt. Dette uddybes i forarbejderne til lovforslag nr. 199: ”Dette 

medfører, at beskatningen skal ske efter de eksisterende regler for den type indkomst, der i den kon-

krete situation vil være tale om. ”146 

Af forarbejderne fremgår det endvidere, at der skal ske beskatning på udbetalingstidspunktet samt, at 

den ovenover nævnte type indkomst enten vil være løn eller udbytte.147 Beløbet til beskatning udgøres 

af det ydede lån. 

Klassifikationen i selskabet følger beskatningen af kapitalejeren, og der er således fradragsret for lån 

klassificeret som løn. 

Ved strid med SL § 206 og § 210 skal der ske tilbagebetaling straks, samt der skal betales en rente på 

5 %, renten reduceres til 2,5 % ved tilbagebetaling inden seks uger fra Erhvervsstyrelsens påkrav. 

Låntager kan ikke slippe for tilbagebetaling ved at udtræde af ledelsen eller sælge aktierne i selskabet. 

Det er låntagers status ved optagelse af lånet, der er afgørende. Derved kan et lån anses for lovligt, 

såfremt lånet indgås, inden låntager indtræder som kapitalejer eller ledelsesmedlem i det långivende 

selskab.148  

                                                 

146 L 199 (Lovforslag), side 8 
147 L 199 (Lovforslag), side 8 
148 Selskabsloven med kommentarer af Peer Schaumburg-Müller mfl., side 842 - 846 
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God tro omkring låneoptagelsen fra långiver og/eller låntagers side har ingen indflydelse på lånets 

klassificering som et lovligt eller ulovligt optaget lån. Der er almindeligt erstatningsansvar for dem, 

der har medvirket til beslutningen om ydelsen af lånet, dvs. ledelsen.149 

 

8.1 Løn eller udbytte 

Den primære skatteretlige konsekvens er beskatning af kapitalejerlån som enten løn eller udbytte. Af 

forarbejderne fremgår det, at der er tale om løn såfremt kapitalejeren er ansat i selskabet, og den 

yderligere løn kan holdes inden for, hvad der anses for værende rimelig vederlæggelse for det udførte 

arbejde.150 Er dette ikke tilfældet, er der tale om udbytte til kapitalejeren. Der lægges derved vægt på, 

hvorvidt kapitalejeren er ansat i selskabet.151 

Forskellen på løn eller udbytte kan opgøres som følger, ved et overskud i selskabet på 300.000 kr. 

Udbytte  kr.  Lovhjemmel 
Overskud i selskabet  300.000   
Selskabsskat 24,5 % (2014)  -73.500  SEL § 17, stk. 1 
Beløb til udlodning  226.500   
     
Udbytteskat, 27 % op til 49.200 kr. (2014)  -13.284  PSL § 8 a, stk. 1 
Udbytteskat, 42 % over 49.200 kr. (2014)  -74.466  PSL § 8 a, stk. 2 
Beløb til kapitalejeren efter skat  138.750   
     
Total selskabs- og indkomstskat  161.250   
     
Effektiv skatteprocent  53,75 %   

 

 

                                                 

149 Selskabsloven med kommentarer af Peer Schaumburg-Müller mfl., side 842 - 846 
150 L 199 (Lovforslag), side 27 
151 SR-Skat 2012, nr. 5, Aktionærlån beskattes som løn eller udbytte, side 332 
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Løn (over topskat)  kr.  Lovhjemmel 
Overskud i selskabet  300.000   
Maksimal personlig beskatning, 52,43 %  -157.290  PSL § 19 
Beløb til kapitalejeren efter skat  142.710   
     
Total selskabs- og indkomstskat  157.290   
     
Effektiv skatteprocent  52,43 %   

 

Ovenstående eksempel er baseret på, at kapitalejeren i forvejen får udbetalt løn op til topskattegræn-

sen. Lønningerne beskattes derved maksimalt. 

Såfremt kapitalejeren selv har indflydelse på, hvorvidt det ulovlige kapitalejerlån skal udbetales som 

løn eller udbytte, vil kapitalejeren forsøge at påvirke beslutningen mod, hvad der vil give den laveste 

beskatning. I henhold til ovenstående er der for en kapitalejer marginal forskel mellem udbetaling 

som løn eller udbytte. I ovenstående tages der udgangspunkt i et selskabs ønske om at anvende 

300.000 kr. i lønomkostning eller udbytte. Såfremt der er tale om et ulovligt kapitalejerlån, vil udbytte 

udlodningen være efter selskabsskat, hvorfor beregningen vil være som følger: 

Udbytte  kr.  Lovhjemmel 
Overskud i selskabet  397.352   
Selskabsskat 24,5 % (2014)  -97.352  SEL § 17, stk. 1 
Beløb til udlodning  300.000   
     
Udbytteskat, 27 % op til 49.200 kr. (2014)  -13.284  PSL § 8 a, stk. 1 
Udbytteskat, 42 % over 49.200 kr. (2014)  -105.336  PSL § 8 a, stk. 2 
Beløb til kapitalejeren efter skat  181.380   
     
Total selskabs- og indkomstskat  215.972   
     
Effektiv skatteprocent  54,35 %   
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at en udbetaling som løn er mest fordelagtig for 

kapitalejeren, når der både tages højde for selskabsskat og indkomstskat. Såfremt der kun ses på ka-

pitalejerens beskatning, vil en beskatning som udbytte være mest fordelagtig, da det her er selskabet, 

der betaler en del af skatten i form af selskabsskat. Der skal endvidere tages højde for følgende yder-

ligere forhold: 

Ved udbetaling af udbytte er det væsentligt, hvorvidt kapitalejeren har yderligere aktieindkomst, da 

der er en progressionsgrænse på 49.200 kr. jf. PSL § 8 a, stk. 2, og derved skal udbyttet kun beskattes 

med 27 %, jf. PSL § 8 a, stk. 1. Progressionsgrænsen fordobles, såfremt kapitalejeren er gift, og 

ægtefællen ikke selv har aktieindkomst. Udbytte, der udloddes herover, beskattes med 42 %, jf. PSL 

§ 8 a, stk. 2.  

Såfremt kapitalejeren ønsker udbetaling af kapitalejerlånet som løn, skal der tages højde for, hvorvidt 

kapitalejeren i forvejen modtager løn fra selskabet eller andre. Såfremt kapitalejeren i forvejen mod-

tager lønninger op til topskattegrænsen på 449.100 kr., jf. PSL § 7, stk. 2, vil hver krone beskattes 

med topskat og derved begrænset til 51,7 % efter skatteloftet, jf. PSL § 19. Herudover skal der tages 

hensyn til, hvorvidt kapitalejeren har positiv eller negativ nettokapitalindkomst, samt hvorvidt en 

eventuel ægtefælles fradrag kan udnyttes.  

8.1.1 Det selskabsretlige vs. det skatteretlige problem 

Såfremt en kapitalejer, der har fået udbetalt midler fra et selskab, kan retfærdiggøre, at der er tale om 

vederlag for en reel arbejdsindsats, jf. ovenstående afsnit, og at dette vederlag lægger sig op af, hvad 

selskabet normalt ville skulle betale en tredjemand for det samme arbejde, kan beskatning ske via 

lønudbetaling. Dette medfører, at selskabet skal indberette og indbetale A-skat og AM-bidrag som 

ved almindelig lønindberetning. Dette kræver, at der mellem kapitalejeren og selskabet i forvejen er 

oprettet et ansættelsesforhold, inklusiv rette formalia så som ansættelseskontrakt.  

Er der ikke et reelt ansættelsesforhold, eller kan man ikke retfærdiggøre vederlaget set i forhold til 

arbejdsindsatsen som løn, skal transaktionen opfattes og behandles som udbytte. Hertil kommer ind-

beretning til SKAT, herunder indeholdelse og indberetning af udbytteskat. Det er i selskabsloven 

defineret, hvordan og hvornår udbytte kan udloddes, og disse bestemmelser skal overholdes for at 

sikre, at der ikke udloddes midler fra et selskab uden frie reserver.  
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I SL § 179 er det defineret, hvorledes udbytte kan udloddes fra et selskab: 

”Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted 

1. som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, jf. § 180, 

2. som ekstraordinært udbytte, jf. §§ 182 og 183, 

3. som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, jf. §§ 185-193, eller 

4. som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning, jf. kapitel 14. 

Stk. 2. Selskabets centrale ledelsesorgan er ansvarligt for, at uddeling ikke overstiger, hvad der 

er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske 

stilling, og ikke sker til skade for selskabet eller dets kreditorer, jf. § 115, nr. 5, og § 116, nr. 5. 

Det centrale ledelsesorgan er desuden ansvarligt for, at der efter uddelingen er dækning for 

selskabskapitalen og de reserver, der er bundne i henhold til lov eller vedtægt. ”152 

Ordinært udbytte skal vedtages på selskabets ordinære generalforsamling, jf. SL § 180, ved et simpelt 

stemmeflertal. Ekstraordinært udbytte vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, jf. SL § 182, 

ligeledes ved simpelt stemmeflertal. Det er et krav, at regnskabsgrundlaget for udlodning af ekstra-

ordinært udbytte ikke er mere end seks måneder gammelt, jf. SL § 183, stk. 2 og 3. I modsat fald skal 

der udarbejdes en mellembalance, der såfremt selskabet er underlagt revisionspligt, skal underlægges 

review, jf. SL § 183, stk. 4. En kapitalnedsættelse i selskabet skal ligeledes vedtages på en general-

forsamling i lighed med udbytte, og det er et krav, at beslutningen sker med den stemmeflerhed, der 

kræves af vedtægterne, jf. SL § 186. Opløsning af selskabet kan ske ved solvent likvidation eller med 

en betalingserklæring, jf. SL § 216. Udlodning af udbytte ved opløsning følger reglerne ved udlod-

ning af ordinært eller ekstraordinært udbytte. 

De ovenstående fire forskellige måder at udlodde udbytte på har hver især en af selskabslovens fast-

lagt proces, der skal overholdes, hvorfor det heller ikke er helt uproblematisk at kategorisere ulovlige 

lån som udbytte. Dette skyldes blandt andet, at en omklassifikation af lån til udbytte giver mulighed 

for at omgå de formelle procedurer omkring udlodning. Procedurerne er netop opstået for blandt andet 

                                                 

152 SL, kapitel 11, § 179  



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 96 af 140 

at skulle sikre selskabets kreditorer og hele problematikken omkring selskabets fortsatte drift (going 

concern).  

Ovenstående giver anledning til at diskutere, hvorvidt det er muligt at klassificere en transaktion, som 

oprindeligt var et lån, som udbytte. Alt andet lige kan det ikke antages, at ulovlige lån, som beskattes 

som udbytte, kan være foretaget i henhold til de i selskabslovens oplistede regler.  

Et eksempel kunne være, hvor en kapitalejer har optaget et ulovligt lån i årets løb, samtidig med at 

han løbende modtager et vederlag, der svarer til hans arbejdsindsats i selskabet. Her er der kun den 

mulighed tilbage at lade det beskatte som udbytte. Samtidig har selskabet ikke tilgængelige frie re-

server at udlodde, jf. reglerne i SL §180, stk. 2, og derved ikke råd til at gennemføre transaktionen. 

Dette vil i selskabsretlig forstand betyde, at kapitalejeren har handlet til skade for selskabet og kan 

blive pålagt erstatning jf. SL §§ 361-362. Skatteretligt er der ikke umiddelbart et problem, så længe 

der svares skat af beløbet. 

Der er derved allerede en hjemmel i selskabsloven, som med fordel for selskabet kan bibeholdes, idet 

selskabet, i stedet for at miste kapital, som ikke er en del af de frie reserver, kunne have et tilgodeha-

vende hos kapitalejeren, som skulle tilbagebetales, jf. SL § 215. Dette giver anledning til at diskutere, 

hvorvidt den nye bestemmelse i LL§ 16 E er indført til fordel for andre kreditorer end SKAT, som i 

dette og lignende situationer vurderes at være dem, der får en positiv effekt som konsekvens af æn-

dringerne. I hvert fald på den korte bane, da lånet selskabsretligt skal tilbagebetales. 

8.1.2 Udfordringer omkring udlodning/løn 

Udbytteskat, hvad enten der er tale om udbetalinger eller økonomiske fordele til kapitalejeren mv., 

forfalder til betaling umiddelbart i måneden efter vedtagelsen af udbetaling eller godskrivning af ud-

byttet er truffet. Samtidig med dette udløber betalingsfristen for, at selskaber kan indbetale A-skat og 

AM-bidrag, jf. KSL § 66. 

Såfremt selskabet ikke indeholder den lovpligtige skat, pålægges det en bøde, såfremt der er tale om 

en forsætlig eller groft uagtsom handling fra selskabets side, jf. KSL § 74. Samtidig pålægges kapi-

talejeren en bøde, hvis han modtager penge fra selskabet, uden at der er indeholdt kildeskat, jf. KSL 

§ 75.  



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 97 af 140 

Ved et ulovligt kapitalejerlån er der tale om lån til fordel for en kapitalejer med bestemmende indfly-

delse i selskabet. Dette vurderes som udgangspunkt at kunne blive opfattet som værende mindst groft 

uagtsomt og dermed udløse en bødestraf. Yderligere hæfter selskabet desuden for indbetaling af skat-

tebeløbet, jf. KSL § 69.  

Er der tale om et selskab, der er underlagt revisionspligt, kan der være et problem ved, at selskabets 

revisor først udfører revisionen efter regnskabsårets afslutning. Derved kan der opstå et tidsrum mel-

lem den transaktion, der udløser, at skatten finder sted, og til selskabets revisor gør kapitalejeren 

opmærksom herpå, herunder de beskrevne konsekvenser. Det betyder endvidere, at en kapitalejer, 

der ikke er bekendt med reglerne herom, ikke kan vide, at selskabet mangler at indberette kildeskat. 

Dette har ingen betydning for, om kapitalejeren rammes af reglerne i kildeskatteloven om for sent 

indberetning og betaling af kildeskat eller ej.  

Derved opstår der yderligere problemer ved omklassifikation af ulovlige lån til løn eller udbytte i 

form af de formelle tidsfrister. Der er fortsat bøde og rentekrav uden fradragsret for långiver efter 

selskabslovgivningen. Den renteindtægt, selskabet får som følge heraf, skal beskattes hos selskabet 

trods manglende fradragsret hos kapitalejeren.153 Alle sammen nogle forholdsvist hårde konsekven-

ser, hvor mulighed for omgørelse synes at være meget begrænset.  

Selvom der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt kapitalejerlån, der skal tilbagebetales, vil 

en tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos kapi-

talejeren. Det er således ikke muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af løn eller ud-

bytte.154 Skatteministeriet udtaler, at formålet i vidt omfang vil forspildes, hvis beskatningen uden 

videre kan ophæves ved tilbagebetaling, for eksempel i tilfælde af, at SKAT forhøjer kapitalejerens 

indkomst med lånet.155 

Skatteministeriet blev spurgt til, hvorvidt retspraksis på området anvendes; ”Praksis om afgrænsnin-

gen mellem maskeret udbytte og yderligere løn vil være vejledende. ”156 Derved er endnu et begreb 

                                                 

153 Bemærkningerne til ligningsloven, side 69, note 326 
154 L 199 (Lovforslag), side 27 
155 L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 3-4 
156  L 199 bilag 14 (Skatteministeriets svar til Corit Advisory P/S), side 4 
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ikke helt afdækket, da retspraksis blot er vejledende. I et svar til Danske Advokater skriver Skattemi-

nisteriet, at retspraksis om maskeret udbytte vil være vejledende.157 Da der i praksis på dette område 

indgår en konkret vurdering, er det ikke muligt at være mere konkrete.  

Højesteretsdom nr. U.1975.215H 

Østre landsret har 8. april 1974 behandlet en sag mellem Finansministeriet og selskabet Eskofot A/S. 

Sagen omhandler et forhold, hvor Finansministeriet ønsker at behandle et vederlag til en direktør som 

maskeret udbytte. Sagen går på, at SKAT havde ændret indkomstansættelserne for selskabet for regn-

skabsårene 1969/70 og 1970/71 og forhøjet disse med vederlaget til direktøren, idet det ikke kunne 

anses for at være fradragsberettiget løn men skulle klassificeres som udbytte. Dette betød, at SKAT 

ikke ville anderkende, at dispositioner overført til selskabets direktør løbende i året kunne anses for 

vederlag i form af løn, for udført arbejde, men i stedet skulle anses for udbytte og derved medførte, 

at selskabet ikke kunne få fradrag for omkostningen.  

I dommen er der gjort opmærksom på, at selskabets revisor har oplyst, at der ikke føres en lønkonto 

i selskabets bogholderi, og at der i øvrigt ikke er oprettet nogen ansættelseskontrakt mellem selskabet 

og direktøren. Det nævnes endvidere, at direktørens vederlag hvert år fastsættes til det beløb, der 

løbende er hævet i året, med fradrag af godskrevet udbytte. 

Det bemærkes endvidere i Landsskatterettens kendelse af 19. februar 1973, at direktørens personlige 

indsats har været af særligt afgørende karakter både for selskabets almindelige udvikling og indtje-

ning. Landsskatteretten finder endvidere ikke grundlag i sagens fremstilling til, at der er grundlag for 

at ændre det fastsatte skøn over vederlaget, og at det må forblive det allerede fastsatte beløb.   

Dommen ankes efterfølgende til Højesteret, der stadfæster denne og yderligere finder, at der ikke er 

givet tilstrækkelige informationer til at kunne vurdere, hvorvidt vederlaget ikke stemmer overens med 

direktørens arbejdsindsats i selskabet. Det findes endvidere, at henlæggelserne til udbytte i de omtalte 

år ikke været af en sådan størrelse, at de har kunnet fastslås at være utilstrækkelige eller urimelige i 

forhold til ledelsesvederlaget.158  

                                                 

157 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 5 
158 UfR online, U1975.215H 
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Dette er et eksempel på en sag, hvor SKAT ikke får medhold i sagen omkring udlodning af udbytter 

kontra løn. Selskabet får således ret til at trække lønomkostninger fra i den skattepligtige indkomst. 

Det er med andre ord i denne sag afgørende, om dispositionen står mål med det udførte arbejde og er 

et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at få medhold, selvom der ikke umiddelbart er et ansæt-

telsesforhold parterne imellem. Sagen er af ældre dato, og det kan ikke afvises, at der med de nye 

reglers indførelse vil blive set på lignende forhold med andre øjne.  

 

8.2 Dobbeltbeskatning 

Vedtagelse af LL § 16 E medførte indvendinger fra FSR – danske revisorer og andre rådgivnings-

virksomheder, der alle argumenterede imod indførelse af dobbeltbeskatning, samt at selskabslovgiv-

ningen allerede har en regulering mod ulovlige kapitalejerlån via SL § 210. 

FSR – danske revisorer: ”Det er problematisk, at der med lovforslaget sker en adskillelse mellem den 

civilretlige og skatteretlige behandling. Dette vil medføre mange uhensigtsmæssige konsekvenser, 

bl.a. fordi der fortsat er tilknyttet en selskabsretlig konsekvens, herunder bødestraf og tilbagebeta-

lingspligt, for udbetalingen af et beløb, som beskattes som fx løn straks ved udbetalingen. ”159 

Skatteministeriet har på samtlige reaktioner svaret, at kapitalejerne kan undgå beskatning blot ved at 

undgå at optage lån.  

Dobbeltbeskatningen opstår ved, at kapitalejeren beskattes af lånet som løn eller udbytte og samtidig 

skal tilbagebetale lånet med allerede beskattede midler. 

Lovteksten til LL § 16 E, stk. 2 medfører, at der ikke sker dobbeltbeskatning af selskabet – det tilba-

gebetalte lån efter SL § 210 medregnes ikke til selskabets skattepligtige indkomst, heller ikke selvom 

lånet allerede er beskattet efter LL § 16 E, stk. 1. Derved får selskabet fradrag ved lønomkostning og 

                                                 

159 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 2 
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intet fradrag ved udbytteudlodning, og ved tilbagebetaling, skal beløbet ikke medregnes til den skat-

tepligtige indkomst men behandles som et tilskud, uanset om selskabet har fået fradrag eller ej for 

udbetalingen. Derved får selskabet et fradrag uden at betale, da beløbet skal betales retur.  

Som tidligere nævnt er der i forarbejderne til loven fremsat en klar kritik af lovforslagets formulering, 

der vil medføre en uhensigtsmæssig dobbeltbeskatning.160 Det påpeges, at et ulovligt kapitalejerlån 

altid omfatter to parter, og at man med forslagets stk. 2 vil undgå dobbeltbeskatning af den ene part, 

nemlig selskabet, mens låntageren (kapitalejeren) beskattes dobbelt. Dette skyldes, at lån der tilbage-

betales er skattefrie for selskabet, også selvom der er opnået et fradrag i form af en lønomkostning, 

og der opnås derved et ekstra skattemæssigt fradrag uden en tilsvarende omkostning. 

Kapitalejeren derimod beskattes af beløbet samtidig med, at det kræves tilbagebetalt til selskabet. Der 

skal altså betales en skat, uden der er opnået en reel indtjening til at betale skatten med. Det påpeges 

yderligere, at den eneste måde hvorpå denne dobbeltbeskatning kan undgås er ved at lade beskatning 

frafalde, når lån tilbagebetales. Dette ville i så fald medføre, at udelukkende faktiske pengestrømme 

mellem parterne ville blive beskattet.  

Til dette svarer Skatteministeriet, at formålet med beskatningen af kapitalejerlån er at fjerne incita-

mentet til at udbetale løn eller udbytte i form af lån. Dette formål vil i vidt omfang forspildes, såfremt 

beskatningen uden videre kan ophæves ved tilbagebetaling, f.eks. i tilfælde af at SKAT forhøjer ka-

pitalejerens indkomst med lånet.161 Det bemærkes yderligere, at hvis der er tale om en ekspeditions-

fejl, eller hvis betingelserne for omgørelse efter SFL § 29 er opfyldt, kan beskatning efter LL § 16 E 

undgås ved tilbagebetaling af lånet.  

Et eksempel på dobbeltbeskatning findes i SKM2014.17.SR, behandlet i afsnit 7.1. Her kommer Skat-

terådet frem til, at en kapitalejer, der hæver for meget udbytte, som anses for at være en hævning uden 

tilbagebetalingspligt, skal beskattes af det fulde beløb, selvom at kapitalejeren i selskabet på et tids-

punkt inden regnskabsårets udløb opdager fejlen og betaler en andel af beløbet tilbage til selskabet. 

Idet tilbagebetaling af lån til selskabet ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

for selskabet, jf. LL § 16 E, stk. 2, er der derved opnået et ekstra fradrag i selskabet, jf. ovenstående, 
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og da der ikke er skattepligt for selskabet af denne indtægt, er der heller ikke fradrag hos kapitalejeren. 

Kapitalejeren skal betale skatten af lånet og betale det tilbage uden fradrag. Kapitalejeren er herved 

blevet dobbeltbeskattet.  

Ovenstående betyder, at en eventuel tilbagebetaling af lånet til selskabet, ifølge Skatteministeriet, 

medfører, at man undgår dobbeltbeskatning ved, at det tilbagebetalte beløb ikke medregnes ved op-

gørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.162 Dette må tolkes som, at beløbet ikke beskattes to 

steder, både hos selskabet og hos kapitalejeren, men der er netop ikke tale om at undgå dobbeltbe-

skatning men mere om at opnå et ekstra fradrag. Beløbet beskattes fortsat dobbelt hos kapitalejeren. 

I høringssvarene er det yderligere bemærket, at kapitalejere, der vælger at tilbagebetale et ulovligt 

lån, straffes med dobbeltbeskatning og dermed hårdere, end hvis man vælger ikke at tilbagebetale 

lånet. Det kan beskrives således: 

1. En kapitalejer, der som reglerne forskriver, indberetter lånet som løn eller udbytte, svarer 

skatten og yderligere tilbagebetaler lånet, jf. reglerne herom, og efterfølgende lovligt udbeta-

ler løn eller udbytte til sig selv, vil blive dobbeltbeskattet. Han betaler først skatten af det lån, 

der tilbagebetales og derefter skatten af løn eller udbytte.  

2. En kapitalejer, der udelukkende følger de skatteretlige regler og betaler skatten svarende til 

beløbet der er lånt, og efterfølgende ikke foretager sig yderligere, vil kun blive beskattet denne 

ene gang. Denne kapitalejer vil i selskabsretlig forstand stadig have et ulovligt lån, som skal 

forrentes og tilbagebetales, jf. de selskabsretlige regler, samtidig med at han i sit regnskab vil 

få en supplerende oplysning herom fra revisoren. 

Der kan derved argumenteres for, at skatteretten ikke udelukkende kan stå alene, idet incitamentet til 

at tilbagebetale beløbet til selskabet alt andet lige må antages at være mindre. Det kan derved, fra 

kapitalejerens synspunkt, ikke betale sig at overholde reglerne, og det må være stærkt demotiverende 

at skulle dobbeltbeskattes, såfremt man gør det.  
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8.3 Låntager er nærtstående  

Er det en af kapitalejerens nærtstående, der har et ulovligt lån, og er personen ikke kapitalejer eller 

ansat i selskabet, anses lånet for ydet til kapitalejeren, der derved personligt har viderelånt beløbet. 

Dette skyldes, at der kræves bestemmende indflydelse i LL § 16 E.  

Det bemærkes i forarbejderne til loven, at en låntager, som ikke selv er kapitalejer eller har stemme-

rettigheder i det långivende selskab, men som er nærtstående til en person der er, omfattes af lov-

forslaget i kraft af henvisningen til LL § 2.163 Hvis låntageren hverken er kapitalejer eller ansat i 

selskabet, kan vedkommende ikke beskattes af maskeret udbytte eller løn.  

Såfremt et lån udbetales til en nærtstående, jf. ovenstående, vil der være tale om en situation, der 

udløser dobbeltbeskatning. Som nævnt vil en udbetaling til nærtstående anses for at være overført til 

kapitalejeren, og denne skal beskattes heraf som løn eller udbytte. Efterfølgende klassificeres lånet 

som en gave fra kapitalejeren til den nærtstående, som der skal betales gaveafgift af, hvorved der 

opstår en trippelbeskatning af det samme lån. Gaveafgiften udgør 15 % af beløbet, der ligger over det 

skattefrie grundbeløb på 59.800 kr. i 2014, jf. boafgiftsloven § 22. Gaveafgiften pålægges alle nært-

stående bortset fra ægtefæller.  

Danske Advokater påpeger i deres henvendelse til Skatteministeriet, at der kan opstå nogle gråzoner 

omkring forhold, hvor en ægtefælle til kapitalejeren i det långivende selskab ejer en mindre kapital-

andel i det långivende selskab på f.eks. 1 %. Til det svarer Skatteministeriet, at beskatningen i første 

omgang skal ske efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalings-

pligt. Det bemærkes, at praksis omkring beskatning af maskeret udlodning vil være vejledende, og at 

der derfor ikke kan gives en udtømmende beskrivelse af retsstillingen, da der i denne type af sager 

altid indgår en konkret vurdering af sagens omstændigheder.164 Det påpeges endvidere, at der fra 

domspraksis er eksempler på beskatning af en såkaldt skævdeling af udlodninger, hvis udlodningen 

ikke er sket i samme forhold, som kapitalejere ejer kapitalandelene i selskabet. I disse tilfælde be-

skattes alle kapitalejere, der må anses for at have medvirket til dispositionen, af en forholdsmæssig 

andel af udlodningen, og den efterfølgende skævdeling skal endvidere anses for at være videregivet 
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som gave til de endelige modtagere. Det nævnes, at denne praksis, alt efter omstændighederne, også 

kan være relevant i forbindelse med kapitalejerlån.165 

  

8.4 Sikkerhedsstillelse 

Der skal ske beskatning af sikkerhedsstillelser hos kapitalejeren af det kontrollerede selskab, der stil-

ler sikkerheden. Beskatningen skal lyde på et beløb, der svarer til kautionens eller garantiens beløb. 

Det vil sige, at det nominelle beløb skal beskattes og ikke det beløb, der stilles sikkerhed for og svarer 

til gældens faktiske størrelse. Beskatningen udløses ved selskabets indgåelse af garantien.166 Selska-

bet vil efterfølgende få et regreskrav mod kapitalejeren, når og såfremt sikkerhedsstillelsen aktuali-

seres. Regreskravet anses ikke skattemæssigt for en fordring mod kapitalejeren, da sikkerhedsstillel-

sen bag regreskravet anses for og er beskattet som en hævning uden tilbagebetalingspligt, jf. LL § 16 

E. Det betyder derved, at efterfølgende afledte dispositioner heraf ikke vil blive beskattet.167 

Det vil hovedsageligt være de juridisk bindende aftaler om sikkerhedsstillelse, som for eksempel 

kaution, der er omfattet af reglerne. Igen er der tale om, at der skal foretages en konkret vurdering. 

Den omstændighed, at kapitalejeren har bestemmende indflydelse i selskabet medfører, at en hen-

sigtserklæring fra selskabet om at stille garanti for kapitalejerens gæld må anses for at være en bin-

dende sikkerhedsstillelse, der omfattes af LL § 16 E.168  

Det kan diskuteres, om beskatning af sikkerhedsstillelser er nødvendig, når værdien af beløbet skal 

beskattes på etableringstidspunktet. En sikkerhedsstillelse aktiveres først i det øjeblik, hvor der gøres 

brug af selskabets midler. Når man vælger at beskatte det fulde beløb med det samme, vil der sand-

synligvis, og i langt de fleste tilfælde, være tale om et beløb større end den eventuelt aktuelle sikker-

hedsstillelse. Dette kan endvidere medføre, at der betales skat af dispositioner, der aldrig fragår sel-

skabet. Det vurderes, at dette er uhensigtsmæssigt. ”Det ville være mere passende hvis en sikkerheds-
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stillelse for en hovedaktionær som er omfattet af den nye regel i LL § 16 E medførte, at hovedaktio-

næren skulle betale en (dyr) løbende præmie til selskabet eller beskattes af beløbet, så længe sikker-

hedsstillelsen løber. ”169 

Som i citatet ovenfor mener vi, at man bør overveje, om det er hensigtsmæssigt at have denne beskat-

ning af sikkerhedsstillelser. Der er allerede selskabsretlige regler på området, der indeholder sankti-

onsmuligheder mod sikkerhedsstillelser, og man bør derfor vurdere, om der i stedet kun skal ske 

beskatning af det beløb, der måtte blive aktuelt som følge af en sikkerhedsstillelse. Alternativt at der 

kan ske korrektion ved sikkerhedsstillelsens udnyttelse eller udløb. 

 

8.5 Delkonklusion 

Konsekvensen ved, at et kapitalejerlån omfattes af LL § 16 E og derved klassificeres som ulovligt, 

er, at der skal ske beskatning som enten løn eller udbytte. Herudover skal kapitalejeren tilbagebetale 

lånet efter SL § 210.  

Beskatningen skal ske på udbetalingstidspunktet, hvor det skal vurderes, hvorvidt der er tale om et 

ansættelsesforhold, hvor det udførte arbejde og ansættelseskontrakt kan indeholde den ekstra lønud-

betaling, som lånet vil medføre. Såfremt kapitalejeren ikke er ansat i selskabet, vil der ske beskatning 

som udbytte. 

Såfremt udlånet er foretaget til en nærtstående til kapitalejeren, og denne nærtstående hverken er ansat 

eller kapitalejer i selskabet, skal beskatningen af lånet ske hos kapitalejeren. Såfremt kapitalejeren og 

den nærtstående er ægtefæller, sker der ikke yderligere beskatning, hvor øvrige nærtstående endvidere 

kan risikere at blive gavebeskattet af lånet.  

Kapitalejeren bliver derved dobbeltbeskattet af det ulovlige kapitalejerlån, og der er endvidere en 

risiko for yderligere gavebeskatning, hvorved der foreligger en trippelbeskatning af lånet. Selskabet 

derimod har fradrag for lønudbetalingen men ikke fradrag for udbyttebetalingen. Selskabet skal dog 
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ikke beskattes af den selskabsretlige tilbagebetaling og modtager derved tilbagebetalingen skattefrit 

som et tilskud. 

Sikkerhedsstillelser stillet af selskabet på vegne af kapitalejeren vil blive beskattet på tidspunktet for 

indgåelsen af sikkerhedsstillelsen med det nominelle beløb. Såfremt sikkerhedsstillelsen udnyttes vil 

selskabet have et regreskrav mod kapitalejeren. Der vil ikke efterfølgende ske korrektion af beskat-

ningen, uanset om sikkerhedsstillelsen udnyttes eller ej. Det er derved en meget hård bestemmelse, 

der kan overvejes ændret. 

Den manglende koordinering mellem selskabsretten og skatteretten medfører derved, at kapitalejeren 

dobbeltbeskattes, transaktioner til nærtstående kan trippelbeskattes, og selskabet får fradrag samt skal 

ikke beskattes ved tilbagebetaling. Låntager er derved meget hårdt beskattet og SKAT har derved en 

fordel overfor øvrige kreditorer.   
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9. Hvad gør revisor, SKAT og Erhvervsstyrelsen 

I de ovenstående afsnit er det gennemgået, hvornår man omfattes af LL § 16 E, samt hvad dette 

medfører. I det følgende vil revisors, SKATs og Erhvervsstyrelsens reaktioner på den nye bestem-

melse blive gennemgået, samt hvordan de vil forholde sig til bestemmelsen fremadrettet.  

 

9.1 Revisors reaktioner på ligningslovens § 16 E 

De godkendte revisorer er dem, der står først for til at rådgive og anvende lovgivningen i praksis, 

herunder også LL § 16 E.  

FSR – danske revisorer støtter indsatsen mod ulovlige kapitalejerlån men har alligevel stillet spørgs-

målstegn ved lovens udformning samt ved nødvendigheden af at indføre en skatteretlig bestemmelse. 

Dette baseres på, at selskabsretten allerede regulerer området, og holdningen var derved, at Erhvervs-

styrelsen skulle anvende de muligheder, de har for at inddrive de ulovlige kapitalejerlån.170 

Udfordringen for revisor i forbindelse med LL § 16 E er, at selv her omkring to år efter, lovforslaget 

blev fremført, den 14. august 2012, er der fortsat usikkerhed omkring, hvordan loven skal fortolkes, 

samt hvordan SKAT vil fortolke loven i praksis. 

De fleste revisorer har grundet manglende vejledning fra SKATs side forholdt sig til den selskabsret-

lige praksis, hvilket endvidere baseres på, at forarbejderne ved de fleste begreber henviser til sel-

skabslovgivningens praksis. Der er efterfølgende blevet offentliggjort flere bindende svar, der har 

vist, at SKAT selv fortolker begreberne og derved udelukkende anvender selskabsretten vejledende. 

Det, at Folketinget har valgt at anvende de samme begreber i LL § 16 E og SL §§ 210 og 212, gør, at 

revisorerne har haft en forventning om, at de skal anvendes nogenlunde ens. Dette er med Skatterådets 

afgivne bindende svar ikke altid tilfældet, og begreberne skaber derved mere forvirring ved anven-

delse i praksis.  
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Efter drøftelser med flere godkendte revisorer171 er holdningen, at revisorer gør, hvad de kan for at 

hjælpe kunderne ud af en eventuel svær situation, men samtidig er udgangspunktet til eventuelle ka-

pitalejerlån meget hårdt, og der anvendes ingen bagatelgrænse i forhold til supplerende oplysninger i 

regnskabet.  

Revisorerne afventer fortsat flere offentliggjorte bindende svar fra Skatterådet, således at der skabes 

en række praktiske eksempler, der kan anvendes i rådgivningen af kunderne. Herudover afventes 

afgørelser fra Landsskatteretten og højere domstole for at få stadfæstet, hvorvidt Skatterådets hårde 

fortolkning af LL § 16 E kan være korrekt.  

 

9.2 SKATs reaktioner på ligningslovens § 16 E 

Af lovforslaget fremgår det, at vedtagelsen af LL § 16 E ikke vil få administrative konsekvenser for 

erhvervslivet,172 men forslaget forventes dog at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i 

form af beskatning af lån som løn eller udbytte.173 Alt andet lige må revisors øgede arbejde samt 

rådgivningsarbejde endvidere medføre øgede omkostninger for erhvervslivet. 

SKAT har ført et landsdækkende projekt med fokus på selskaber med forbehold eller supplerende 

oplysninger i årsrapportens revisionspåtegning. Der har blandt andet været fokus på ulovlige kapita-

lejerlån. SKAT har derved i stigende grad fokus på anvendelse af revisors påtegninger ved deres 

indsats over for de danske selskaber. I påtegningen skal der være oplysninger om ulovlige kapita-

lejerlån, hvor SKAT efterfølgende kan kontrollere, at der er sket korrekt forrentning af beløbet. SKAT 

har ved deres indsats endvidere vurderet, hvorvidt der reelt er tale om udbytte eller løn. Indsatsen 

blev gennemført før vedtagelsen af LL § 16 E, hvorfor der ikke har været fokus på korrekt beskatning 

af beløbene.174  
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Af artiklen fremgår det endvidere, at der i perioden har været et tæt samarbejde mellem SKAT og 

Erhvervsstyrelsen omkring kapitalejerlån,175 og dette bekræftes endvidere af Erhvervsstyrelsen ved 

vores interview.  

Den 24. marts 2014 deltog SKAT i et telefoninterview.176 SKAT oplyste, at man primært vil anvende 

revisors påtegning til at opdage de ulovlige kapitalejerlån, og herudover vil der laves stikprøvekon-

troller. SKATs holdning i interviewet var, at de ulovlige lån skal opdages af revisor, da SKAT ellers 

ikke kan opdage lånene. SKAT vil gennemgå regnskaber, der indeholder forbehold eller supplerende 

oplysninger fra revisor vedrørende skat og afgifter i lighed med den tidligere indsats. SKAT oplyste 

endvidere, at man forventer at fortsætte samarbejdet med Erhvervsstyrelsen på området. 

SKAT har fokus på området men forventer at basere kontrollen på revisors påtegninger samt samar-

bejdet med Erhvervsstyrelsen og eventuelle stikprøvekontroller. Ikke-reviderede årsrapporter, der in-

deholder kapitalejerlån, vil derved ikke opdages, medmindre de udtages i en stikprøvekontrol eller 

gennemgås af Erhvervsstyrelsen. 

 

9.3 Erhvervsstyrelsens indsats mod ulovlige kapitalejerlån 

Den 2. april 2014 deltog Erhvervsstyrelsen i et personligt interview omhandlende Erhvervsstyrelsens 

indsats mod ulovlige kapitalejerlån.177 Dette afsnit baseres på dette interview. 

Erhvervsstyrelsen har hvert år siden 2010/11 arbejdet på at inddrive de ulovlige kapitalejerlån, ude-

lukkende med det selskabsretlige udgangspunkt. Der har ikke været fokus på de små lån men til gen-

gæld stor fokus på de store lån med en stor risiko. Der reageres lige hårdt på både gamle og nye lån, 

og der er derfor ikke mere fokus på de ældre lån end tidligere. Erhvervsstyrelsens fokus er derved på 

at inddrive beløbsmæssigt flest mulige lån, og der er derved ingen fokus på de mange små lån. 

                                                 

175 Revision og Regnskabsvæsen nr. 3, marts 2012, side 57 
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Det er Erhvervsstyrelsens indtryk, at revisorerne gør mere ud af at opdage de ulovlige kapitalejerlån 

og foretage korrekt oplysning heraf i årsrapporten. Erhvervsstyrelsen oplever endvidere, at flere op-

fylder kravet om en særskilt linje til lånet i aktiverne. Det er dog langt fra alle, der husker notekravet 

til lånet eller blot udarbejder en mangelfuld note. 

Det er et krav, at noten indeholder oplysninger om tilgodehavender hos ledelsen. Såfremt kapitaleje-

ren ikke er en del af selskabets ledelse, er der ikke krav om noteoplysning af lånet. Noten skal inde-

holde oplysninger om væsentlige vilkår, herunder renter samt beløb der er tilbagebetalt i året. Det 

skal særskilt oplyses, såfremt lånet er optaget og indfriet i året. Noten skal indeholde oplysninger om 

både lovlige og ulovlige kapitalejerlån.178  

Erhvervsstyrelsen modtager først regnskaberne fem måneder efter regnskabsafslutning og har derfor 

på datoen for interviewet ikke set den fulde effekt af LL § 16 E for 2013-regnskaberne. Et udtræk pr. 

30. juni 2013 har givet indikationer på, at lånene er for nedadgående. Erhvervsstyrelsen oplever end-

videre, at det er nemmere for revisorerne at gøre kunderne opmærksomme på alvoren i de ulovlige 

lån. Dette baseres på den store fokus, der har været på lånene fra Erhvervsstyrelsens side samt grundet 

de nye bestemmelser i skattelovgivningen.  

Erhvervsstyrelsens og Revisortilsynets gennemgang af årsrapporter og kvalitetskontrol af 2012-regn-

skaberne har givet anledning til flere ofte sete fejltyper. Erhvervsstyrelsen har derfor udsendt ”Med-

delelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed” for at sætte fokus på de oftest sete fejl-

typer og samtidig højne kvaliteten i revisors afgivne erklæringer. Herunder er en af de oftest sete 

fejltyper den manglende note ved ulovlige kapitalejerlån.179  

Erhvervsstyrelsen anvender fortsat de manuelle metoder til udvælgelse af regnskaber til gennemgang. 

De nye elektroniske indberetninger via XBRL180 anvendes til at lave udsøgninger, men da der også 

er lovlige udlån, kan man ikke regne 100 % med dem. Indberetningerne kan dog give en god indika-

tion. Erhvervsstyrelsen modtager årligt 220.000 regnskaber, og det er ikke dem alle, der gennemgås. 

                                                 

178 Årsregnskabslovens § 73 
179 Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed, side 1 og 5 
180 Extensible business reporting language, det er fra 2013-årsrapporterne et krav, at alle klasse B- og C-virksomheder 
indberetter elektronisk til Erhvervsstyrelsen. Dette gøres lettest via XBRL-filer, der indberettes via Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside. 
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Regnskaberne til kontrol udvælges ud fra en risikobaseret tilgang samt ved stikprøvekontrol på B-

virksomheder.  

Ved anvendelse af de manuelle metoder rammes også ikke-reviderede regnskaber, hvor der for ek-

sempel er meget høje andre tilgodehavender eller andre store udsving. Derved ser Erhvervsstyrelsen 

ingen udfordring i, at der lempes mere og mere for revision for B-virksomhederne. 

Der bruges store ressourcer på hver sag, og de helt store sager kan løbe op i 100-200 mandetimer. 

Dette skyldes blandt andet, at en igangværende sag ikke slippes, før der er modtaget dokumentation 

for tilbagebetalingen til selskabet. Er sagerne gentagne, eller er der tale om meget store beløb, bliver 

sagerne endvidere politianmeldt. I sidste ende kontrolleres den nye årsrapport for at sikre, at der ikke 

er optaget et nyt lån kort tid efter. 

Erhvervsstyrelsen oplever, at de største lån er ryddet af vejen de seneste år, og der er således ikke 

nogen kapitalejere tilbage med meget høje lån i selskaberne. De anerkender dog, at der er en opda-

gelsesrisiko ved, at selskabet aldrig udtages til kontrol. Risikoen er dog mindsket ved anvendelsen af 

XBRL-indberetningerne som vejledende. 

Der skrives artikler om samarbejdet mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen og indsatsen mod ulovlige 

kapitalejerlån. Dette samarbejde bekræftes af Erhvervsstyrelsen, der oplyser, at der både er formelle 

og uformelle samarbejder på området.  

Erhvervsstyrelsen giver oplysninger til SKAT, når et lån er tilbagebetalt, og på den måde kan SKAT 

vurdere, hvorvidt der skal ske beskatning efter LL § 16 E samt vurdere, hvor pengene kom fra, da der 

eventuelt kan være tale om hvidvaskning. 

Indsatsen mod ulovlige kapitalejerlån kan opgøres som følger for perioden 2010-2014:181 

 

 

                                                 

181 Opgørelse modtaget pr. mail fra Erhvervsstyrelsen efter afholdt interview 
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År 
 

Rejste sager  
Heraf i samar-

bejde med SKAT  
Anmeldelse 

til politiet  Samlet beløb 

2010  30  30  30  112.872.235 

2011  413  186  291  725.043.397 

2012  207  119  123  664.333.549 

2013  235  135  139  434.263.789 

2014  21  4  2  14.288.445 

 

Opgørelsen blev først påbegyndt i 2010, hvorfor ikke alle er medtaget. Der er tale om en opgørelse 

fra starten af 2014, hvorfor 2014 endvidere ikke er repræsentativ. 

Tabellen viser, at Erhvervsstyrelsen har haft stor fokus på området over perioden, hvilket stemmer 

overens med udtalelserne under interviewet. Endvidere fremgår det, at der er et pænt samarbejde med 

SKAT om denne slags sager, og en stor del politianmeldes.  

I 2010 blev der udarbejdet en opgørelse over de ulovlige lån, der viser, at der er ulovlige kapitalejerlån 

for ca. 4 mia. kr.182 På baggrund af ovenstående opgørelse har Erhvervsstyrelsen i 2010-14 inddrevet 

1.950.801.415 kr., hvilket udgør ca. 50 % af det opgjort beløb. Herudover må det antages, at nogle 

kapitalejere har valgt at indbetale lånene på baggrund af den store fokus, der har været på lånene. 

Erhvervsstyrelsens indsats fortsætter derved uændret men med et ekstra udsøgningsværktøj i form af 

XBRL-indberetningerne. Samarbejdet med SKAT forventes endvidere at fortsætte uændret. 

 

9.4 Opdagelsesrisiko 

Ulovlige kapitalejerlån er omfattet af SL § 210 og har indtil vedtagelsen af LL § 16 E kun været 

administreret af Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har, i vores interview, givet udtryk for at de 

anvender en risikobaseret tilgang, hvorved der kun har været fokus på de store lån. De mindre kapi-

talejerlån har derved, nærmest risikofrit, kunnet optages. Indførelsen af LL § 16 E har medført, at der 

                                                 

182 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 3 

Figur 12: Opgørelse over inddrevne kapitalejerlån, kilde: Erhvervsstyrelsen 
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er meget større fokus på lånene, samt at beskatningen er meget hård, og kapitalejerne forsøger derved 

ikke at optage lånene. 

FSR - danske revisorer udviser i en henvendelse til Skatteministeriet bekymring omkring tendensen 

til fravalg af revision og opdagelsesmulighederne i forbindelse med ulovlige kapitalejerlån. Deres 

henvendelse citeres herunder: 

”Afdækningen af ulovlige aktionærlån vil dog være vanskeligere i tilfælde, hvor et selskab har fra-

valgt revision. Samme problem må forventes gældende for nærværende lovforslag, idet det forment-

ligt alene vil være revisorerne, der igennem deres revision kontrollerer, om der er ulovlige aktionær-

lån, og i hvordan disse er håndteret i forhold til det skatteretlige. 

FSR forudser, at flere virksomheder vil fravælge revision for at forhindre, at ulovlige aktionærlån 

bliver opdaget og dermed ”sanktioneret” så hårdt som anført i dette lovforslag. ”183 

Skatteministeriet udtaler i et svar til FSR – danske revisorer: ”Når aktionærlånene har det anførte 

omfang på trods af de selskabsretlige sanktionsmuligheder, må det med en vis sandsynlighed skyldes, 

at disse sanktioner ikke opleves som reelle. ”184 

Det er typisk kapitalejere i ApS’er, der optager lånene. For anpartsselskaber har ca. hver 10. en sup-

plerende oplysning vedrørende kapitalejerlån, hvor det for aktieselskaber kun var ca. hvert 20. sel-

skab, og tallene er opgjort på baggrund af regnskabsåret 2012.185 Det er samtidig også ApS’er, der 

kan fravælge revision. Grænserne for fravalg af revisionen er rykket flere gange, således at flere sel-

skaber har muligheden for at fravælge. 186 Revisors store fokus på de ulovlige kapitalejerlån medfører, 

at opdagelsesrisikoen er meget høj for regnskaber, der revideres. 

Erhvervsstyrelsens og SKATs muligheder for at håndhæve bestemmelserne i LL § 16 E og SL § 210, 

når selskaberne fravælger revision og derved fjerner revisors mulighed for at oplyse om lånet i på-

tegningen, er drøftet med Erhvervsstyrelsen og SKAT ved interviewene.  

                                                 

183 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR - danske revisorer), side 3 
184 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 3 
185 FSR - Ulovlige aktionærlån analyse, offentliggjort i 2013. 
186 Årsregnskabslovens § 135, stk. 1: Selskabet må ikke overskride to af følgende størrelser i to på hinanden følgende 
år: Balancesum på kr. 4 mio., nettoomsætning på kr. 8 mio. og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12. 
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Erhvervsstyrelsen ser ingen problemer ved selskabernes øgede mulighed for fravalg af revisionen, og 

dette skyldes, at kontrollen ikke kun baseres på revisors påtegning men også på de manuelle metoder, 

hvor ikke-reviderede regnskaber endvidere omfattes.  

SKAT melder klart ud, at kontrollen primært baseres på revisors påtegning og eventuelt ved stikprø-

vekontrol. SKAT svarer endvidere, at når et selskab fravælger revisionen, så forværres muligheden 

for at opdage de ulovlige kapitalejerlån.  

På baggrund af udtalelser fra revisor, Erhvervsstyrelsen og SKAT har selskaber, der fravælger revi-

sionen en væsentligt lavere opdagelsesrisiko end selskaber, der ikke fravælger revisionen og derved 

revideres. 

 

9.5 Delkonklusion 

Revisor, SKAT og Erhvervsstyrelsen har alle samme udgangspunkt til ulovlige kapitalejerlån, nemlig 

at dette er et område, der er stor fokus på.  

De godkendte revisorer har fået stor fokus på at rådgive kunderne korrekt til ikke at optage lånene, at 

opdage lånene under revisionen samt foretage korrekt oplysning i årsrapporterne. Revisorerne forsø-

ger så vidt muligt at rådgive kunderne således, at ulovlige kapitalejerlån ikke opstår og derved ikke 

skal oplyses i årsrapporten. Såfremt et ulovligt kapitalejerlån er opstået, anvendes en hård tilgang, og 

lånet oplyses i påtegningen. 

SKAT baserer opdagelsen af lånene på revisors påtegninger samt stikprøvekontrol. Derved er opda-

gelsesrisikoen for mindre selskaber, der fravælger revisionen meget lav. SKAT forventer dog at fort-

sætte samarbejdet med Erhvervsstyrelsen, hvorfor opdagelsesrisikoen alligevel øges.  

Erhvervsstyrelsen anvender kun XBRL- indberetningerne vejledende og derved også revisors påteg-

ning. Erhvervsstyrelsen anvender de manuelle metoder samt stikprøvekontrol, og derved omfattes de 

ikke-reviderede regnskaber. Erhvervsstyrelsens kontrol baseres primært på en risikobaseret vurde-

ring, hvorfor små kapitalejerlån i mindre virksomheder fortsat har en mindre opdagelsesrisiko. Dette 

skyldes endvidere revisors store fokus på området, der medfører en oplysning i påtegningen. 
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Alt i alt kan det konkluderes, at fokus på ulovlige kapitalejerlån er øget, samt opdagelsesrisikoen er 

større end før vedtagelsen af LL § 16 E. Opdagelsesrisikoen er dog fortsat mindre for selskaber, der 

fravælger revisionen. 
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10. Administrative og økonomiske konsekvenser 

I dette afsnit vil vi i tillæg til afsnit 8 og 9 komme ind på nogle af de øvrige konsekvenser, lovæn-

dringen medfører, og hvorvidt disse er hensigtsmæssige for de påvirkede parter. Der tages derfor 

blandt andet udgangspunkt i de af Folketingets skatteudvalg påpegede konsekvenser samt vores kom-

mentarer hertil. Vi vil forsøge at komme ind på mulige alternativer til den indførte lovbestemmelse.  

Det er som nævnt tidligere vores erfaring, at det indtil nu har været stort set uden konsekvenser at 

optage lån i sit selskab, hvilket forklarer stigningen i antallet af optagne lån i perioden frem til 2011.187 

Det ses yderligere, at antallet af optagede lån er for nedadgående i 2012, men det vurderes umiddel-

bart at skyldes, at antallet af selskaber med revisionspligt også er faldet, og at de ulovlige lån derved 

ikke opdages. Såfremt den nye lovbestemmelse skal have en effekt, skal kontrollen omkring opda-

gelsen af lånene også forbedres, således at der rent faktisk sker tilbagebetaling. Ellers kan den ikke 

siges at have haft den ønskede effekt på området, som den ellers var tiltænkt.  

 

10.1 Administrative konsekvenser  

Det fremgår af lovforslaget, at lovændringen ikke forventes at have nogle administrative konsekven-

ser for det offentlige Danmark.188 Det vurderes ikke at være i overensstemmelse med de faktiske 

forhold, idet det må forventes, at indførelsen af en ny bestemmelse i skatteretligt regi må aflede en 

effekt hos de offentlige instanser og det private erhvervsliv. Der må, som ved tidligere indførte skat-

temæssige lovændringer, forventes en vis efteruddannelsesbyrde hos SKAT. SKATs medarbejdere 

vil have brug for at vide, hvordan håndtering af sagerne skal løses, efterhånden som de opstår. Dette 

bekræftes af Erhvervsstyrelsen ved interviewet, og de har løbende kontakt til SKAT vedrørende for-

tolkningen af begreber for derved at lade SKAT trække på Erhvervsstyrelsens lange erfaring. 

Det ses allerede nu, at SKAT modtager forespørgsler til betydningen af og konsekvenser ved lovæn-

dringen, og det må forventes fortsat at stige. Dette vurderes ud fra Skatteministeriets udmeldinger 

                                                 

187 FSR - danske revisorer – Analyse om brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksom-
heder – oktober 2012 
188 L 199 (Lovforslag), side 25 
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flere steder under lovudarbejdelsesprocessen, hvor mange af delelementerne i lovbestemmelsen 

håndteres efter en konkret vurdering. Det vil alt andet lige også udløse flere skatteretlige afgørelser 

på sigt, da konkrete vurderinger kan opfattes på mange forskellige måder af SKAT, kapitalejere og 

revisor.  

FSR - danske revisorer bemærker, at udsøgningen af ulovlige kapitalejerlån formentlig vil kunne ske 

helt automatisk med den digitale indberetning af årsrapporter.189 Afdækningen formodes at være van-

skeligere i de tilfælde, hvor et selskab har fravalgt revision. I disse tilfælde vil det formentlig alene 

være revisorerne, der igennem deres revision kontrollerer, om der er ulovlige kapitalejerlån, og hvor-

dan disse er håndteret også i forhold til det skatteretlige.190 Det bemærkes endvidere, at FSR – danske 

revisorer forudser, at flere virksomheder vil fravælge revision for at undgå, at revisor opdager de 

ulovlige lån.191 I forbindelse med interviewet med Erhvervsstyrelsen udtalte Erhvervsstyrelsen, at de 

ikke vil basere deres stikprøver udelukkende på brug af den digitale indberetning af regnskaber med 

supplerende oplysninger om ulovlige kapitalejerlån. Det faktum, at de nu har muligheden for at for-

tage en udsøgning på specifikke dele af årsrapporten, gør det blot nemmere at udvælge populationen 

der skal tages stikprøver i.192 Det er derved fortsat en manuel stikprøve, der skal udtages og behandles, 

for at lånet kan opdages og eventuelt beskattes.  

Skatteministeriet har anført nogle positive og negative administrative konsekvenser for erhvervsli-

vet.193 Blandt andet vurderer Skatteministeriet, at det for arbejdsgivere vil reducere antallet af til-

fælde, hvor SKAT laver lønindeholdelse som følge af gæld til det offentlige.194 Hertil bemærker Skat-

teministeriet, at forslaget om bedre forskud vil medføre en øget arbejdsbyrde for arbejdsgivere, ved 

at der løbende skal foretages ændringer af skattekortet.195  

Det må i tillæg til ovenstående endvidere antages, at kapitalejere og deres rådgivere er tvunget til at 

sætte sig ind i de nye beskatningsregler og reglerne omkring de sanktionsmuligheder, der er over for 

SKAT. Hertil kommer reglerne omkring indberetning og indbetaling af løn og udbytter. Revisor skal 

                                                 

189 L 199 bilag 21 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 2 
190 L 199 bilag 12 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 2 
191 L 199 bilag 12 (Skatteministeriets svar til FSR – danske revisorer), side 3 
192 Bilag 13.1 (Interview med Erhvervsstyrelsen) 
193 L 199 (Lovforslag), side 26 
194 L 199 (Lovforslag), side 26 
195 L 199 (Lovforslag), side 26 
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endvidere øge sine revisionshandlinger vedrørende afgivelse af supplerende oplysninger på de 

nævnte området.  

Alt i alt kommer der et øget administrativt pres på samfundet som følge af indførelsen af LL § 16 E. 

Men det kommer ikke som nogen overraskelse, idet en lovændring næsten altid medfører ændringer 

i forretningsgangene. Som tidligere nævnt vil den andel af selskaber, der har fravalgt revision, blive 

svære at opdage i skattesvig i forbindelse med ulovlige lån. Det skyldes blandt andet muligheden for 

at foretage rettelser samt kamuflage af mellemregninger som andre tilgodehavender i regnskabet.  

 

10.2 Økonomiske konsekvenser 

I lovforslaget oplistes de forventede omkostninger for hele lovforslaget til i alt 76,5 mio. kr., heraf 

vedrører 69,5 mio. kr. IT-tilretninger, mens der afholdes 7,0 mio. kr. til en særlig informationskam-

pagne vedrørende bedre forskudsproces. Hertil kommer øgede årlige driftsudgifter på samlet 6,5 mio. 

kr.196 

I lovforslaget er der ligeledes oplistet nogle af de økonomiske konsekvenser, som opstår ved gen-

nemførelsen af lovforlaget. Skatteministeriet vurderer, at ulovlige kapitalejerlån, der tidligere stod i 

stedet for udbetaling af løn eller udbytte, nu vil blive beskattet. Dette vil betyde en øget skattebetaling 

hos de kapitalejere, der tidligere har haft ulovlige kapitalejerlån som et skattefrit alternativ til udbe-

taling af løn eller udbytte.197 Det er en forværring for kapitalejerne men en fordel for SKAT der stilles 

før de øvrige kreditorer. 

Endvidere vurderer Skatteministeriet, at en positiv effekt af bestemmelsen er, at ulovlige kapitalejer-

lån, der ikke er tiltænkt tilbagebetalt, ikke længere vil fremgå af selskabets aktiver. Herved er det ikke 

muligt for selskaberne at "puste" deres balance op med tilgodehavender, som ikke bliver indfriet. 

Dette gør regnskabet mere retvisende både overfor eksterne interessenter men også over for mindre-

talsaktionærer og investorer.198  

                                                 

196 L 199 (Lovforslag), side 25 
197 L 199 (Lovforslag), side 25 
198 L 199 (Lovforslag), side 25 
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Selskaber kan som nævnt ikke længere udstede ulovlige kapitalejerlån i stedet for løn eller udbytte 

for at forbedre deres konkurrenceevne. Det kan ikke udelukkes, at nogle selskaber har forsøgt at øge 

deres konkurrenceevne ved at sænke deres lønudgifter mod at yde et ulovligt kapitalejerlån. Indførel-

sen af LL § 16 E vurderes således at være en fordel for de selskaber, der allerede overholder den 

gældende lovgivning angående ulovlige kapitalejerlån.  

Af bemærkningerne fremgår det, at Skatteministeriet mener, at man undgår dobbeltbeskatning ved, 

at selskabet ikke bliver beskattet af en tilbagebetaling af lånet.199 Selskabet undgår at blive beskattet, 

men kapitalejeren kan ikke tage de allerede beskattede penge ud af selskabet igen, uden at blive be-

skattet som henholdsvis løn eller udbytte. Dermed vil der ske en dobbeltbeskatning af et beløb, der 

kun er modtaget én gang. 

Vi vurderer endvidere, at selskaber og kapitalejere bliver belastet økonomisk med de ekstra rådgiv-

ningsydelser, de nødvendigvis vil have brug for i forbindelse med den nye bestemmelse i LL § 16 E. 

Som nævnt ovenfor vil de øgede administrative konsekvenser, både hos det offentlige og det private, 

udgøre meromkostninger, indtil praksis på området er aflejret i samfundet.  

 

10.3 Regnskabsmæssige konsekvenser 

I afsnit 7.1 er notatet fra FSR – danske revisorer omtalt. Notatet stammer fra en arbejdsgruppe, der 

har belyst de regnskabsmæssige problemstillinger omkring ulovlige lån til kapitalejeren. Der er i no-

tatet oplistet eksempler på tre forskellige scenarier, samt hvordan disse skal håndteres regnskabsmæs-

sigt.200 Disse er nærmere kommenteret i afsnit 7.1. 

Af notatet fremgår endvidere, at lån skal fremgå af regnskabet, uanset om der afgives en supplerende 

oplysning eller ej, jf. årsregnskabslovens § 73. Af årsregnskabslovens § 73 fremgår det, at lån eller 

sikkerhedsstillelser til ledelsesmedlemmer og deres nærtstående, både de indfriede og ikke-indfriede, 

skal fremgå af regnskabets noter. Det fremgår endvidere, at lån eller sikkerhedsstillelser til andre 

                                                 

 
199 Ligningslovens med kommentarer side 69, pkt. 326 
200 Notat udarbejdet af FSR – danske revisorer; Ulovlige lån til hovedaktionærer 
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kapitalejere end ledelsesmedlemmer skal fremgå af regnskabets balance. Posterne skal benævnes 

”lån til tilknyttede virksomheder” og ”lån til virksomhedsdeltagere og ledelse” og skal angives som 

omsætningsaktiver.  

Ovenstående regler er gældende for både lovlige og ulovlige lån. Det betyder derfor, at selvom revisor 

ikke afgiver en supplerende oplysning herom i revisionspåtegningen, skal regnskabet stadig inde-

holde de nødvendige informationer herom, jf. årsregnskabslovens § 73. Denne bestemmelse gør, at 

regnskabsbrugeren får en vigtig oplysning, når han gennemgår regnskabet. Samtidig hermed medfø-

rer det, at regnskabet giver det retvisende billede, der er påkrævet i henhold til den regnskabsmæssige 

begrebsramme. Overholdes oplysningskravet ikke, skal revisionspåtegningen forsynes med et forbe-

hold herfor. 

I tillæg til ovenstående kan man diskutere, hvorvidt der er mulighed for at begå regnskabsmanipula-

tion især i regnskaber, der ikke revideres. Det må antages, at denne mulighed foreligger, idet oven-

stående klassificering af lån kan afviges, såfremt låntageren ønsker at kamuflere lånene under andre 

tilgodehavender.  

  

10.4 Andre muligheder  

De ovenstående afsnit giver anledning til at diskutere, hvorvidt der er et behov for at ændre loven. 

Det kan være relevant at diskutere, om det er den selskabsretlige eller den skatteretlige bestemmelse, 

der skal ændres for at opnå en harmonisering af lovgivningen.  

Dansk Erhverv spørger i et høringssvar,201 om lovændringen betyder, at det er legitimt at optage gæld 

i virksomheden, så længe der betales skat, nu hvor der indføres beskatning af noget, der i forvejen er 

ulovligt. Såfremt dette tiltag indføres, vil der skabes et mere harmonisk samspil mellem de to bestem-

melser. Ved selskabsretligt at gøre kapitalejerlån af frie reserver lovlige, her er der tale om beløb, der 

alligevel kunne være udloddet som udbytte, jf. SL § 180, stk. 2, ville de selskabsretlige konsekvenser 

elimineres. 

                                                 

201 L 199 bilag 2 (Høringssvar), side 6 
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En anden nuværende ulempe ved dobbeltbeskatning kan elimineres, såfremt det er muligt at få gen-

optaget beskatningen, når lånet tilbagebetales. Dette ville medføre, at man kunne få godtgjort den 

allerede betalte skat af lånet. Denne ændring i skatteretten ville gøre, at man kan beholde de selskabs-

retlige konsekvenser samtidig med, at man får tilbagebetalt lånet til selskabet.202  

Det kan endvidere vurderes, om LL § 16 E overhovedet står mål med hensigten, og om det er nød-

vendigt med alle bestemmelserne til at hindre kapitalejerlånene. Professor Jane Bolander sætter 

spørgsmålstegn ved, om LL § 16 E i det hele taget er nødvendig. Den særlige skattebegunstigelse, 

som reglernes samspil har medført, vil rimeligvis være hindret med disse lovændringer. Kursgevinst-

lovens §§ 21 og 24 hindrer, at lånet vil kunne blive brugt til skattefri overførsel af midler fra selskabet 

til kapitalejeren. LL § 2, stk. 5 sikrer, at betalingsforpligtelsen bliver på markedsvilkår. 203 På denne 

baggrund må det antages, at såfremt der sker en selskabsretlig håndhævelse af det ulovlige kapita-

lejerlån, vil der ikke være noget behov for LL § 16 E, og man vil kunne undgå en del uhensigtsmæs-

sige følgevirkninger af omklassificering efter denne bestemmelse. 

 

10.5 Delkonklusion 

LL § 16 E har medført en række økonomiske konsekvenser for låntagere og långivere. Den sigter på 

at hindre incitamentet til at optage lån fremfor at hæve løn eller udbetale udbytte. Det kan konklude-

res, at bestemmelsens indførelse alt andet lige vil medføre, at de skatteretlige sanktioner mod kapita-

lejerlån vil have en væsentlig effekt på antallet af nye kapitalejerlån, men tiden vil vise, om det ende-

ligt får den ønskede effekt. Selskabsretligt er der allerede lovgivet på dette område, men det synes at 

være utilstrækkeligt, eftersom disse regler ikke synes at være blevet efterlevet eller at have haft den 

ønskede effekt.  

Vi vurderer, at effekten af LL § 16 E afhænger af, om SKAT påtænker at yde en større indsats på 

området for at opdage og beskatte disse kapitalejerlån. I interviewet med SKAT fremgår det, at 

SKATs holdning er, at såfremt revisor ikke opdager de ulovlige lån og oplyser det i påtegningen, vil 

                                                 

202 L 199 bilag 11 (Skatteministeriets svar til Danske Advokater), side 6 
203 SR.2013.68 (06.05.2013), side 73 
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SKAT endvidere ikke opdage dem. Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at vi fik oplyst, at SKAT 

og Erhvervsstyrelsen har og fortsat vil have et samarbejde mod disse lån.  Herudover har SKAT 

oplyst, at der har været indsat en projektgruppe, der har haft fokus på kapitalejeres efterlevelse af 

reglerne, hvor man blandt andet har fokus på den nu indførte bestemmelse i LL § 16 E. 

På trods af at SKAT har et øget fokus på kapitalejerlån, forventes det, at der stadig vil forekomme 

kapitalejerlån fremadrettet både tilsigtet og utilsigtet. Det forventes, at der fortsat vil opstå kapita-

lejerlån enten på baggrund af kapitalejernes manglende viden omkring de nye skatteregler eller på 

grund af manglende betalingsevne.  

Det vurderes ligeledes, at der stadig vil forekomme enkelte tilfælde med kapitalejere, der bevidst 

udfører skattesvig ved at sløre, at der er optaget kapitalejerlån i selskabet.  

En anden effekt ved indførelsen af LL § 16 E er, at kapitalejere ikke længere kan udskyde beskatnin-

gen af løn eller udbytte på ubestemt tid ved i stedet at optage kapitalejerlån. Det vurderes, at indfø-

relsen af LL § 16 E alt andet lige vil have en præventiv effekt på kapitalejere, som ikke bevidst ønsker 

at optage kapitalejerlån.  
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11. Konklusion 

I problemformuleringen har vi valgt at belyse problemstillingen omkring ulovlige kapitalejerlån samt 

vurdere, hvilke konsekvenser indførelsen af LL § 16 E får for ejerne af kapitalselskaber. 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering har vi opstillet fire problemformulerings-

spørgsmål. Problemformuleringsspørgsmålene har til formål at understøtte besvarelsen af problem-

formuleringen, og vi har afrundet hvert område med en delkonklusion. 

Indførelsen af LL § 16 E med virkning fra 14. august 2012 er begrundet i den massive stigning i 

optagelsen af kapitalejerlån i kriseårene. I 2010 opgjorde FSR – danske revisorer de udestående lån 

til samlet set at udgøre ca. 4 mia. kr. Skatteministeriet fandt, at de selskabsretlige sanktioner på om-

rådet ikke blev anset for værende reelle, og derfor fremlagde man lovforslag nr. L 199 om indførelsen 

af LL § 16 E.  

Under lovudarbejdelsesprocessen blev det flere gange påpeget, at samspillet mellem selskabsretten 

og skatterettens bestemmelser for kapitalejerlån vil medføre fortolkningsproblemer og derved vil give 

store udfordringer for kapitalejere og rådgivere.  

Det fremgår direkte af lovteksten og lovforarbejderne, at omfattede långivere kun kan udgøre kapi-

talselskaber efter SEL § 1, stk. 1 nr. 1 eller 2. Det er væsentligt at bemærke, at både danske og uden-

landske selskaber omfattes, så længe de kan klassificeres som selvstændige skattesubjekter. Herved 

må det konkluderes, at personligt beskattede virksomheder ikke kan omfattes som långivere.  

Af lovteksten fremgår det, at låntagere omfattet af LL § 16 E er fysiske personer med bestemmende 

indflydelse i kapitalselskabet i henhold til LL § 2. Derved er både fuldt og begrænset skattepligtige 

personer til Danmark omfattet. Den selskabsretlige definition af nærtstående anvendes ikke. I stedet 

henvises til LL § 2, der henviser til LL § 16 H, stk. 6., hvor det bemærkes, at samlevere og søskende 

ikke er omfattet skatteretligt. Såfremt personligt beskattede virksomheder er låntagere anses lånet 

som ydet til personerne bag virksomhederne.  
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LL § 16 E anvender de samme begreber som SL § 210 ved vurderingen af, hvilke transaktioner, der 

er omfattet af bestemmelsen. Begreberne skal imidlertid ikke vurderes ens, men selskabslovgivnin-

gens praksis kan anvendes vejledende til fortolkning. Omfattede transaktioner er både direkte og in-

direkte egentlige kontante overførsler, sikkerhedsstillelser samt råderetten over midler.  

Som udgangspunkt omfattes alle transaktioner mellem kapitalejeren og selskabet. Der er i lovteksten 

indsat en undtagelse, der omfatter transaktioner, der er foretaget som led i en sædvanlig forretnings-

mæssig disposition. Det er væsentligt at bemærke, at ordet ”led” tillægges stor betydning i skatteret-

ten, hvorved et lån skal være opstået som en del af en disposition og derved med en modydelse. Et 

egentligt udlån kan derved aldrig undtages af LL § 16 E. Det tillægges endvidere stor betydning, at 

selskabet foretager eller ville foretage lignende transaktioner med en uafhængig tredjemand. De fo-

reløbige bindende svar fra Skatterådet udviser en hårdere tilgang til begrebet end den langvarige sel-

skabsretlige praksis. Begrebet må herudover fortsat forventes at give anledning til fortolkningsmæs-

sige spørgsmål, og der afventes derfor fortsat yderligere bindende svar på området samt en prøvelse 

af Skatterådets bindende svar ved domstolene.  

Konsekvensen ved, at et kapitalejerlån omfattes af LL § 16 E og derved klassificeres som ulovligt, 

er, at der skal ske beskatning som enten løn eller udbytte. Herudover skal kapitalejeren tilbagebetale 

lånet efter SL § 210. Derved sker der dobbeltbeskatning af lånet. Beskatningen skal ske på udbeta-

lingstidspunktet, hvor det skal vurderes, hvorvidt der er tale om et ansættelsesforhold, hvorefter lånet 

beskattes som løn, og såfremt kapitalejeren ikke er ansat i selskabet, vil der ske beskatning som ud-

bytte. 

Såfremt udlånet er foretaget til en nærtstående til kapitalejeren, og denne nærtstående hverken er ansat 

eller kapitalejer i selskabet, skal beskatningen af lånet ske hos kapitalejeren. Såfremt kapitalejeren og 

den nærtstående er ægtefæller, sker der ikke yderligere beskatning, hvor øvrige nærtstående endvidere 

kan risikere at blive gavebeskattet af lånet. Selskabet har fradrag for lønomkostningen men ikke fra-

drag for udbytteudlodningen. Selskabet skal endvidere ikke beskattes af den selskabsretlige tilbage-

betaling og modtager derved tilbagebetalingen skattefrit som et tilskud. 

Sikkerhedsstillelser stillet af selskabet på vegne af kapitalejeren vil blive beskattet på tidspunktet for 

indgåelsen af sikkerhedsstillelsen med det nominelle beløb. Såfremt sikkerhedsstillelsen udnyttes, vil 
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selskabet have et regreskrav mod kapitalejeren. Der vil ikke efterfølgende ske korrektion af beskat-

ningen, uanset om sikkerhedsstillelsen udnyttes eller ej. Dette vurderes at være en hård tilgang og vi 

vurderer, at en løbende præmie eller korrektion af beskatningen ved udløb vil være tilstrækkelig. 

Der er mulighed for at foretage fejlrettelse uden beskatning, og det må konkluderes, at fejlen skal 

rettes straks. Det kan endvidere konkluderes, at der ikke kan søges om omgørelse efter SFL § 29, idet 

det må formodes, at kapitalejeren er vidende om de skattemæssige konsekvenser ved dispositionerne. 

Kapitalejeren kan overveje at oprette en mellemregning i kapitalejerens favør for derved at imødese 

utilsigtede dispositioner. Endvidere kan kapitalejeren anvende skatteforbehold ved større dispositio-

ner. Det er vores holdning, at der bør indsættes en mulighed for fejlrettelse eller omgørelse i loven.  

Skatteministeriet anerkender, at der kan være tale om en skønsmæssig usikkerhed ved fastsættelse af 

markedsprisen ved transaktioner mellem kapitalejer og selskabet. Såfremt en overførsel anses for 

værende prisfastsat inden for den normale skønsusikkerhed, vil en korrektion fra SKAT anses for 

værende et maskeret udbytte, hvorfor LL § 2, stk. 5 om betalingskorrektion kan finde anvendelse. 

Såfremt prisfastsættelsen er uden for den normale skønsusikkerhed vil dispositionen være omfattet af 

LL § 16 E. 

Revisor, SKAT og Erhvervsstyrelsen har alle samme udgangspunkt til ulovlige kapitalejerlån, nemlig 

at dette er et område der er stort fokus på. SKAT og Erhvervsstyrelsen har endvidere et samarbejde 

omkring inddrivelse og beskatning af lånene. 

Grundet det store fokus på de ulovlige kapitalejerlån er opdagelsesrisikoen øget for kapitalejerne. 

Dette skyldes endvidere revisors store fokus på lånene i forbindelse med revisionen. De senere år er 

der dog sket en lempelse i revisionspligten af klasse B-virksomheder, hvorved disse ikke længere har 

pligt til at blive revideret. SKAT baserer opdagelsen af lånene på revisors påtegninger samt stikprø-

vekontroller. Derved er opdagelsesrisikoen for mindre virksomheder, der fravælger revisionen, meget 

lav. SKAT modtager dog også oplysninger fra Erhvervsstyrelsen, der ikke kun baserer gennemgangen 

på revisors påtegninger men deres egne manuelle udvælgelsesmetoder.  

LL § 16 E har medført en række økonomiske konsekvenser for låntagere og långivere. Den sigter på 

at hindre incitamentet til at optage lån fremfor at hæve løn eller udbetale udbytte. Det kan konklude-

res, at bestemmelsens indførelse alt andet lige vil medføre, at de skatteretlige sanktioner mod kapita-

lejerlån vil have en væsentlig effekt på antallet af nye kapitalejerlån. 
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Det må konkluderes, at LL § 16 E, til trods for den positive indvirkning på nedgangen af ulovlige 

kapitalejerlån, er en kreditorforvridende bestemmelse, hvor SKAT står før øvrige kreditorer.  

Konsekvensen for kapitalejeren må derved konkluderes at være, at der fremadrettet kun kan føres 

midler fra selskabet til privatøkonomien via løn eller udbytte. Lån mellem kapitalejer og selskabet er 

uhensigtsmæssige grundet en dyr dobbeltbeskatning. Det må herved konkluderes, at uanset fortolk-

ningsproblemer, har LL § 16 E haft den ønskede effekt om at beskatte ulovlige kapitalejerlån. 
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12. Perspektivering 

Udarbejdelsen af denne kandidatafhandling har medført, at vi har haft en del drøftelser omkring den 

nye formulering af LL § 16 E, dens årsags- og virkningssammenhæng. Vi har i kandidatafhandlingen 

forsøgt at skabe et overblik over bestemmelsens konsekvenser for selskaber, kapitalejere og rådgi-

vere. Ligesom det har været vores hensigt igennem kandidatafhandlingen at tage stilling til, hvorvidt 

de forskellige delelementer af lovens bestemmelser kan fortolkes af de berørte parter. 

Det kan diskuteres, hvorvidt indførelsen af LL § 16 E har haft den ønskede effekt, eller om den giver 

anledning til flere og vanskeligere problemstillinger, end hvad der var den primære hensigt med be-

stemmelsen. Til brug for udarbejdelse af kandidatafhandlingen har vi måtte undersøge, hvorledes 

loven tolkes i praksis, samt hvilke spørgsmål denne tolkning giver anledning til. Vi er kommet frem 

til, at den ikke udelukkende er af hensigtsmæssig karakter, idet de mange spørgsmål, der har været til 

Skatterådet tyder på, at der er en del fortolkningsmæssige problemer omkring bestemmelsens ordlyd. 

Det er historisk set almindeligt, at der ved udarbejdelsen af en ny lovbestemmelse opstår en række 

spørgsmål af fortolkningsmæssig karakter, men det er vores oplevelse, at netop LL § 16 E især har 

medført massive henvendelser netop på denne baggrund, samt der i praksis stilles spørgsmålstegn 

ved anvendelsen. 

Det er vores opfattelse, at en del af de fortolkningsmæssige problemer, der opstår, er på grund af 

manglende vejledning i håndtering af reglerne fra SKAT. Der henvises ofte til, at der er hentet inspi-

ration i selskabslovgivningen, men når man forsøger, at fortolke herefter, synes der alligevel at være 

uoverensstemmelser mellem den skatteretlige og selskabsretlige håndtering af ulovlige lån. Blandt 

andet er bestemmelserne forskellige, når man skal vurdere, hvem der er omfattet, og hvad begrebet 

forretningsmæssig disposition dækker over.  

Endvidere er vi af den opfattelse, at bestemmelsen har meget hårde økonomiske konsekvenser for 

kapitalejerne. For eksempel vil sikkerhedsstillelser blive beskattet, uanset om de bliver aktualiseret 

eller ej.  

Størstedelen af vores skepsis omkring bestemmelsen går på de manglende retningslinjer om, hvordan 

lånene skal håndteres samt mulighederne for at søge omgørelse eller annullere transaktionerne. SKAT 

arbejder som udgangspunkt ikke med en bagatelgrænse, men det er vores holdning, at man burde 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 127 af 140 

tilføje en praksis omkring netop dette, da det ville medføre, at en lang række mindre lån ikke ville 

blive anset for ulovlige, og som derved ikke skulle beskattes.  

Vi er ikke uenige i indførelsen af en bestemmelse omkring beskatning af ulovlige lån, idet vi som 

udgangspunkt er enige i, at der skal være en form for straf ved at bryde lovens bestemmelser. Vi har 

heller ikke problemer med, at der sker dobbelt- eller trippelbeskatning, eller at lånene skal tilbagebe-

tales af beskattede midler. Vores modstand mod bestemmelsen ligger mere i det fortolkningsmæssige, 

herunder oplysning og klarificering af diverse scenarier over for kapitalejerne.  

Samtidig mener vi, at der bør indføres en mulighed for at foretage skaffefrie korrektioner af fejldi-

spositioner. Dette kunne for eksempel være fejldispositioner, der rettes i samme regnskabsår eller 

senest tre måneder efter dispositionens gennemførelse/fejlens opståen samtidig med, at man kunne 

operere med et væsentlighedsniveau, som ville gøre, at kapitalejeren fik en ærlig chance for at rette 

en fejldisposition. 

Noget andet, der har undret os undervejs i kandidatafhandlingsprocessen, er, at man påpeger, at de 

ulovlige kapitalejerlån primært opstår i klasse B-virksomheder, der typisk har en enkelt kapitalejer. 

De opstår netop her, fordi der ses at være et større behov for at finansiere privatforbruget i denne type 

virksomheder. Samtidig vælger man at nedsætte revisionspligten således, at netop denne type selska-

ber kan undlade revision. Hertil skal det bemærkes, at myndighederne lægger stor vægt på, at det er 

revisors opgave at opdage de ulovlige lån.  

Det er vores vurdering, at bestemmelserne er indført på baggrund af en hensigt om at skræmme og 

straffe kapitalejere, der har optaget ulovlige selskabsretlige lån i deres selskaber ved også at straffe 

dem økonomisk via beskatning. Umiddelbart vurderer vi, at det har haft den ønskede effekt i hvert 

fald på de lån, der er optaget efter 14. august 2012. Herudover har Erhvervsstyrelsen inddrevet godt 

2 mia. kr. i perioden 2010 – 2014. Det store fokus på lånene må alt andet lige have medført, at der 

optages færre lån end før indførelsen af LL § 16 E.  

Der ønskes fortsat nogle mere konkrete retningslinjer til at håndtere transaktionerne i praksis, samti-

dig med, at delelementerne i bestemmelsen skal klarlægges således, at der ikke kan være nogen tvivl 

om, hvordan begreberne skal tolkes.    

  



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 128 af 140 

13. Litteraturliste 

13.1 Faglitteratur 

Andersen, Ib (2008). Den skinbarlige virkelighed: Forlaget Samfundslitteratur 

Nielsen, Ruth og D. Tvarnø, Christina (2011). Retskilder og Retsteorier: Jurist- og økonomiforbun-

dets forlag 

Neville, Mette og Engsig Sørensen, Karsten (2009). Den nye selskabslov: Jurist- og økonomiforbun-

dets forlag 

Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff, Erik (2014). Selskabsloven med kommentarer: Jurist- 

og økonomiforbundets forlag 

Poulsen, Martin og Werlauff, Erik (2011). Selskabsretlige domme og kendelser 1950 – 2010: Tomson 

Reuters Professional A/S 

Kjellegaard Jensen, Nils (2010). Selskabsretlig håndbog: Nyt Juridisk Forlag 

13.1.1 Artikler 

UfR online; U.2003B.201; Lovlige aktionærlån, af professor Mette Neville og professor Erik Wer-

lauff; Karnov Group Denmark 

Revision & Regnskabsvæsen nr. 3, marts 2012, artikel: SKAT benytter revisors revisionspåtegninger 

i forbindelse med skattekontrollen, af Henrik Bro, Specialkonsulent SKAT 

Revision & Regnskabsvæsen nr. 6, juni 2012, artikel: ”Kapitalejerlån” – forbuddet mod ”kapitalejer-

lån” og undtagelserne hertil, af statsautoriseret revisor Peter Thor Kellmer og cand.merc.aud., ph.d. 

Jesper Seehausen 

Revision & Regnskabsvæsen nr. 7, juli 2012, artikel: ”Kapitalejerlån” – eksempler på (u)lovlige ”ka-

pitalejerlån”, af statsautoriseret revisor Peter Thor Kellmer og cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen 

SR-Skat nr. 5, november 2012, artikel: Aktionærlån beskattes som løn eller udbytte, af statsautoriseret 

revisor John Bygholm og fra FSR Mette Bøgh Larsen 



Kapitalejerlån | af Kristina Luise Nilsson & Maibritt Nygaard Jensen 

 

                Side 129 af 140 

SR-Skat nr. 2, 0068 2013, artikel: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, af professor, ph.d. Jane 

Bolander, Juridisk Institut, CBS 

SR-Skat nr. 2, 0077 2013, artikel: Skatterådet på afveje i afgørelse om aktionærlån, af statsautoriseret 

revisor John Bygholm, Deloitte 

SR-Skat nr. 1, 0010 2014, artikel: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, af professor, ph.d. Inge 

langhave Jeppesen, Juridisk Institut, SDU 

FSR - danske revisorer, artikel: Ulovlige aktionærlån analyse: http://m.fsr.dk/~/media /Fi-

les/Presse%20og%20nyheder/Analyser/Analyser/2013/ANALYSE_Ulovlige_l%C3%A5n_FI-

NAL.ashx 

Erhvervsstyrelsen 5. februar 2014; Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed: 

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/450161/revisors_afgivelse_erklaeringer_med _sikkerhed.pdf 

 

13.2 Materiale fra SKAT, Erhvervsstyrelsen og Folketinget 

www.skat.dk 

Den juridiske vejledning afsnit: A.A.14.1.2 betingelser for omgørelse; Gældende version nr. 2.1 

Den juridiske vejledning afsnit: A.A.14.3 skatteforbehold; Gældende version nr. 2.1 

Den juridiske vejledning afsnit: C.B.3.5.3.3 aktionærlån; Gældende version nr. 2.1 

Den juridiske vejledning afsnit: C.B.3.5.3.3 aktionærlån; Historisk version nr. 1.6 

Den juridiske vejledning afsnit: C.D.11.1.3 hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2; Gæl-

dende version nr. 2.1 

Lovbekendtgørelse 2011-04-11 nr. 322 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 

Lovbekendtgørelse 2013-22-04 nr. 405 om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven) 

Lovbekendtgørelse 2013-01-11 nr. 1253 bekendtgørelse af årsregnskabsloven (årsregnskabsloven) 

http://m.fsr.dk/~/media /Fi-
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/450161/revisors_afgivelse_erklaeringer_med _sikkerhed.pdf 
www.skat.dk
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Lovbekendtgørelse 2011-23-02 nr. 175 bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven (skatteforvalt-

ningsloven) 

Betænkning nr. 1498/2008; Modernisering af selskabsretten; Økonomi- og Erhvervsministeriet; 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1401-1600/1498-2008/1498-2008_pdf /printversion_1498-

2008.pdf 

13.2.1 Lovforarbejder L 199 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskattelo-

ven, Karnov Group; j.nr. 2012-711-0076; Fremsat den 14. august 2012 af Skatteministeren (Thor 

Möger Pedersen) 

Tale ved fremsættelse af lovforslag til lovforslag nr. L 199, 2011-12 af Thor Möger Pedersen 

Betænkning over forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven 

og kildeskatteloven, af Skatteministeren (Thor Möger Pedersen), LFB2011-2012.1.199 

L 199 bilag 2; Høringsskema og høringssvar, 14. august 2012; Skatteudvalget 2011-12; J.nr. 2012-

711-0076 

L 199 bilag 7; Svar til henvendelse af 20. august 2012 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktiesel-

skab; Skatteudvalget 2011-12; J.nr. 12-0173763 

L 199 bilag 11; Svar til henvendelse af 28. august 2012 fra Danske Advokater; Skatteudvalget 2011-

12; J.nr. 12-0173763. 

L 199 bilag 13; Svar til henvendelse af 28. august 2012 fra Deloitte Statsautoriseret Revisionspart-

nerselskab; Skatteudvalget 2011-12; J.nr. 12-0173763 

L 199 bilag 14; Svar til henvendelse af 24. august 2012 fra Corit Advisory P/S; Skatteudvalget 2011-

12; J.nr. 12-0173763 

L 199 bilag 16; Svar til henvendelse af 29. august 2012 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktiesel-

skab; Skatteudvalget 2011-12; J.nr. 12-0173763 

L 199 bilag 17; 2. udkast til betænkning; Skatteudvalget 2011-12 

http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1401-1600/1498-2008/1498-2008_pdf /printversion_1498-
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L 199 bilag 21; Svar til henvendelse af 29. august 2012 fra Danske Revisorer FSR; Skatteudvalget 

2011-12; J.nr. 12-0173763 

L 199 bilag 22; Svar til henvendelse af 31. august 2012 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktiesel-

skab; Skatteudvalget 2011-12; J.nr. 12-0173763 

 

13.2.2 Bindende svar og afgørelser fra SKAT 

SKM2014.14.SR; Anpartshaverlån – Administrationsselskabs lån til kommanditselskaber  

SKM2014.17.SR; Aktionærlån – Hævning af et beløb større end det på generalforsamlingen vedtagne 

udbytte 

SKM2014.16.SR; Anpartshaverlån – Selskabs lån til virksomhedsskatteordning 

SKM2013.113.SR; Beskatning af aktionærlån 

SKM2014.107.SR; Anpartshaverlån - Salg af ejendom til hovedanpartshaver 

SKM2014.279.SR; Lån ydet til selskaber – Ikke aktionærlån 

SKM2005.219.HR; Værdi af fri båd – råderet – hovedaktionærer – sejlertøj – maskeret udlodning 

SKM2009.523.BR; Hævninger over mellemregningskonto – anset som yderligere løn 

SKM2008.913.BR; Hovedanpartshaver – hævninger på mellemregningskonto – løn – tantieme – be-

skatningstidspunkt 

SKM2009.621.VLR; Omgørelse 

UfR online; U.2009.2311H; Højesteretsdom; Anpartsselskabs håndpantsætning af ejerpantebrev til 

sikkerhed for direktørens gæld ikke bindende for selskabet; ThomsonReuters Professional A/S 

UfR online; U.1975.215H; Højesteretsdom; Ikke grundlag for at fastslå, at vederlag til direktør og 

hovedaktionær var maskeret udbytte 
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13.2.3 Civilretlige afgørelser 

Erhvervsankenævnet, civilretlig kendelse af 5. november 2013, j.nr. 2013-0033908, Selskab påbudt 

at søge lån ikke ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition inddrevet straks 

Erhvervsankenævnet, civilretlig kendelse af 11. januar 2013, j.nr. 2012-0026414, Selskab påbudt at 

søge lån ikke ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition inddrevet straks  

Erhvervsankenævnet, civilretlig kendelse af 28. januar 2013, j.nr. 2012-0026400, Selskab påbudt at 

søge lån ikke ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition inddrevet straks 
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14 Bilag 

14.1 Interview med Erhvervsstyrelsen 

Interview med Erhvervsstyrelsen den 2. april 2014 hos Erhvervsstyrelsen. Deltagende i mødet var 

chefkonsulent Jan-Christian Nielsen, fuldmægtig Christine Søjbjerg samt revisor Kristina Luise Nils-

son og revisor Maibritt Nygaard Jensen. Det var ikke muligt at få lov til at optage interviewet eller 

anvende direkte citater, hvorfor der kun vedlægges et referat, der følger herunder:  

Det er den selskabsretlige vinkel på ulovlige lån til kapitalejere, vi er interesserede i ved dette inter-

view. Der findes desværre ikke meget materiale på den selskabsretlige vinkel af ulovlige kapitalejer-

lån, hvilket er meget præget af, at de selskabsretlige afgørelser ikke offentliggøres.  

1. Hvad er Erhvervsstyrelsens synspunkt på ulovlige kapitalejerlån, er de et fokusområde som i skat-

teretten? 

Erhvervsstyrelsens syn på de ulovlige lån er, at de er i strid med selskabslovgivningen, så det er 

nogen, der reageres på. 

Erhvervsstyrelsen reagerer som følger: Bøder er en sanktionsmulighed, som politiet har, når Er-

hvervsstyrelsen konstaterer et ulovligt lån, så reageres der selvfølgelig på det, og det gøres ved at 

skrive til selskabets ledelse og pålægge dem at tilbagebetale lånet inden for en periode på seks uger.  

Hvis der ikke reageres, kan målet opnås ved at gå ind og pålægge dem tvangsbøder, der pålægges 

ledelsen personligt. Når Erhvervsstyrelsen modtager en erklæring på, at det ulovlige udlån er tilbage-

betalt, med tillæg af lovpligtige renter, som er det krav, der stilles, vil tvangsbøderne bortfalde. Så-

fremt lånet kører langt, så har Erhvervsstyrelsen mulighed for at sende tvangsbøderne til inddrivelse 

hos SKAT. 

2. Erhvervsstyrelsen har været kritiseret for ikke at udnytte den bødemulighed, der er i selskabsretten 

som sanktion mod ulovlige kapitalejerlån. Er dette korrekt, eller blot uvidenhed? Og hvor mange 

bøder har Erhvervsstyrelsen givet til ledelser i selskaber med ulovlige lån inden for de sidste fem år? 

(hvis data findes).  
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Bøderne er kun et middel til at nå målet, og Erhvervsstyrelsen er ikke interesseret i at inddrive tvangs-

bøderne, de er interesserede i at få dokumentation på, at lånet er tilbagebetalt med tillæg af lovpligtige 

renter og derved, at selskabslovgivningen er opfyldt. En tvangsbøde må ikke fungere som en straf, 

straf det er alene politiet og administrative bøder bruges af Finanstilsynet. 

FSR – danske revisorers undersøgelse viser, at der er så og så mange ulovlige kapitalejerlån, om det 

så er 2.000 kr., så har de dem med. Erhvervsstyrelsens fokus har været på de store lån med den store 

risiko. F.eks. hvis en håndværksmester har et ulovligt lån på 5.000 kr., det er ikke det, Erhvervssty-

relsen går efter, hvis han f.eks. har brugt kreditkortet forkert eller lignende, det er der ikke den store 

risiko ved. Men hvis du har en ejendomsspekulant der skylder 80 mio. kr., så er der noget at komme 

efter. Erhvervsstyrelsen har lavet en beregning på et tidspunkt og det var godt 20 – 25 % af beløbene 

i kroner der er væsentlige. Det er der, risikoen er størst. 

Erhvervsstyrelsen har enkelte tal og statistikker, som de eftersender. Det er materiale, der endvidere 

er oplyst til pressen. Der er tale om nogle rimelig sikre tal på, hvor mange lån og hvor mange kroner 

Erhvervsstyrelsen har inddrevet. 

3. Hvordan har udviklingen været i de ulovlige lån inden for den seneste årrække, og har der været 

en synlig effekt af indførelsen af LL § 16 E og den omtale, lånene har fået? 

Erhvervsstyrelsen har ikke set den fulde effekt af LL § 16 E endnu, da de først får regnskaberne fem 

måneder efter regnskabsårets udløb. Et udtræk pr. 30. juni har givet indikationer på, at lånene er 

nedadgående. Erhvervsstyrelsen har et samarbejde med både politi og SKAT, mere eller mindre for-

melt/uformelt. De tilbagemeldinger, Erhvervsstyrelsen modtager fra dem og revisorerne, er, at grun-

det det øgede fokus på ulovlige lån siden 2010/11 kombineret med de nye skatteregler gør, at reviso-

rerne oplever, at det er nemmere for dem at sige til deres kunder, at de skal tage dette her alvorligt.  

4. Er det Erhvervsstyrelsens indtryk, at revisor altid oplyser ulovlige lån i regnskabet og revisions-

påtegningen?  

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at trække oplysninger på regnskaber uden påtegning, de digitale 

regnskaber. Til dels er der noten og en linje til lån samt den supplerende oplysning.  

Det er Erhvervsstyrelsens indtryk, at revisorerne gør mere ud af at finde de ulovlige lån og gør mere 

ud af at få beskrevet det korrekt i regnskabet. Der kan ikke bare laves en direkte udsøgning fra den 
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digitale indberetning, det kan Erhvervsstyrelsen ikke regne 100 % med, da der endvidere er lovlige 

udlån, man skal derved kombinere det med revisionspåtegningen. Dette kan give en indikation, men 

for sagsbehandlingen er Erhvervsstyrelsen nødt til at gå ind på hver enkelt og se, hvad det drejer sig 

om. Erhvervsstyrelsen har ikke ændret tilgangen til lånene efter den digitale indberetning. Der er 

stadig manuel sagsbehandling og individuelle vurderinger. De fleste oplysninger er korrekte, fordi de 

fleste revisorer gør, det de skal. 

Der er flere forhold, der skal vurderes. For det første skal det vurderes, hvor stort lånet har været, og 

hvor hurtigt, der er blevet reageret på det. Det er svært at sige præcist, hvor grænsen går i forhold til 

bagateller. Erhvervsstyrelsen har en konkret afgørelse, hvor man kan gå ind og se, at her er et ulovligt 

forhold, men den er bagatelagtig, hvorfor der skulle tages hensyn til Erklæringsbekendtgørelsen. Der 

blev endvidere taget hensyn til selskabets økonomiske forhold, det var et meget stort selskab, og i 

forhold til selskabets forhold så var lånet forsvindende lille. I den konkrete sag var der ikke tale om 

procent af balancesummen, men promiller.  

5. Hvor mange ulovlige lån blev indberettet ved XBRL-indberetningerne ved indberetning af 2011- 

og 2012-regnskaberne? Og hvor stort et beløb blev indberettet for 2011 og 2012?  

Erhvervsstyrelsen har ikke en opgørelse. 

6. LL § 16 E dækker kun de nye lån, vil Erhvervsstyrelsen have specielt fokus på de ældre lån, for 

derved at tvinge dem til indfrielse gennem selskabsloven?  

Så snart Erhvervsstyrelsen konstaterer et lån reageres der på det. Erhvervsstyrelsen gennemgår ikke 

samtlige 220.000 regnskaber, der anvendes i stedet en mere risikobaseret tilgang. Herudover har Er-

hvervsstyrelsen en årlig stikprøvekontrol på B-regnskaber. Der er herudover en risiko for, at lånene 

aldrig opdages, såfremt det går uden om stikprøver mv. Der er ikke mere fokus på de ældre lån, end 

der var tidligere.  

7. Hvordan vil Erhvervsstyrelsen håndhæve reglerne om ulovlige kapitalejerlån efter SL § 210, her 

ønskes især en vurdering af, hvorvidt revisors indberetninger via XBRL og revisionspåtegningen an-

vendes. Herunder den øgede mulighed for fravalg af revision i B-selskaber, der udgør den største 

gruppe med ulovlige lån. 
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Erhvervsstyrelsen forklarer, at de fleste sager ikke er simple sager, hvor der sendes et brev ud, og så 

bliver tingene bragt i orden. På de større sager kommer der søforklaringer, og revisor siger måske, 

jamen det var ikke lige det, jeg mente, da jeg afgav påtegningen, så måske er det ikke ulovligt allige-

vel. Der kommer derved en del forklaringer, der kan derfor være mange forhold, som skal vurderes 

konkret. Især hvis der er forhold, der gør, at sagen politianmeldes. Det kan være lånets størrelse eller 

det forhold, at der har været lån flere år i træk. Politiets sanktionsmuligheder er en bøde, der er på ca. 

5 % af det ulovlige lån, og så kan bøden nedsættes, såfremt lånet indfries inden for de seks uger. 

Erhvervsstyrelsen har ikke oplevet at skulle foretage anmeldelse en gang til, for eksempel hvor bøden 

betales men lånet ikke gør. Erhvervsstyrelsen orienterer politiet, hvis lånet dukker op i næste årsrap-

port, der skal derved foretages en vurdering af, om det er det samme lån, eller om det har været 

indfriet og der i virkeligheden er optaget et nyt, så man er ovre i de nye skatteregler. Erhvervsstyrelsen 

følger sagerne til dørs for at sikre, at lånene indbetales. De slipper ikke sagen, før der er dokumenta-

tion på, at lånet er tilbagebetalt.  

I enkelte tilfælde kan der være behov for, at der bliver arbejdsro omkring selskabet til at optjene 

kapital, således at lånet kan tilbagebetales, og her har Erhvervsstyrelsen mulighed for at bede dem 

indsende en erklæring fra revisor eller advokat om, at det for nærværende ikke er muligt at betale 

pengene tilbage. For eksempel at beløbet alligevel ikke kan inddrives ved retslig inkasso. Så stilles 

sagen i bero efter en individuel vurdering, der kommer derved ro til at skabe kapital. I den periode vil 

der ikke løbe bøder på.  

De største lån er ryddet af vejen, der er derved ikke mange af de helt store tilbage. Forestillingen om, 

at der er nogle derude, der har nogle kæmpe lån, er ikke helt i overensstemmelse med sandheden. 

Såfremt lånet ikke kan tilbagebetales, vil selskaberne i sidste ende bliver erklæret konkurs. Såfremt 

der er midler, vælger man at lave transaktionen som en udbyttebetaling. Ved konkurs er det kurator, 

der er på banen og vurderer, om der er et ulovligt lån, eller der i bund og grund er tale om bedrageri. 

Typisk vil låntager argumentere for, at der blot er tale om et lån for at undgå at blive straffet for 

bedrageri, men såfremt der vurderes at være tale om bedrageri, tyveri i form af at stjæle af kassen, vil 

politiet skulle involveres. Det betyder også, at man kan vurdere dette ud fra, om intentionen er at 

tilbagebetale lånet på det tidspunkt, det blev optaget.  

Store sager kan let løbe op i 100 til 200 timer hos Erhvervsstyrelsen, når det er en tung sag. Der bliver 

generelt brugt rigtig mange ressourcer på denne slags sager. Når indsatsen koncentreres på de ulovlige 
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lån lige op til, at der udarbejdes regnskaber, så er der størst held med at få inddrevet lånene og i det 

hele taget opdage lånene. Der bliver endvidere brugt mange ressourcer på opfølgning, hvis de er lang 

tid om at tilbagebetale, bliver der brugt tid på rykning, udskrivning af tvangsbøder mv. Der er stadig 

manuel sagsbehandling, hvilket gør opgaven administrativ tung. De digitale værktøjer bruges ikke til 

sagsbehandling på ulovlige lån, man gør, som man altid har gjort i forhold til sagsbehandlingen. Det 

kan dog være lettere at lokalisere lånene, men man skal stadig have fat i regnskabet for at sige, om 

det er lovligt eller ulovligt. Hvis værktøjet skal kunne bruges, skal man være 100 % sikker på, at der 

er indberettet korrekt. Hvis der er noget, der står forkert, mistes det i den digitale udsøgning.  

Erhvervsstyrelsen laver kontroller på hele regnskabet og kontrollerer derved også andre uhensigts-

mæssigheder i regnskabernes poster, dette spørgers der ind til. Ikke kun på reviderede regnskaber 

men alle regnskaber. Erhvervsstyrelsen går derved ikke kun ud fra revisors påtegning.  

Der er mulighed for at lave noget udsøgning. Der har egentlig været flere, der opfylder kravet om en 

særskilt linje i regnskabet end en noteoplysning. Også i de reviderede regnskaber ser vi tit, at noteop-

lysningerne er ufuldstændige. Især dem, der er tilbagebetalt i år, ser vi, at noten er væk.  

8. Såfremt et lån rammes af LL § 16 E, vil samme lån så endvidere få en bøde gennem selskabsretten 

og blive tvunget til at tilbagebetale lånet, som gennem skatteretten er beskattet som enten løn eller 

udbytte? Er dette regler Erhvervsstyrelsen vil have fokus på og opretholde? 

Lånet skal tilbagebetales, men bøderne frafaldes ved tilbagebetalingen. 

9. Har i nogle eksempler fra praksis på lån, der ligger i gråzonen vedrørende ”som led i en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition”.  

Det er en gråzone, hvor skattelovgivningen henviser til selskabslovgivningen. Det er ikke tilstrække-

ligt, at man bare har lavet en enkelt transaktion. Man kigger også på karakteren heraf, er det noget 

man normalt ville lave løbende i virksomheden for eksempel rejseudlæg. SKAT har offentliggjort 

flere afgørelser, som Erhvervsstyrelsen har haft en dialog med SKAT omkring. De har derved trukket 

på Erhvervsstyrelsens erfaringer.  

10. Hvor meget samarbejder Erhvervsstyrelsen og SKAT om inddrivelsen af de ulovlige kapitalejer-

lån?  
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Erhvervsstyrelsen og SKAT har hver deres, men der er også projekter med en koordineret indsats. 

Interesserne er forskellige, men når Erhvervsstyrelsen modtager dokumentation på, at lånet er tilba-

gebetalt, kan SKAT have stor interesse af at få en underretning herom. Herefter kan SKAT vurdere, 

hvordan lånet er tilbagebetalt, og hvor pengene kommer fra, er der noget, der så skattemæssigt ikke 

hænger sammen? Er der eventuelt noget beskatning, eller er der en person, der er kommet i besiddelse 

af nogle penge (hvidvaskning). Tidligere beskattedes lån, der ikke blev tilbagebetalt som udbytte.  

Ved moderniseringen af selskabslovgivningen i 2009 og helt frem til første behandling var det ud-

gangspunktet, at lånene skulle lovliggøres og derved en liberalisering på området. Dette blev ændret.  

En af grundene til, at reglerne er strammere i Danmark end i andre europæiske lande, er blandt andet 

den meget høje udbyttebeskatning i Danmark. Der har tidligere været eksempler på personer, der 

aldrig fik løn men bare optog lån, som derved akkumulerede opad, de levede godt og betalte aldrig 

en krone i skat. De udskyder beskatningen, og i en konkret sag kunne personen ikke forstå, hvorfor 

vi kom efter ham, da han mente, at den dag, han døde, ville problemet være løst (meget ældre herre).  

 

14.2 Interview med SKAT 

Interview med SKAT pr. telefon den 24. marts 2014. Deltagende i mødet var Christel B. Knudsen fra 

SKAT Mellemstore virksomheder og revisor Kristina Luise Nilsson. SKAT ringede op og ønskede 

ikke et fysisk møde, der er derved ikke vedlagt en transskriberet udgave af interviewet, der generelt 

var meget kort. Herunder følger et referat: 

1. Hvordan vil SKAT håndhæve reglerne om ulovlige aktionærlån efter LL § 16 E, her ønskes især 

en vurdering af den øgede mulighed for fravalg af revision i B-selskaber, der udgør den største 

gruppe med ulovlige lån. SKATs mulighed for at opdage lånene mindskes derved, da revisor samtidig 

ikke skriver om lånet i påtegningen. 

Stikprøver, complience undersøgelse, revisorforbehold 

2. En kapitalejer hæver 20.000 kr. pr. måned ved overførsel til sin private konto. Bogholderen bog-

fører beløbet på en mellemregningskonto. Ved statusrevisionen konstaterer revisor transaktionerne 

mellem kontiene og skal nu vurdere, hvorledes de skal klassificeres: 
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-    Er der tale om manglende indberetning af løn og kildeskatter 

-    Er der tale om et ulovligt lån 

Ja og ja 

3. I hvilken situation vil der være tale om en fejl? Er der en klar definition på, hvornår en transaktion 

kan omposteres, eller der vil kunne ske omgørelse. Og er der her tale om bagatelgrænse i forhold til 

tidsramme og beløb? 

Ingen bagatelgrænse – se bemærkninger til lovforslag, der arbejdes på det i juridisk afdeling, men det 

er ikke kommet endnu. 

4. I tilfælde af ovenstående, hvordan vil SKAT undgå at selskaberne udnytter disse grænser? 

5. Hvordan vil SKAT sikre at opdage/finde ulovlige kapitalejerlån i regnskaberne, både når der er 

tale om reviderede regnskaber med blank påtegning og ureviderede regnskaber? 

Ulovlige kapitalejerlån skal opdages af revisor, ellers kan SKAT ikke opdage det 

6. Hvordan vil SKAT håndtere en situation, hvor et ulovligt aktionærlån ikke beskattes hos kapital-

ejeren, og selskabet ikke ønsker at indberette og betale skatten? 

Aktionæren beskattes 

7. Skal ulovlige kapitalejerlån, der konstateres efter regnskabsårets udløb, lønangives/udbytteangi-

ves i gammelt eller nyt regnskabsår? 

Skal lønangives i det år, der er hævet, det er også der, der er fradrag. 

8. Tages der yderligere ressourcer i brug for at håndhæve de nye regler i LL § 16 E, således at 

reglerne efterleves i højere grad end de selskabsretlige regler på området? 

1. april bliver alle regnskaber, der indeholder forbehold om skat og afgifter udtrukket til gennemgang 

9. Kunne SKAT på andre måder have fået deres formål om at ramme ulovlige lån opfyldt? F.eks. ved 

en stramning af selskabslovens regler eller håndhævelse af disse? 
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Kan ikke svare på 

10. Gamle lån omfattes ikke af LL § 16 E. Hvordan vil SKAT sørge for at lånene tilbagebetales? 

Samarbejde med Erhvervsstyrelsen, der fortsætter.  

 


