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Summary: Partnerships – tax issues 

  
Partnerships are in Denmark not regulated specifically by written law, but are merely 

regulated according to legal practice when it comes to tax law issues. 

In the thesis the tax legal practice related to Partnerships is analyzed focusing on the 

material circumstances that has to be observed when determining 

- If a Partnership has been established, or if a specific person is a partner 

- If an agreement between partners according to the distribution of profit and 

loss can be accepted or overruled because of close relationships between the 

partners or other non-opposing interests that might provide situations, where 

an independent third party would deny such agreements. In those situations 

the tax authorities can rule against the said agreement and establish a more 

general and common-sense distribution 

- If the same critical considerations might apply to the distribution of assets or 

liabilities in the company used as a base for tax allowances related to 

depreciations of assets and profit and loss on assets when sold 

- The material basis for allowances for loss on recourse against other partners 

- If a partner is no longer member of a Partnership according to tax law. 

The issues are researched by comparing literature, tax law, critical  reviews on current 

tax issues, and specific ruling by courts or administrative authorities.  

The findings are that despite the lack of explicit rules in the tax laws, there exists a 

more or less sufficient set of rules and considerations implemented in the rulings.   

In each of the areas mentioned above there is a general rule, but in a specific ruling it 

is necessary to review all aspects to evaluate, how the specific ruling might be 

established. 

Other considerations have to be done in the question of allowance based on loss on 

recourse. Here the important issue is, whether the loss is related to ordinary business 

risks, or if the loss is related to extraordinary business risks such as criminal acts or 

other events not related to the daily business activities.  

The number of Partnerships in Denmark seems to be declining, and there might be 

more reasons to this. One of them might be that acquiring capital companies/limited 

companies is easier now than before – another might be that to non-professionals the 

Partnership with the unlimited, personal and joint several liability (in solidum) is not 

easy to comprehend. 

However, the findings in the thesis are that in spite of the lack of rules given by 

explicit tax law, there exists a rather solid material basis for the tax regulation. 



Indhold 

Kapitel 1- indledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Afgrænsning ...................................................................................................................... 2 

1.2 Problemformulering .......................................................................................................... 2 

1.3 Afhandlingens opbygning .................................................................................................. 3 

1.4 Metodevalg ....................................................................................................................... 4 

1.5 Kildekritik ........................................................................................................................... 6 

1.6 Perspektivering .................................................................................................................. 6 

Kapitel 2 – Personselskaber, selskabsdeltagelse og hæftelse ..................................................... 8 

2.1 Definition af interessentskab ............................................................................................ 8 

2.2 Fælleskreditorer og særkreditorer .................................................................................. 10 

2.3 – Interessentskab og transparens ................................................................................... 13 

2.4  Hvornår er man deltager i et interessentskab i skatteretlig forstand? .......................... 15 

2.5. De skattemæssige virkninger af at indtræde i interessentskab ..................................... 19 

2.6 Konklusion ....................................................................................................................... 20 

Kapitel 3. Beskatning af overskud eller tab i interessentskaber ............................................... 21 

3.1 Fordelingsbrøken............................................................................................................. 23 

3.2 Ejerbrøken ....................................................................................................................... 26 

3.3 Ændring af ejerbrøk ......................................................................................................... 29 

3.4 Konklusion ....................................................................................................................... 30 

Kapitel 4. Forskellige former for tab i forbindelse med medinteressenters insolvens ............. 31 

4.1 Hvornår er medinteressenten pligtig til at dække tabet for en anden medinteressent? 34 

4.2 Hvornår kan tabet konstateres? ..................................................................................... 35 

4.3 Tab relateret til virksomhedens drift og andre tab ......................................................... 36 

4.3.1 Tab som følge af medinteressents manglende evne til at dække sin andel af 

driftstab. ............................................................................................................................ 36 

4.3.2 Tab som følge af medinteressents ansvarspådragende handlinger. ....................... 39 

4.3.3 Tab som følge af medinteressents manglende evne til at inddække lån. ............... 46 

4.3.4 Tab som følge af medinteressents udtræk af flere midler fra selskabet end 

interessentskabsaftalens tillader. ..................................................................................... 47 

4.3.5 Tab som følge af forpligtelser opstået før medinteressents udtræden ................... 49 

4.4 Konklusion ....................................................................................................................... 50 

Kapitel 5. Udtræden og ophør af interessentskab .................................................................... 51 

5.1 Frasalg eller ophør af virksomhed ................................................................................... 52 

5.2 Interessenterne opløser et interessentskab uden insolvens .......................................... 57 



5.3 Interessentskabet opløses som følge af en interessents insolvens ................................ 58 

5.5 Konklusion ....................................................................................................................... 59 

Kapitel 6 Opsummeringer og generel konklusion ..................................................................... 60 

Litteraturliste ............................................................................................................................. 62 

 

 

 



Side 1 af i alt 63 sider 
 

 

Kapitel 1- indledning 
Erhvervsmæssigt samarbejde mellem personer i form af interessentskaber eller lignende 

udgør antalsmæssigt en væsentlig del af virksomhederne i Danmark, idet der i år 2012 

fandtes ca. 16.000 interessentskaber, ca. 81.000 anpartsselskaber og ca. 30.000 

aktieselskaber1. De tilsvarende tal for år 2000 var interessentskaber ca. 20.000, 

anpartsselskaber ca. 27.000 og aktieselskaber ca. 39.000 

Interessentskaber er typisk mindre virksomheder baseret på personlige samarbejder 

primært i de liberale erhverv, selvom interessentskabet principielt findes i alle brancher. 

Udviklingen i antallet af interessentskaber indikerer et faldende antal interessentskaber, 

som der kan være mange forklaringer på, herunder øget behov for beskyttelse fra 

personlig hæftelse og nemmere adgang til oprettelse af kapitalselskaber. 

Interessentskabet kan defineres som et på aftale baseret samvirke om en fælles 

erhvervsvirksomhed mellem to eller flere deltagere (interessenter), som hæfter 

personligt og solidarisk for selskabets gæld. 

Et interessentskab er ligesom et kapitalselskab et selvstændigt retssubjekt, der ejer egne 

aktiver og forpligtelser. Et interessentskab er derimod ikke et selvstændigt skattesubjekt, 

idet hver enkelt interessent beskattes af sin del af selskabets overskud, underskud og 

afskrivninger. 

Et Interessentskab er et personselskab og adskiller sig hermed fra f. eks. kapitalselskaber 

som Aktieselskaber og Anpartsselskaber. For de sidstnævnte foreligger regulering i form 

af lovgivning på det selskabsretlige område, som også har fælles træk med lovgivningen 

på området i øvrige skandinaviske lande. 

Specielt for Danmark gælder, at reguleringen hverken på det selskabsretlige eller det 

skatteretlige område er fastlagt igennem lovgivning. 

Fastlæggelsen af reguleringen - gældende ret - på dette område støtter sig på dels 

lovgivning og regulering, dels retskilder i form af domme og afgørelser. I det 

                                                           
1 Statistikbanken.dk 
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lovgivningen ikke på alle punkter direkte indeholder anvisninger på, hvorledes de 

skatteretlige forhold omkring interessentskaber skal tolkes, er retspraksis i vidt omfang 

grundlaget for vurderingen af, hvordan gældende ret er. 

Heraf kan formentlig også sluttes, at interessentskabet som form for erhvervsmæssigt 

samarbejde er præget af gensidig tillid. Idet der nu ikke er specifik lovgivning, ønskes det 

undersøgt, hvorledes reglerne fastlægges i forhold til interessentskab. 

I afhandlingen belyses den skatteretlige behandling af interessentskaber, i det 

udgangspunktet er personbeskatningen og de skattemæssige virkninger for personen i 

at indtræde i interessentskab, at drive virksomhed, tab på regres som følge af den 

personlige, solidarisk og ubegrænsede hæftelse og at udtræde af interessentskab.  

1.1 Afgrænsning 

I afhandlingen undersøges de nævnte forhold vedr. interessentskaber, og fokus er derfor 

ikke på andre typer af personselskaber som kommanditselskaber eller partsrederier 

m.fl., der har store ligheder med interessentskaber, men hvor der kan gøre sig særlige 

forhold gældende bl.a. i forhold til hæftelse, overskudsdeling og fradrag.  

1.2 Problemformulering 

Det ønskes undersøgt, hvor den danske skattelovgivning i forhold til interessentskab 

behandler indtræden, virksomhedsdrift, tab på regres i forhold til medinteressenter og 

udtræden? 

Som led i afklaringen af dette spørgsmål undersøges følgende underspørgsmål: 

• Hvilke momenter lægges der i retspraksis vægt på i forhold til den skatteretslige 

afgørelse af, om der er tale om indtræden i interessentskab?  

• På hvilket skatteretligt grundlag kan der i henhold til retspraksis eventuelt gøres 

indsigelse i forhold til den mellem interessenterne aftalte fordeling af overskud / 

tab, og indgår ejerbrøken som moment heri? 

• Hvilke momenter skal i henhold til retspraksis inddrages ved afgørelsen af, om 

der kan opnås skattefradrag ved tab på regres? 
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• Hvilke momenter lægges der i retspraksis vægt på i forhold til den skattemæssige 

afgørelse af, om en interessent er udtrådt i skattemæssig forstand? 

1.3 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er opbygget, så spørgsmålene fra problemformuleringen besvares 

kronologisk i kapitler med underafsnit. 

I indeværende kapitel redegøres for afhandlingens område og problemformulering samt 

afgrænsning og metodevalg. 

Kapitel 2 belyser hvilke forhold, der skal være til stede for at der kan være tale om 

indtræden i interessentskab, herunder hvilke forhold, der betinger, at der er tale om et 

interessentskab med skattemæssig transparens. Der behandles etablering af 

interessentskab, den personlige og solidariske hæftelse, forholdet mellem særkreditorer 

og fælleskreditorer og den skattemæssige transparens samt endelig de 

beskatningsmæssige virkninger af at indtræde i interessentskab. 

Kapitel 3 belyser grundlaget for fordeling af overskud eller tab mellem 

selskabsdeltagerne, ligesom principperne for fordelingen af aktiver eller ændringer af 

ejerbrøken anskueliggøres. Der belyses også, i hvilke tilfælde der kan gøres indsigelse 

mod de aftalte fordelinger. 

Kapitale 4 behandler de momenter, som indgår i den skatteretlige vurdering af, om der 

kan være tale om fradrag for tab i de tilfælde, hvor medinteressenter bliver nødt til at 

udrede andre interessenters tabsandele. 

Kapitel 5 redegør for grundlaget for den skattemæssige afgørelse af, om en interessent 

er udtrådt af interessentskabet samt de skattemæssige virkninger af udtræden og ophør 

af interessentskab. 

I kapitel 6 opsummeres konklusionerne fra de foregående kapitler. 

I appendix er anført oversigt over anvendt litteratur i form af lærebøger, artikler, love og 

afgørelser. 
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1.4 Metodevalg 

Den retsdogmatiske metode er valgt i forhold til at afsøge, hvad er gældende ret – de 

lege lata.   

I Hermeneutikken som videnskabsteori knyttes den videnskabelige erkendelse sammen 

med den aktuelle historiske, nationale og kulturelle kontekst ud fra tre centrale 

anvisninger2: 

1. delene af en tekst interagerer med helheden af teksten på den måde, at delene 

kun kan forstås ud fra helheden, ligesom helheden skal forstås ud fra tekstens 

enkelte dele. Denne cirkelbevægelse og diskussion mellem de enkelte dele og 

helheden foretages indtil forståelsen bliver fuldkommen. 

2. al forståelse etableres gennem historisk indsigt, tradition og for-forståelse. For-

forståelsen kan siges at udgøre en kontekst og et perspektiv, som anlægges a 

priori på teksten inden fortolkningen. Derved influerer den historiske indsigt, 

traditionen og for-forståelsen på det resultat, som tolkningen og fortolkningen af 

teksten kan give. 

3. Vekselvirkningen eller dialektikken såvel mellem helhed og del som for-forståelse 

og tolkning giver det endelige tolkningsresultat. 

Hermeneutikken som retsteori er en metode til dels at forklare fortolkningen af 

retskilder, og dels at sikre, at gældende ret fremstilles på en gyldig og faglig acceptabel 

måde. 

Ved tolkningen af gældende ret må efter denne teori inddrages forudgående juridisk 

forståelse, indsigt og teknik, og dette kan siges inden for dette teoriområde at udgøre 

den for-forståelse, kontekst og perspektiv, som er nævnt ovenfor.  

Samtidig gælder, at en lovs regler læses ud fra helheden, og på den anden side kan den 

samlede lov ikke forstås uden tolkning af den enkelte lovbestemmelse. 

Retskilderne tolkes på baggrund af juridisk tradition og for-forståelse, og i forhold til en 

forholden sig til et konkret faktum indeholder den hermeneutiske cirkelbevægelse  

                                                           
2 Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø: Retskilder og retshistorie, 3. udgave, DJØFs forlag 2011 
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dels en horisontal fortolkningsbevægelse, hvor meningsindholdet af en regel ikke alene 

læses ud fra aktuelt sprogbrug og retlig aktuel virkelighed, men reglen tolkes også ud fra 

tradition, den eventuelle tidligere periode, hvor reglen blev formuleret, og en eventuelt 

ændret samfundsmæssig kontekst, 

dels en vertikal fortolkningsbevægelse mellem faktum og retsregel, hvor reglen og 

faktum relateres til hinanden. 

Den retsdogmatiske analyse og juridiske metode anvendes til at udfinde gældende ret 

ud fra retskilder med anvendelse af de ovenfor nævnte hermeneutiske principper og 

anvisninger.  

I den retsdogmatiske tolkning anvendes fire typer af retskilder, hvor udgangspunktet er 

analysen af reguleringen, dvs. lovgivningen og det hierarki, som ligger heri med 

lovgivning, cirkulærer, bekendtgørelser, administrative forskrifter, selvregulering m.v. 

Her skal iagttages lex superior princippet, som udtrykker at lovgivning skal have 

hjemmel, typisk i Grundloven, EU-retten, folkeretten eller andre overordnede 

principper. 

Dernæst inddrages retspraksis, retssædvaner og forholdets natur, og selvom der altid 

ligger i de hermeneutiske principper at inddrag for-forståelse, kontekst og perspektiv, 

kan de sidst nævnte retskilder i højere grad en den/de førstnævnte siges at være 

samfundsmæssigt kontekst- og tidsperiodebestemte. 

De anvendte kilder til belysning af gældende ret er domstolsafgørelser, andre afgørelser 

og administrative forskrifter, artikler og anden litteratur, idet de enkelte 

problemstillinger i problemformuleringen undersøges efter den retsdogmatiske metode. 

Følgende elementer kan være relevante momenter i forhold til de foreliggende 

problemstillinger3: 

• Autoritative formuleringer 
• Ordlydsfortolkninger 

• Placering af bestemmelsen i kontekst 
• Fortolkning ud fra retssystemet som helhed 

                                                           
3 Ruth Nielsen og Christina d. Tvarnø: Retskilder og retsteorier, 3. udgave, DJØFs forlag,  2011. 
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• Hensynet til den sociale, tekniske og lignende udvikling 
• Fortolkning i lyset af alle relevante bestemmelsers formål 
• Relation til international lovgivning 
• Domsafgørelser som præjudikater 

 

Ved gennemløbet af disse aspekter set i relation til den konkrete foreliggende 

problemstilling ligger implicit anvendelsen af principperne anvist i den hermeneutiske 

retsteori 

 

1.5 Kildekritik 

Udover den anvendte litteratur er benyttet domme og afgørelser. I forhold til det 

samlede volumen af afgørelser er antallet af relevante domme og afgørelser i forhold til 

interessentproblemstillingen ikke stort.  

Det betyder på den ene side, at der ikke løbende sker regelmæssige opdateringer af, 

hvordan retten er, og på den anden side, at da der ikke åbenbart er behov for sager og 

afgørelser, er opfattelsen i samfundet af, hvad der burde være ret formentlig relativt 

stabil over tid. 

1.6 Perspektivering 

Interessentskaber har tidligere være betydelig mere udbredte end i dag. Dette forhold 

kan skyldes, at interessentskaber især har været benyttet i liberale erhverv, hvor der har 

været mange advokat- og revisionsfirmaer. Inden for disse brancher har de i de seneste 

år været tendens til sammenlægninger, hvilket mindsker antallet af enheder. 

Dertil kommer et øget fokus i de senere år på kapitalselskaber incl. anpartsselskaber, 

hvor adgangen til at oprette selskaber er blevet betydelig nemmere som følge af lavere 

kapitalkrav, EU-de-regulering m.v. 

Dette kunne have den virkning, at det for mange vil ligge mere lige for at vælge et 

kapitalselskab, da disse også har begrænset hæftelse i modsætning til 

interessentskabets personlige, ubegrænsede og solidariske hæftelse. Dette kunne tyde 
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på en bevægelse væk fra et tillidssamfund over i retning af, at man vælger en 

virksomhedsform mere præget af eksplicit regulering og begrænset hæftelse. 

Der er inden for de senere år sket løbende opdateringer af lovgivningen på 

kapitalselskabsområdet, men der er fortsat ikke tegn på yderligere lovgivning inden for 

personselskabsområdet, hverken på det selskabsretlige område eller på det skatteretlige 

område. 

På et enkelt punkt er der inden for de sidste år forekommet lovændringer af betydning 

for interessentskaber, og her tænkes på ændringerne i Kursgevinstloven. 

Fra 1994 også indeholdt Kursgevinstloven § 17, der gav mulighederne fra fradrag 

begrundet i driftstab jfr. SL §6, stk. 1, litra a. Frem til 2010 var der forskel på 

fradragsmulighederne for selskaber og personer, idet selskaber som udgangspunkt 

havde fradrag for tab på fordringer jfr. Kursgevinstlovens § 3 (med enkelte undtagelser), 

hvorimod fysiske personer omfattet af Kursgevinstlovens kapitel 3 kun havde fradrag for 

driftstab jfr. § 17, men ikke for øvrige tab på fordringer4. 

Med lovændringen af 25. juni 2010 fik fysiske personer, herunder også som konsekvens 

selskabsdeltagere i interessentskaber og andre transparente selskabsformer, også 

fradrag for tab på regresfordringer opstået efter 27. januar 2010, som ikke kunne direkte 

relateres til erhvervsmæssig drift jfr. § 17. 

Udviklingen i Kursgevinstloven er et udtryk for dels et ønske om forenkling, men også at 

etablere ens muligheder for skattefradrag for personlige deltagere i f. eks. 

interessentskaber som for egentlige selskaber jfr. Kursgevinstlovens kapitel 2. 

Som generel konklusion nævnes, at selvom der kan siges at være fravær af specifik 

lovgivning på de områder, der er behandlet i nærværende afhandling, så er det fundet, 

at der igennem den dokumenterede retspraksis er et konsekvent grundlag for at træffe 

afgørelser på det skatteretlige område. 

 

                                                           
4 Inge Langhave Jeppesen, Kursgevinstloven – samspillet mellem §§ 14 og 17 – nye muligheder, SR 
2011.0265 
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Kapitel 2 – Personselskaber, selskabsdeltagelse og hæftelse 

I forhold til interessentskabet vil der blive klarlagt spørgsmålene omkring 

• Hvornår er der tale om et interessentskab? 

•  Hvordan er den enkelte selskabsdeltagers hæftelse fastlagt? 

• Skattemæssig Transparens 

• Hvornår er man i skatteretlig forstand deltager i et interessentskab? 

2.1 Definition af interessentskab 

Jfr. LEV § 2 er et interessentskab en virksomhed, hvor alle deltagere hæfter personligt, 

uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser5. Et interessentskab er 

stiftet i selskabsretlig forstand, når to eller flere personer aftaler at drive 

erhvervsvirksomhed sammen6.   

Når interessenterne har indgået en eksplicit aftale, dokumenteres etableringen af 

interessentskabet herved, men etablering gennem stiltiende aftale kan også forekomme. 

Til vurdering af, om der foreligger deltagelse i et interessentskab, kan flere kriterier 

tages i betragtning, såsom f.eks. 

Indskud af aktiver 

Indskud af kapital 

Foreligger der en aftale mellem interessenterne – stiltiende eller eksplicit 

Hvordan fordeles overskud og tab mellem interessenterne 

Ejerskab af andel af fællesformuen 

Omfang og varighed af aktiviteterne 

Fælles fremtræden overfor tredjepart7 

I forhold til ejerskab af andel af formuen argumenterer Søren Friis Hansen8 for med 

baggrund i UfR 1955.967SH, at retten til en ideel andel af fællesformuen er et væsentligt 

                                                           
5 LEV § 2 stk. 1 
6 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3, 2. udgave, Karnov 2011, side 155, 
272-73, 295-296, samt UfR 2002.765H 
7 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3, 2. udgave, Karnov 2011, kap. 4 
8 Skattepolitisk oversigt 2004.98 Søren Friis Hansen: At være eller ikke være selskabsdeltager 
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kriterium i forhold til afgrænsning mellem indskud og et egentligt låneforhold, men ikke 

altafgørende.  

Der anføres samtidig, at såfremt der er ret til en ideel andel af nettoformuen, men ikke 

hæftelse for den fælles gæld, kvalificerer det i retning af en 

kommanditselskabskonstruktion, idet den ubegrænsede personlige hæftelse for alle 

selskabsdeltagere et kendetegnende for interessentskabet. 

Som yderligere betingelse for at et samvirke kan kvalificeres som interessentskab, at der 

sker en fordeling af virksomhedens tab blandt samvirkets parter9 og 10, idet der ellers kan 

være grundlag for at afgøre, at der reelt kun er tale om et låneforhold, der ikke 

indebærer egentlig erhvervsmæssig risiko. 

Den personlige hæftelse betyder for interessentskaber, at såfremt der er gæld i 

interessentskabet, som ikke kan dækkes via selskabets midler, træder interessenterne 

til.  

Spørgsmålet kan herefter være, hvorledes en kreditor med krav i interessentskabet er 

stillet i forhold til en kreditor med krav personligt til en selskabsdeltager, da der i begge 

tilfælde fra selskabskreditoren kan søges fyldestgørelse i såvel interessentskabets midler 

som i selskabsdeltagerens midler.  

Og en kreditor, som har krav mod selskabsdeltageren, kan søge sig fyldestgjort såvel hos 

selskabskreditoren direkte, men også i samtlige aktiver, som selskabsdeltageren ejer, 

herunder også eventuelle aktiver, som interessenten har andel i interessentskabet.  

Hvordan denne hæftelse håndteres, er afgørende for opfattelsen af tilliden til selskabet, 

dets integritet og egnethed som omdrejningspunkt for at drive forretning. Der er ikke i 

lovgivningen og i LEV givet nogen indikationer herpå, og derfor gennemgås i det 

efterfølgende afsnit, hvorledes retspraksis er etableret på dette punkt. 

                                                           
9 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3,2. udgave, Karnov 2011 kap. S 645 
10 UfR 1955.967SH og UFR 1921.475 H samt UfR 1999.1453ØL 
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2.2 Fælleskreditorer og særkreditorer 

Når et interessentskab er etableret, hæfter deltagerne i h t LEV § 2, stk 1 personligt 

ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser11.   

Denne hæftelse kan komme i anvendelse på flere måder. Fælleskreditorer er kreditorer, 

som har et tilgodehavende hos interessentskabet, og særkreditorer er kreditorer, som 

har et tilgodehavende hos en eller flere af selskabsdeltagerne personligt. 

Der er ikke i lovgivningen præciseret, hvorledes rækkefølgen for opfyldelsen af kreditors 

krav er. Hvis den personlige hæftelse er principal, forsøger en fælleskreditor først at 

fyldestgøre sit krav hos selskabsdeltagerne. Hvis den personlige hæftelse er subsidiær, 

forsøger fælleskreditor først at fyldestgøre fordringen hos interessentskabet, og først 

når disse muligheder er udtømte, rejses kravet mod de personlige selskabsdeltagere. 

En fælleskreditor kunne modsætningsvis som udgangspunkt forsøge sin fordring 

fyldestgjort hos en selskabsdeltager, hvor selskabsdeltageren efterfølgende gennem 

regres kunne søge det beløb, som var ud over ens egen hæftelse, godtgjort hos de øvrige 

selskabsdeltagere. Denne fremgangsmåde ville være udtryk for, at selskabsdeltagerne 

hæfter principalt overfor fælleskreditorerne. 

Den accepterede praksis er imidlertid, at fælleskreditorerne i første omgang rejser 

kravet mod interessentskabet med den fælles formue, og først derefter – hvis fordringen 

ikke er opfyldt inden for rimelig tid - gør fælleskreditor krav gældende mod 

selskabsdeltagerne. I afgørelsen U1998.183 Ø opsagde en bank et lån, og krævede lånet 

indbetalt inden 14 dage. Da selskabet ikke havde betalt efter 14 dage, gjorde banken 

kravet gældende overfor selskabsdeltagerne12. 

Modsat kunne en særkreditor, som har et krav mod en selskabsdeltager, forsøge sit krav 

fyldestgjort hos interessentskabet, idet selskabsdeltageren ejer en andel af 

interessentskabets aktiver. En selskabsdeltager ejer principielt en andel af 

interessentskabets aktiver og hæfter for (en andel af) selskabets passiver eller gæld, og 

en kreditor kunne derfor tænkes at søge sig fyldestgjort ved udlæg i en andel af 
                                                           
11 LEV § 2, stk 1 
12 U1998.183Ø 
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interessentskabets aktiver. Dette udlæg i selskabsdeltagerens andel af aktiverne 

(bruttoandelen) ville medføre, at interessentskabets pålidelighed som omdrejningspunkt 

for erhvervsmæssig aktivitet ville mindske betydeligt i værdi, da enhver kreditor med 

krav mod interessentskabet ikke alene skulle vurdere interessentskabets 

kreditværdighed, men også enhver af selskabsdeltagerne.  

Den etablerede retspraksis er blevet, at særkreditorer ikke kan søge sig fyldestgjorte i 

interessentskabets formue, så længe der stadig er krav fra fælleskreditorer.  Heraf 

følger, at særkreditorer kun kan søge sig fyldestgjort i selskabsdeltagerens nettoandel af 

fællesformuen, dvs. selskabsdeltagerens andel af aktiverne fratrukket andelen af 

selskabets gæld. 

Denne retspraksis kan findes i afgørelserne 

U1935.767 H hvor en komplementar og kommanditselskabet trådte i likvidation, og hvor 

en særkreditor søgte sit krav dækket af fællesformuen før fælleskreditorerne. Afgørelsen 

var, at særkreditoren ikke kunne søge sig fyldestgjort, før fælleskreditorernes krav var 

dækket.13 

U1986.725 Ø14, hvor et aktieselskab forinden den endelige registrering havde påbegyndt 

erhvervsmæssig virksomhed, og i denne indledende periode selskabsretligt havde status 

af interessentskab. Virksomheden havde oparbejdet negativt momstilsvar, som SKAT 

ønskede at modregne i en personlig skattegæld.  

SKAT havde fremført synspunktet, at kreditorernes legitime interesser krævede, at ældre 

særkreditorer (i betydningen, at gældsforholdet var opstået forinden selskabets stiftelse) 

skulle have adgang til at sikre deres krav i interessentens bruttoandel, idet der ellers ville 

være mulighed for at etablere kreditorly. 

Selskabsdeltageren havde gjort gældende, at adgang for ældre særkreditorer til at søge 

sig fyldestgjort i fællesformuen ville være på bekostning af fælleskreditorer og 

medstiftere, der da kunne risikere at blive personligt ansvarlige. En sådan adgang ville 

                                                           
13 U 1935.767 H 
14 U1986.725 Ø 
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være farlig og uhensigtsmæssig af hensyn til dels tilliden til selskaber under stiftelse, 

men også til interessentskaber i almindelighed. 

SKAT havde under proceduren henvist til en lignende tidligere sag15 (U1984.753H), hvor 

en alene-stifter i relation et aktieselskab under stiftelse havde fået foretaget modregning 

af privat skattegæld i fællesformuen. Selskabsdeltageren fremførte hertil, at der netop i 

denne afgørelse var tale om kun én stifter, der alene havde indskudt kapital, hvorfor den 

fornødne identitet var til stede. 

Højesteret afgjorde, at der i den konkrete sag ikke fandtes at være forhold, som tydede 

på, at der bevidst var tale om etablering af kreditorly, og at der derfor ikke var grundlag 

for at tilsidesætte selskabskreditorernes fortrinsret til selskabsformuen, herunder det 

aktiv, som det negative momstilsvar udgjorde.16 

Den refererede sag U1984.753H indeholdt momenter, der kunne tilsidesætte dette 

udgangspunkt, idet der i sagen var tale om et selskab med kun én stifter og én 

kapitalindskyder, hvorfor der var identitet mellem selskabsdeltageren og 

fællesformuen17. Der var derfor ingen tvivl om eller behov for definition af, hvilke 

aktiver, som selskabsdeltageren ejede. 

U1988.42H, hvor en interessent i et interessentskab, som drev forsikringsagentur for et 

udenlandsk forsikringsselskab, gik konkurs. Det udenlandske forsikringsselskab påstod 

sig forret frem for interessentens særkreditorer og fik medhold18.  

Ligeledes TfS2004.289, hvor der i dommens præmisser henvises til retspraksis, hvor 

”efter retspraksis ejer de enkelte medinteressenter en ideel andel af interessentskabets 

aktiver, ligesom medinteressenternes særkreditorer kan søge sig fyldestgjort i denne 

ideelle andel af interessentskabet.”19 

På baggrund heraf kan det fastslås, at udgangspunktet for vurderingen af, hvorvidt 

særkreditorer kan søge sig fyldestgjort i fællesformuen, er princippet om, at 

                                                           
15 U1984.753H 
16 U1986.725Ø 
17 U1984.753H 
18 U1988.42H 
19 TfS2004.849 



Side 13 af i alt 63 sider 
 

fælleskreditorer har fortrinsret til selskabsformuen, og at særkreditorer kan søge sig 

fyldestgjort i nettoandelen. 

Idet interessentskabet som udgangspunkt har status som selvstændigt rets subjekt, kan 

en særkreditor i forhold til en enkelt interessent ikke gøre udlæg i aktiver ejet af 

interessentskabet. Kreditor kan derimod gøre udlæg i interessentens ideelle nettoandel 

af interessentskabets egenkapital20  

2.3 – Interessentskab og transparens 

Når en person driver erhvervsmæssig virksomhed, foregår dette som udgangspunkt med 

baggrund i LEV §1, og den skattepligtige indkomst opgøres i henhold hertil efter PSL § 3 

stk. 1 og 2.  

Selskabsskatteloven nøje specificerer, at aktie- og anpartsselskaber samt øvrige 

selskabsformer, hvor ingen af selskabsdeltagerne hæfter personligt for selskabets 

forpligtelser, og hvor overskuddet fordeles i henhold til selskabsdeltagernes indskudte 

kapital21, er selvstændige skattesubjekter i henhold til dansk skattelovgivning. Denne 

liste er udtømmende, og der følger heraf modsætningsvist, at de i SEL § 1 ikke nævnte 

virksomhedsformer svarende til de i LEV § 1 anførte virksomheder, hvor personer hæfter 

personligt for virksomhedens gæld, ikke er selvstændige skattesubjekter. 

Heraf følger, at da de i LEV § 1 anførte virksomheder – bl.a. enkeltmandsvirksomheder, 

interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber samt andre selskaber og 

foreninger med begrænset ansvar – ikke er selvstændige skattesubjekter, indgår den 

andel af det skattemæssige resultat, som kan henføres til den person, som er (del)ejer, i 

den pågældende persons opgørelse over den skattepligtige indkomst. 

Når en virksomhed ikke er undergivet beskatning i henhold til SEL, men derimod at 

virksomhedens skattepligtige resultat indgår de de(n) pågældende person(er)s 

skattepligtige indkomst, er der tale om transparens. 

                                                           
20 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3, side 253 
21 Jfr. SEL § 1, nr. 1. og 2 
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Teoretisk kan der være tale om total eller begrænset transparens22.  

Når der er total transparens, har personselskabet alene til opgave at fastlægge hver 

deltagers andel af indtægter og udgifter, aktier og passiver. Med baggrund heri skal hver 

deltager herefter individuelt opgøre sin andel af overskud og underskud, som medtages i 

den pågældendes skatteopgørelse. Personselskabet har ingen individuel eller 

selvstændig skattemæssig status. Såfremt der i forhold til skatteopgørelsen kan 

foretages forskellige valg i relation til opgørelse af indkomsten, er det op til den 

individuelle deltager at træffe disse valg ud fra egne forudsætninger. Den danske praksis 

i forhold til den skatteretlige behandling af personselskaber kan beskrives som 

altovervejende total transparens, idet der kan være enkelte situationer, hvor princippet 

om total transparens kan vige for andre skatteretlige hensyn23 

Begrænset transparens udtrykker, at selskabet opfattes som en selvstændig enhed, hvor 

selskabet foretager indkomstopgørelsen og selvangiver overskud/underskud, herunder 

også eventuelle mulige valg i forhold til principperne for indkomstopgørelsen. Selve 

beskatningen af resultatet er overført til selskabsdeltagerne. Dette nettoligningsprincip 

ses mere at være udbredt i f. eks. Norge og Sverige24 

Den danske skatteretslige praksis i relation til tolkningen af transparens støtter sig bl.a. 

på U 1983.183 H25, hvor et interessentskab blev opdelt i to interessentskaber I/S I (de 

forretningsmæssige aktiviteter) og I/S II, hvor de forretningsmæssige aktiviteter fra I/S I 

successivt blev udskilt i aktieselskabsform A/S A, og I/S II primært varetog 

administrationen af aktierne.  Det blev senere besluttet at udlodde 100.000 kr. aktier i A 

af I/S II’s beholdning til hver interessent.  Idet hver interessent ved udlodningen af 

aktierne var blevet eneejere af og havde rådighed over de udloddede aktier, var 

afgørelsen, at udlodningen af aktierne indebar afståelse af aktierne, selvom der ikke var 

sket nogen forskydning i ejerandelene, og at beskatning skulle ske hos den enkelte 

interessent. Grundlaget herfor var, at man ikke ønskede at fravige den faste 

                                                           
22 Jfr. Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 87 
23 Jfr. Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, s 90. 
24 Jfr. Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, s 88 
25 U 1983.183 H 
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administrative praksis – bruttoligningsprincippet - efter hvilken den enkelte interessent 

ansås for ejer af en ideel anpart i hvert aktiv, og derfor også i skattemæssig forstand 

foretog køb og salg af andelen af de pågældende aktiver.26 

 

2.4  Hvornår er man deltager i et interessentskab i skatteretlig forstand? 

I forhold til interessentskaber er der ikke som i tilfældet med kapitalselskaber givet 

præcis lovgivning om beskatning af interessentskabet. Vedr. kapitalselskaber er 

beskatningen reguleret gennem Selskabsloven, der i § 1, stk. 1 nr. 2 opstiller kriterierne  

- ingen personlig hæftelse og  

- fordeling af overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital 

og i § 1, stk. 1 nr. 6. 

-  andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, jf. 

dog § 3, for så vidt foreningen m.v. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. 

Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt 

fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der 

har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed27. 

Der er dog en forskel på de opstillede kriterier i SEL og LEV, idet 

hvor LEV § 2 anfører kriteriet 

- ubegrænset og solidarisk personlig hæftelse 

Denne forskel i de opstillede kriteriet betyder, at der er forskel på den selskabsretlige og 

den skatteretlige definition af selskabsdeltagelse i interessentskaber.  

Såfremt det drejede sig om selskabsdeltagelse i anpartsselskab eller aktieselskab, ville 

spørgsmålet om selskabsdeltagelse også i skattemæssig forstand relativt enkelt kunne 

besvares i forhold til, om selskabsdeltageren ejer en anpart/aktie eller ej. 

                                                           
26 U 1983.318 H 
27 SEL § 1, stk. 1, nr. 6 
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I det efterfølgende afsnit behandles, hvorvidt der skatteretligt er tale om 

selskabsdeltagelse i interessentskab eller ej. 

I dette spørgsmål er afgrænsningen mellem selskabsdeltagelse og låneforhold central. 

Hvis en indskyder er selskabsdeltager, kan vedkommende fradrage driftstab og foretage 

skattemæssige afskrivninger på sin andel af virksomhedens aktiver. Herved påvirker 

gevinst eller tab den personlige indkomstopgørelse28.  

Er der derimod tale om långivning får debitor som udgangspunkt fradragsret for 

renteudgiften og kreditor bliver skattepligtig af renteindtægterne. 

I forhold til den skattemæssige vurdering af, om der er tale om selskabsdeltagelse eller 

om der er tale om låneforhold, kan der lægges vægt på en række momenter29, herunder 

Om der med aftalen skabes en særlig selskabsformue, hvor begge parter har 

medejendomsret 

Om der er fritagelse for deltagelse i driftsunderskud 

Om der er tilbagetrædelse i forhold til andre kreditorer, idet selskabsdeltagelse under 

alle omstændigheder vil fordre tilbagetrædelse, selvom der kan findes låneforhold 

indeholder tilbagetrædelse uden at der af denne grund alene kan defineres 

selskabsdeltagelse. 

Om der er tildelt forvaltningsmæssige beføjelser. 

Selvom selskabsdeltagelse i skatteretlig forstand kan forekomme uden medejendomsret, 

argumenterer Jakob Bundgaard for, at afgrænsning fra lånedeltagelse de facto foregår, 

når der foreligger medejendomsret30 

I afgørelsen TfS 1995, 295 H stillede et aktieselskab et større beløb til rådighed for et 

interessentskab, som efterfølgende led store tab.  Højesteret afslog fradragsret for 

lånebeløbet, som konstateredes uerholdeligt tabt, med den begrundelse,  

At skatteyderen ikke var selskabsdeltager i interessentskabet ud fra,  

                                                           
28 Jakob Bundgaard: Personselskabsdeltagelse, SR 2006.0161 
29 Jakob Bundgaard: Personselskabsdeltagelse, SR 2006.0161 
30 Jakob Bundgaard, SR-2006.061 Personselskabsdeltagelse 
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at der ikke var nogen skriftlig dokumentation i form af interessentskabskontrakt, hvor 

selskabsdeltagelsen er beskrevet, hvorfor ”selskabet ikke har haft nogen reel risiko 

overfor interessentskabets kreditorer”31 

at interessentskabets kreditorer på intet tidspunkt har været underrettet om, at 

selskabet var deltager i det pågældende interessentskab 

at skatteyderen ikke var forpligtet til at deltage i underskudsfordeling 

at der ikke i interessentskabet var foretaget nogen form for opgørelse over selskabets 

andel af interessentskabets aktiver.32 

 

I afgørelsen U1990.174 H var problemstilingen, at en skatteyder havde indskudt penge 

som stille deltager i sin mands legetøjsfirma, hvor der i kontrakten mellem parterne var 

anført en procentuel begrænsning på overskud/underskud, men også, at skatteyderen 

ikke havde ejendomsret til firmaet formue, reserver eller aktiver. Ligeledes var der ikke 

tale om, at skatteyderen skulle have nogen andel i en eventuel værdistigning i firmaet. 

På denne baggrund blev det afgjort, at indskuddet skulle behandles som et lån mellem 

ægtefæller og ikke som indskud af ansvarlig driftskapital.  

I afgørelsen TfS 2000.46933 var der etableret et interessentskab med det formål at købe 

containere og udleje dem på kontrakt. Landsretten afgjorde, 

at da projektet på forhånd var fastlagt således, at investeringen var uden reel økonomisk 

risiko for selskabsdeltagerne 

at deltagernes økonomiske risiko var begrænset til et skadesløsbrev 

at interessentskabet ifølge de etablerede kontrakter med tredjepart ikke have nogen 

reel økonomisk risiko og hæftelse overfor samarbejdspartnere, myndigheder og 

tredjemænd i relation til driften 

at interessentskabet var kontraktligt forpligtet til ikke at drive nogen anden form for 

virksomhed 

                                                           
31 TfS 1995.295 H side 22 fn 
32 TfS 1995.295 H 
33  TfS 2000.469 
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var interessentskabskontrakten bestemmelser om personlig og solidarisk hæftelse for 

interessenterne uden reel betydning. 

Da der yderligere var en passus i interessentskabskontrakten efter hvilken 

selskabsdeltagerne skulle fordele overskud/underskud i forhold til deres ejerandel, gjort 

Skatteministeriet gældende, at interessentskabet skulle anses for skattepligtigt i h t 

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1., nr. 2. 

På denne baggrund konkluderedes, at konstruktionens eneste formål havde været at 

opnå betydelige skattemæssige fradrag for renteudgifter og underskud som følge af 

afskrivninger, og at der derfor ikke kunne anerkendes skattemæssige afskrivninger og 

fradrag for selskabsdeltagerne34. 

I de fundne afgørelse må det konkluderes, at medejendomsret til selskabets aktiver er et 

væsentligt moment i vurderingen af, om en person er selskabsdeltager eller ej, idet 

Søren Friis Hansen argumenterer for, at der hverken i selskabsretten eller i skatteretten 

gælder et ufravigeligt krav om medejendomsret til aktiver for at definere 

personselskabsdeltagelse35. Dette synspunkt finder tilsyneladende støtte i TfS 1999.646, 

hvor Østre Landsret anerkendte selskabsdeltagelse i skatteretlig henseende, selv om 

interessenter ikke havde ejendomsret til aktiver36.  

 

Under alle omstændigheder er medejendomsret et meget væsentligt moment, og i hvert 

fald i forhold til ret til skattemæssige afskrivninger må medejendomsretten være en klar 

forudsætning. 

At en interessent i skatteretlig forstand kan siges at være ejer af en bruttoandel af 

fællesformuen og aktiverne vil formentlig forudsætte, at interessenten i selskabsretlig 

forstand er ejer af en ideel andel af interessentskabets fællesformue.37 

                                                           
34 TfS 2000, 469 Ø 
35 Jfr. også Søren Friis Hansen, SPO 2004.98 
36 Jakob Bundgaard, SR-2006.061 Personselskabsdeltagelse 
37 Søren Friis Hansen, SPO 2004.98 



Side 19 af i alt 63 sider 
 

På baggrund af de nævnte afgørelser kan konkluderes, at følgende momenter i forhold 

til selskabsdeltagelse i interessentskab i skatteretlig forstand må inddrages i den 

helhedsvurdering, der skal foretages – med de vigtigste momenter først:  

- der skal være tale om reel selskabsdeltagelse med erhvervsmæssig risiko  

- selskabsdeltageren skal eje en andel af interessentskabets aktiver 

- deltagelse i den personlige og solidariske hæftelse 

- tildeling af forvaltningsmæssige beføjelser 

- selskabsdeltageren skal deltage i en eventuel underskudsdækning 

2.5. De skattemæssige virkninger af at indtræde i interessentskab 

Når en skatteyder bliver selskabsdeltager jfr. ovenfor etableres ejerskab til en del af 

fællesformuen, hvorfor skatteyderen får adgang til at foretage fradrag i f m afskrivninger 

på den andel af bruttoaktiver, som skatteyderen ejer, ligesom der til skatteyderens 

skattepligtige indkomst skal lægges den relevante andel af interessentskabets overskud 

eller underskud. 

Når der foretages indskud, indgår dette indskud i fællesformuen med dermed følgende 

eventuelle ændringer i ejerbrøk m.v. i f t virksomhedens aktiver.  

Et interessentskab kan etableres uden indskud fra selskabsdeltagerne. Såfremt der i 

selskabet opbygges en fællesformue vil indskyderen jfr. skatteretlig praksis som 

beskrevet i U1983.318H38 have ejerskab til en bruttoandel af de aktiver, som selskabet 

ejer.  Ved udtræden af interessentskabet vil selskabsdeltageren blive beskattet i henhold 

til AVL af aktivernes værdi, da udtræden af interessentskab skatteretligt behandles som 

delsalg.  Ved delsalg forstås, at selskabsdeltageren sælger en andel svarende til hans 

samlede ejerandel i selskabet af hvert enkelt aktiv i selskabet. 

Hvis deltageren derimod foretager indskud i selskabet og dermed opnår at eje en 

bruttoandel af selskabets aktiver, vil skatteyderen ved udtræden skulle beskattes af 

værditilvæksten på de enkelte aktiver fratrukket de skattemæssige afskrivninger, der er 

foretaget af selskabsdeltageren på de pågældende aktiver over årene. 

                                                           
38 Jfr. U1983.318 H 
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Denne praksis er beskrevet bl. a i TFS 2005.642VL, hvor et selskab havde overdraget en 

ideel andel på ¼ af en fiskekutter, hvor det bl.a. fremgår, at ”Den, der optager en 

kompagnon i sin hidtidige enkeltmandsvirksomhed, skal opgøre fortjeneste eller tab på 

den afståede part af driftsmidlerne, og beløbet skal tages i betragtning ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst.”39 Herved præciseres netop, at selskabet ved optagelsen 

af en ny interessent frasælger en ideel anpart af aktiverne til den nye interessent, og at 

der i forbindelse hermed skal ske en opgørelse af den skattepligtige indkomst.   

Konsekvensen er, at hver enkelt selskabsdeltager i sin egen opgørelse af den 

skattepligtige indkomst medtager bidraget til den skattepligtige indkomst hidrørende fra 

den del af aktiverne, som den ideelle andel angiver, med de valg, som for rammerne af 

skattelovgivningen giver mulighed for. To selskabsdeltagere med ejerskab af hver sin 

ideelle andel af selskabets aktiver, kan således i samme skatteår træffe forskellige valg i 

forhold til afskrivninger m.v. 

2.6 Konklusion 

Det kan herefter konkluderes, at der ved afgørelsen af, om en skatteyder er deltager i et 

interessentskab eller ej i forhold til den konkrete sag lægges vægt på følgende 

momenter: 

- Om der med aftalen skabes en særlig selskabsformue, hvor begge parter har 

medejendomsret 

- selskabsdeltageren skal eje en andel af interessentskabets aktiver 

- selskabsdeltageren skal deltage i en eventuel underskudsdækning 

- der skal være tale om reel selskabsdeltagelse med erhvervsmæssig risiko  

- forvaltningsmæssige beføjelser – tilsyn og kontrol 

- deltagelse i den personlige og solidariske hæftelse 

Når en skatteyder deltager i et interessentskab, indgår skatteyderens andel af 

interessentskabets overskud eller tab i den skattepligtige indkomst, ligesom 

skatteyderen kan foretage fradrag for afskrivninger for den andel af bruttoaktiverne i 

interessentskabet, som han ejer. 

                                                           
39 TfS2005. 642VL, side 2 
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Kapitel 3. Beskatning af overskud eller tab i interessentskaber 
I dette kapitel beskrives den skattemæssige fordeling af overskud eller tab i 

interessentskaber med udgangspunkt i definition af den skattepligtige indkomst. 

Efterfølgende beskrives, hvorledes overskud eller tab fordeles, og endelig analyseres 

konsekvensen af ændringer af ejerbrøken. 

For erhvervsmæssig virksomhed udført af en eller flere personer omfattet af KSL § 1 og 2 

gælder, at indkomsten er skattepligtig. Denne skattepligt er primært fastlagt i 

Statsskatteloven40, og specificeret i Kildeskatteloven og Personskatteloven. 

I KSL § 2, specielt nr.3 og 4 præciseres, at indkomstskattepligten også omfatter personer, 

der udøver erhverv, altså også omfattende selvstændig virksomhed. 

Den skattepligtige nettoindkomst for en periode opgøres principielt som selskabets 

bruttoindtægter fratrukket de omkostninger og fradrag, der kan henregnes til denne 

periode. 

Almindeligt driftsoverskud eller tab indgår i den almindelige skattepligtige indkomst, 

hvor der indregnes fradrag i forhold til afskrivningsloven.  Opgjorte avancer i forhold til 

øvrig lovgivning, typisk i henhold til aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og 

ejendomsavancebeskatningsloven, medregnes i den skattepligtige indkomst i henhold til 

disse loves bestemmelser. 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hos selskabsdeltagerne skal der således 

tages hensyn til 

• Fordelingen af driftsoverskud eller –tab 

• Ejerandelen i forhold til bruttoaktiver, som afgør hvorledes selskabsdeltagerne kan  

o foretage afskrivninger i henhold AL 

o indregne tab eller gevinst i henhold til ABL, EBL eller KGL m. fl. 

 

Når der foreligger et interessentskab, anses selskabsdeltageren for at eje en ”ideel 

nettoandel” af de aktiver, der udgør interessentskabets egenkapital41.   

                                                           
40 SL § 4 
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I forhold til ejerskab af interessentskabets aktiver behøver der ikke at være nogen 

sammenhæng mellem andelen af aktiver indskudt i selskabet fra den enkelte 

selskabsdeltager og den indflydelse og ledelsesret, der tilkommer selskabsdeltageren42. 

Indflydelsen og ledelsesretten i et interessentskab vil som udgangspunkt skulle foregå i 

enighed mellem interessenterne, medmindre der eksplicit er fastlagt særlige 

ledelsesorganer m.v.43 

Konklusionen er, at i forhold til den selskabsretslige problemstilling er der ikke 

nødvendigvis sammenhæng mellem ejerskab til (indskudte) aktiver og den 

ledelsesmæssige indflydelse, som den enkelte interessent har. 

I forhold til den skatteretslige problemstilling gælder, at da interessentskabet som 

personselskab er transparent, beskattes selskabsdeltagerne som udgangspunkt 

personligt af indkomsten i selskabet44 jfr. afsnit 2.3 ovenfor.  

 I f t fradragsret på interessentskabets aktiver, opfattes de enkelte selskabsdeltagere for 

at være ejere af en ”ideel bruttoanpart” af interessentskabets aktiver45 og 46.  

Det er ejeren af et aktiv, der har mulighed for at foretage skattemæssige afskrivninger, 

og hvis ejeren ikke har indskudt aktivet i interessentskabet, men kun har stillet 

brugsretten til rådighed, har ejeren stadig det fulde ejerskab og kan foretage 

skattemæssige afskrivninger. 

Hvis ejeren der imod har indskudt aktivet i interessentskabet, indgår aktivet i 

aktivmassen i interessentskabet og kan danne baggrund for afskrivning hos den enkelte 

interessent i forhold til denne bruttoandel.47 

I forhold til de beskatningsmæssige problemstillinger tales der om  

                                                                                                                                                                              
41 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3,2. udgave, Karnov 2011 side 253 
42 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3, 2. udgave, Karnov 2011side 181 
43 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3, 2. udgave, Karnov 2011side 394 
44 Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 90 mf , side 96 øv 
samt side 132 øv 
45 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3, 2. udgave, Karnov 2011 side 297 
46 Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 132 
47 Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 93 
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• Fordelingsbrøken, som afgør fordelingen af deltagernes andel af de løbende 

indtægter og udgifter 

• Ejerbrøken, som angiver deltagernes skattemæssige ejendomsret til 

aktiverne i interessentskabet 

3.1 Fordelingsbrøken 

Fordelingsbrøken kan fastlægges eksplicit ved aftale mellem interessenterne, og hvis en 

aftale ikke foreligger, vil der generelt som deklaratorisk regel være en antagelse om, at 

interessentskabets skattepligtige resultat fordeles ligeligt mellem interessenterne48.  

Dette bygger på, at der ikke i lovgivningen er fastsat nogen generel retningslinie herfor. 

Som udfyldende regel fordeles selskabets tab ligeligt mellem de enkelte interessenter49. 

Deltagerne kan træffe aftale om en anden fordelingsnøgle i f t tab. Hvis der er truffet 

aftale om en fordelingsnøgle i f t udbytte, gælder som udfyldende regel, at tab fordeles 

efter samme fordelingsnøgle. Dette opfattes som generel praksis i forhold til 

personselskaber, idet princippet er anført i Sølovens § 11250 

 

Såfremt det skattepligtige resultat efter den indgåede aftale mellem interessenterne 

ikke fordeles ligeligt, kan det i henhold til aftalefriheden fordeles efter 

Forskellig indtjeningsevne 

Forskellig arbejdsindsats 

Forskelligt kapitalindskud 

eller andre kriterier, som interessenterne aftaler. 

I normale forretningsmæssige relationer vil der være tale om modstående interesser, 

som sikrer, at de indgåede aftaler med al sandsynlighed også ville kunne indgås med en 

uvildig tredjeperson.  

                                                           
48 Aage Michelsen m.fl: Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag 2011, side 1016 fn. 
49 Søren Friis Hansen m.fl.: Dansk Selskabsret 3, 2. udgave, Karnov 2011,  645 
50 Søloven § 112 
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Hvis der derimod er tale om interessefællesskab mellem selskabsdeltagerne, kan det 

betyde, at aftaler parterne imellem som afviger fra den ligelige deling mellem 

selskabsdeltagerne, kan være udtryk for skattetænkning eller at der kan være 

gaveelementer skjult i aftale, som ellers kunne udløse beskatning. Også tilfælde, hvor en 

aftale pludselig ændres i år med afgivende økonomisk resultat, kan give anledning til 

overvejelser om, hvilke hensyn der parterne imellem har ligget til grund. 

Der kan således mellem interessenterne være aftalt fordelinger af overskud og 

underskud, som afviger fra ligedelingen. Der kan i aftalerne være indbygget en fordeling 

af overskud i forhold til f. eks. arbejdsindsats, indskud, eller andre betragtninger. Det 

væsentlige er, at den skatteretslige praksis i vidt omfang respekterer de mellem 

interessenterne indgåede aftaler, såfremt forretningsmæssige principper ligger til grund 

for aftalerne, hvor der kan henvises til LSRM 1974.155, hvor der ikke var skriftlig aftale 

om fordelingen af overskud eller underskud. Der blev ikke accepteret en pludselig 

skævdeling i et år, hvor der var underskud.  

I denne afgørelse bliver en skriftlig aftale om skævdeling af underskud mellem 

interessenterne underkendt. I de tidligere år havde overskud/underskud været fordelt 

ligeligt mellem interessenterne, men ændringen i fordelingen til en skævdeling blev 

underkendt med baggrund i, at der ikke var klare forretningsmæssige begrundelser for 

skævdelingen. 

Afgørelsen kan ikke tolkes derhen, at skævdelinger i sig selv ikke kan accepteres, men i 

forhold til en opstået situation, hvor en interessent blev nødt til at dække en 

medinteressents gæld opstået som følge af et underskud, er hensigten bag aftalen om 

skævdeling blevet vurderet, og der er ikke fundet belæg for aftalen med begrundelse i 

forretningsmæssige principper51.  

I afgørelsen LSRM 1956.28 drev A samme med to andre interessenter en fabrik sammen, 

og der forelå en aftale mellem interessenterne efter hvilken A fik fuldt skattemæssigt 

                                                           
51 LSRM 1974.155 
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fradrag for de ved driften opståede tab, hvorimod overskudsbeløb blev fordelt mellem 

alle interessenterne.52 

Når der er tale om aftaler indeholdende skævdeling mellem interessenter med 

interessefællesskab, vil der som udgangspunkt være større krav til dokumentation i f t 

forretningsmæssige begrundelser53, ligesom bevisbyrden vedr. eventuelle aftaler om 

skævdeling påhviler skatteyderen54. Her kan henvises til UfR 1964.341Ø, hvor den 

fremførte bevisbyrde fra skatteyderen blev underkendt55. 

I LSRM 1968.139 fremgår af sagen, at overskud og underskud skulle fordeles i forhold til 

den enkeltes andel af formuen56 

Videre kan henvises til LSRM 1958.15, hvor der i et interessentskab mellem far og søn fra 

skattemyndighedernes side var betvivlet, at et honorar, som faderen havde optjent, 

kunne indgå i interessentskabets regnskab. Den fordeling af indtægter mellem de to 

parter, som var resultatet af denne disposition, blev stadfæstet, idet præmisserne for 

afgørelsen bl. a., 

at der ved den indgåede aftale var tilsigtet en skævdeling af overskuddet, bl .a. 

begrundet i, at arbejdsindsatsen var forskellig 

at man i øvrigt ved aftale kunne have fastlagt en hvilken som helst fordeling af 

overskuddet.57 

Det kan ikke af afgørelsens præmisser ses, om der har været overvejelser om 

gaveelement, men da der er tale om far/søn relation, vil det være et nærliggende 

udgangspunkt. 

I afgørelsen TfS 2004.437LR58 vedr. en aftale om skævdeling i forbindelse med en 

nyindtrådt interessent i et advokatfirma, hvor det i forbindelse med sagsgennemgangen 

                                                           
52 LSRM 1956.28 
53 Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, 1. udgave, DJØF, 2011, side 150 fn 
54 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3,2. udgave, Karnov 2011,  side 642 mf 
55 UfR 1964.341Ø 
56 Liselotte Madsen, : Den Skatteretlige behandling af personselskaber,LSRM  1968.139, side 137 
57 LSRM 1958.15 
58 TfS 2004.437LR 
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konstateres, at der ikke er modstridende interesser mellem interessentskabets parter i 

forbindelse med opgørelsen af den goodwill, der var genstand for sagen. 

Det kan hermed konkluderes i forhold til fordeling af overskud eller underskud i 

interessentskabet er aftalefrihed mellem parterne i selskabet, men at der: 

- Hvis ikke andet er aftalt mellem parterne forventes en ligedeling i hvert enkelt 

regnskabsår 

- Mellem parterne kan aftales en hvilken som helst fordeling af overskud/underskud – 

men ikke en variabel deling forskellig fra år til år 

- Typisk i skævdelinger kan ske fordelinger baseret på 

o indtjeningsevne 

o arbejdsindsats 

o kapitalindskud 

- ved konstateret tilstedeværelse af interessefællesskab parterne imellem vurderes 

nærmere, om den indgåede aftale om skævdeling bygger på et reelt 

forretningsmæssigt grundlag, som også ville tåle prøvelse hos uafhængig 

tredjemand. 

3.2 Ejerbrøken 

Ejerbrøken er grundlaget for fordelingen af de skattemæssige afskrivninger mellem 

deltagerne som forudsætning for interessenterne individuelle anvendelse af 

afskrivningsregler og avancebeskatning m.v. Dette er relevant i f m indtræden, udtræden 

og opløsning af interessentskabet samt i andre tilfælde, hvor aktiver anskaffes eller 

afhændes. 

Den enkelte selskabsdeltagers skattepligtige indkomst forøges med selskabets 

overskud/underskud fratrukket den pågældendes andel af interessentskabets fradrag og 

skattemæssige afskrivninger.59 

Ejerbrøken har ikke nødvendigvis nogen betydning for fordelingen af det løbende 

driftsoverskud og driftsunderskud mellem deltagerne, med mindre det direkte er 

                                                           
59 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3,2. udgave, Karnov 2011, side 642 øv 
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bestemt i selskabsaftalen. Kapitalgevinster eller –tab f. eks. ved salg af 

afskrivningsberettigede aktiver skal fordeles i forhold til deltagernes ideelle anpart i 

selskabet, selvom det løbende overskud eller underskud skal fordeles efter en anden 

delingsnorm. Det er samtidig den enkelte interessents andel af aktiverne, der afgør den 

enkeltes mulighed for at fradrage afskrivninger i den skattepligtige indkomst. 

Set ud fra et selskabsretsligt synspunkt ejer hver af interessenterne en nettoandel af 

interessentskabets aktiver, hvorved interessenten ikke er direkte ejer af en andel af 

aktiverne, men derimod en andel af værdien af de samlede aktiver fratrukket 

gældsforpligtelser og egenkapital60. 

Skatteretligt danner skatteyderens bruttoandel af aktiverne grundlag for fordelingen af 

de skattemæssige afskrivninger samt anvendelse af avancebeskatningsreglerne61. 

Hvis ikke andet er aftalt, gælder som udfyldende regel stadfæstet af retspraksis, at 

selskabsdeltagerne har lige store ejerandele.  

Fastlæggelsen af ejerbrøken sker indledningsvis i f m stiftelsen af interessentskabet, hvor 

der i stiftelsesdokumentet fastlægges en værdiansættelse af de aktiver, som 

interessenterne har skudt ind i selskabet med forbehold for skattemyndighedernes 

eventuelle korrektion af aftalen, såfremt de i aftalen fastsatte værdier og ejerbrøker 

åbenbart afviger fra de indskudte aktivers handelsværdi62. Også i tilfælde hvor der er 

interessefællesskab mellem interessenterne, kan aftalerne korrigeres af 

skattemyndighederne. 

Såfremt der mellem interessenterne for en interessent aftales en højere ejerbrøk end 

størrelsen af det faktiske indskud berettiger til, kan der foreligge et gaveelement, der 

principielt er indkomstbeskatningspligtigt. Konsekvensen heraf er, at der ved aftaler 

                                                           
60 Liselotte Madsen: Den skattemæssige behandling af personselskaber, DJØF 2011,  side 95 
61 Liselotte Madsen: Den skattemæssige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 95 
62 Aage Michelsen m.fl: Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag 2011, side 1013 mf. 
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mellem parter med muligt interessefællesskab er betydelige krav til dokumentation af 

aftalernes forretningsmæssige beskaffenhed63. 

Ændringer i ejerbrøken kan – udover ved stiftelsen og etablering af fællesformue - ske 

ved  

• At en interessent indskyder eller udtager aktiver i interessentskabet 

• At én ny deltager indtræder i interessentskabet 

• At en deltager træder ud uden der samtidig indtræder e n ny deltager 

I et interessentskab med 4 interessenter, der ejer lige store dele af fællesformuen på 

400 kr., vil et indskud fra en interessent A i form at et aktiv til en værdi på 100 kr betyde, 

at fællesformuen øges med 100 kr. til 500 kr. Hvis aktivet ikke indgår i den nye 

fællesformue, ville der ikke være tale om indskud, men derimod at A stiller et aktiv til 

rådighed for interessentskabet, og dermed overgiver brugsret og ikke ejerskab til aktivet. 

Herefter vil A’s ejerbrøk være ændret fra 25 % til 40 %, og de andre 3 interessenters 

ejerbrøk ændres tilsvarende fra 25 % hver til 20 % hver.  

Denne situation vil give anledning til beskatning af delsalg og delkøb, idet en konsekvens 

af interessentskabets transparens i skattemæssig henseende er, at ændringer i ejerbrøk 

sættes lig med formueforskydninger mellem interessenterne, hvor én interessent i 

eksemplet har solgt et aktiv, og de andre modsætningsvis har købt et aktiv. 

I eksemplet har A ud fra denne synsvinkel solgt aktivet til 100 kr. til interessentskabet, og 

A er således beskatningspligtig i f t dette salg, jfr. avancebeskatningsloven. Tilsvarende 

har hver af interessenterne købt en andel af aktivet, I A’s tilfælde har A købt 40 % af 

aktivet på 100 kr., og de øvrige 3 interessenter har købt hver 20 % aktivet. 

Hvis den situation 2 år senere opstår, at A ønsker at udtræde af interessentskabet igen, 

og der i den efterfølgende periode er foretaget afskrivninger på det pågældende aktiv 

hos de enkelte interessenter jfr. AFL  § 5 stk 4. 

På udtrædelsestidspunktet har interessent A og interessent B følgende opgørelser i 

forhold til det nævnte aktiv: 

                                                           
63 TfS1986.86 
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 A B 

Aktivets anskaffelsessum 40.000 20.000 

Afskrivningssaldo, antaget 17.500 5.000 

 

Ved A’s udtræden værdisættes aktivet til kr. 50.000 kr.  For parterne A og B kan følgende 

opgørelse foretages: 

 A B 

Aktivets anskaffelsessum 40.000 20.000 

Afskrivningssaldo, antaget 17.500 5.000 

Saldoværdi 22.500 15.000 

Andel af salgspris 20.000 10.000 

Skattepligtig fortjeneste opgjort efter AFL § 9 - 2.500 5.000 

 

Interessenterne fordeler aktiverne i henhold til ejerbrøken som skattemæssigt 

afskrivningsgrundlag, og hver enkelt interessent kan anvende afskrivningsreglerne og 

beskatningsreglerne individuelt jfr. transparensen.   

 

3.3 Ændring af ejerbrøk 

Ændringer i ejerbrøken kan ske ved indtræden eller udtræden af selskabsdeltagere, 

indskud eller udlodning, så der derved enten indskydes eller udtrækkes aktiver, eller der 

sker ændring i antallet af ejere til den eksisterende aktivmasse. 

Det er etableret praksis, at når der sker ændring i ejerbrøken, opfattes dette som et 

delsalg eller et delkøb. Denne praksis kan findes refereret i TfS 2004.849LR, hvor det 

præciseres, at ”ved indtræden i et interessentskab vil den indtrædende part sammen 

med deltagelse i den fælles hæftelse erhverve en ideel andel af virksomhedens aktiver. 

Den tidligere ejer af virksomheden har ikke længere ret til at råde over virksomhedens 
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aktiver alene” 64. Derfor har den tidligere ejer af aktiverne afstået en ideel andel til den 

indtrædende part, og der skal således opgøres en afståelsessum. 

For den indtrædende part er der nu tale om, at der er anskaffet (en ideel andel af) et 

aktiv, og for den afstående part er der tale om en afståelse.   

For den indtrædende part er der ikke tvivl om, at den nu opgjorte anskaffelsessum i 

relation til afskrivningsloven udgør anskaffelsessummen til senere opgørelse af 

beskatningen. 

3.4 Konklusion 

I dette kapitel er behandlet de momenter, der kan være afgørende for fordelingen mellem 

interessenterne af overskud og tab i interessentskabet.  

Der er aftalefrihed mellem interessenterne i forhold til fordelingen, men hvis ikke anden aftale 

foreligger, er forventningen, at overskud og underskud fordeles ligeligt.  

Der kan aftales andre fordelinger, såvel i forhold til overskud som til tab, hvor der kan indgå 

Interessenternes respektive indtjeningsevne 

Arbejdsindsats 

Kapitalindskud 

eller andre forhold, som kan være relevante. 

Vedr. skævdelinger i aftalerne, såvel i forhold til fordeling af overskud eller tab, kan sådanne 

aftaler blive tilsidesat, såfremt de ikke er udtryk for et generelt princip, men mere udtryk for 

pludselig ændring eller skattetænkning. 

Ligeledes når interessentskabet består af parter med interessefællesskab vurderes, om den 

indgåede aftale ville tåle prøvelse hos uafhængig tredjemand. 

Forholdene omkring ejerbrøk er belyst, idet der er redegjort for, at selskabsretligt har 

interessenten ejerskab til en ideel anpart af fællesformuen, eller nettoandelen.  Bruttoandel, 

interessentens ejerandel af aktiverne, danner grundlag for interessentens fradragsret i forhold til 

afskrivninger samt opgørelse af tab eller gevinst ved frasalg af aktiver. 

Ved indtræden eller ændring af ejerbrøken kan de indgåede aftaler mellem parterne 

tilsidesættes, hvis der er grundlag for skattetænkning eller interessefællesskab mellem parterne. 
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Kapitel 4. Forskellige former for tab i forbindelse med medinteressenters 

insolvens  
Hvis der i interessentskaber opstår tab, kan interessenterne i forhold til deres andel af 

overskud og underskud i interessentskabet indregne dette i deres skattepligtige 

indkomst. 

Hvis der opstår gæld i selskabet, og fællesformuen ikke kan dække denne umiddelbart, 

kan kreditor søge sig fyldestgjort hos interessenterne, der jfr. ovenfor afsnit 2.2 hæfter 

modificeret principalt/modificeret subsidiært, personligt og solidarisk for selskabets 

gæld. 

Det har den konsekvens, at såfremt selskabet ikke kan betale sin gæld ud fra 

fællesformuen, kan den situation opstå, at en interessent skal betale et beløb, som han 

ikke er pligtig til i henhold til stiftelsesaftalen mellem interessenterne, men hvor 

betalingen bliver nødvendig som følge af den selskabsretslige hæftelse.  

Den pågældende interessent kan nu forsøge via regres at få dækning for den del af 

beløbet, som han har lagt ud på vegne af de andre interessenter65. 

Hvis for eksempel A , B og C er interessenter i et selskab med fordelingsbrøkerne 

henholdsvis 25, 30 og 45 %, og en fælleskreditor som følge af interessenternes 

modificerede principale/modificerede subsidiære hæftelse i første omgang forgæves har 

forsøgt sit krav på 100.000 kr. fyldestgjort i fællesformuen, kan fælleskreditor rejse krav 

om fyldestgørelse hos interessenterne A, B og C.   

Da der i selskabet ikke er aftalt andet, tilsiger den deklaratoriske regel, at A skal betale 

25 tkr., B skal betale 30 tkr., og C skal betaler 45 tkr.   

A og B betaler deres andel. Imidlertid har C ikke rådighed over mere en 20 tkr., hvorfor 

fælleskreditor indkræver restbeløbet på kr. 25.000 hos A, som betaler. 

I første omgang er der tale om et lån, som A har givet til C, A har hermed en fordring på 

C, og A kan efterfølgende indkræve beløbet hos C. 

Hvis lånet imidlertid er uerholdeligt hos C, har A lidt et tab på denne fordring. 

                                                           
65 Søren Friis Hansen m.fl.: Dansk Selskabsret 3, 2. udgave, Karnov 2011, side . 647 og 648 
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I henhold til ligningsvejledningen 2014-2, afsnit C.C.2.1.12 er den administrative 

retningslinie, at ”hvor en interessent i kraft af det solidariske ansvar ovenfor 

kreditorerne må afholde mere end sin forholdsmæssige andel af et underskud, vil han 

som regel have fradrag også for denne del, hvis han lider et tab af den grund. Dette tab 

kan skyldes, at medinteressenten ikke kan indfri interessentens regreskrav”66.  

Fradragsretten afhænger af, om tabet skyldes det solidariske ansvar overfor 

kreditorerne eller om det skyldes, at regreskravet på en medinteressent ikke 

honoreres67 (også selvom tabet er opstået ved, at en medinteressent har handlet groft 

uagtsomt (se TfS 1987,59 H)). 

Skyldes tabet det almindelige solidariske ansvar overfor kreditorerne, vil der være 

fradragsret i h t SL §6, litra a, hvorved tabet er betragte som et almindeligt driftstab. 

Formuleringen i SL § 6, stk. 1, litra a er:  

”Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: 

a. Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, 

sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger”.68 

Tab i forbindelse med virksomhedens almindelige drift er normalt og som udgangspunkt 

fradragsberettigede med baggrund i SL § 6, stk. 1, litra a. 

Hvis tabet derimod skyldes, at et regreskrav mod en medinteressent er uerholdeligt, vil 

der være tale om tab på fordring, der reguleres i h t Kursgevinstloven. 

For selskaber vil der som udgangspunkt altid være fradrag for tab på fordringer (dog 

undtagelser jfr. KGL §§ 4 og 8), hvorimod fysiske personers tab på fordringer erhvervet 

uden for næring kan være fradragsberettigede, hvis de er relaterede til den 

erhvervsmæssige drift af virksomheden69. I henhold til KGL § 14 kan der efter 

                                                           
66 Ligningsvejledningen 2014-2, afsnit C.C.2.1.12 
67 Aage Michelsen m.fl: Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag 2011, side 1018 
68 SL, § 1, stk. 1, litra a. 
69 Jfr. KGL § 17 
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lovændringen i pr. 25. juni 2010 være fradrag for tab på fordringer for personer selvom 

tabet ikke er relateret til den erhvervsmæssige drift70.   

Herefter fremgår det af Ligningsvejledningens afsnit C.B.1.4.2.4 , at der kan være fradrag 

for erhvervsdrivende personers tab på fordringer erhvervet som næring eller i 

tilknytning til den almindelige drift . 

Inge Langhave Jeppesen anfører, at der nu i henhold til KGL § 14 er fradrag for alle typer 

af fordringer, som en fysisk person kan have. Specielt er der med denne ændring af KGL 

nu fradrag for tab på regreskrav opstået efter 27. januar 2010. Der er dog fortsat 

begrænsninger i forhold til fordringer på nærtstående og selskaber, som den fysiske 

person er hovedaktionær i.71 

Spørgsmålet kan herefter være, om der i forhold til tab på regres er fradrag i henhold til 

KGL § 17 (driftstab) eller § 14 (tab på fordringer). 

Denne skelnen er væsentlig af to årsager: 

1. Hvis fradrag gives i h t § 17, vil det være kategoriseret som driftstab i h t SL § 6, 

stk 1., litra a, og for den enkelte fysiske interessent vil dette påvirke den 

personlige indkomst. Hvis fradrag derimod gives i h t § 14, vil det kategoriseres 

som tab på fordringer, og for den enkelte fysiske interessent vil dette regulere 

personens kapitalindkomst. 

2. Idet KGL § 14 indeholder undtagelser, hvor der ikke kan gives fradrag for tab på 

fordringer til nærtstående personer og selskaber, hvor personen er 

hovedaktionær, er det eneste kriterie i §17, at der er tale om et tab relateret til 

den erhvervsmæssige drift jfr. SL § 6, stk1., litra a. 

Konsekvensen af det andet punkt er, at fradrag efter KGL §17 er mere gunstig for 

skatteyderen, da han i flere tilfælde end efter § 14 vil kunne opnå skattefradrag. 

Derfor er en kvalificering af regrestabet væsentlig for den enkelte interessent. 

                                                           
70 Tine Harboe: Skattelovsamling for studerende, Magnus 2012/1, redaktionelle noter, side 254 
71 KGL §§ 14 og 15, samt Inge Langhave Jeppesen: Kursgevinstloven – samspillet mellem §§ 14 og 
17 – nye muligheder – SR 2011.0265 
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For det første skal det klarlægges, hvorvidt medinteressenten som udgangspunkt er 

pligtig til at dække tabet jfr. den personlige, ubegrænsede og solidariske hæftelse. 

For det andet skal tabet endeligt konstateres, dvs. at fordringen skal afgøres uerholdelig. 

For det tredje skal det afklares hvorvidt tabet er opstået som følge af normal og 

almindelig erhvervsmæssig virksomhedsdrift 

 

4.1 Hvornår er medinteressenten pligtig til at dække tabet for en anden 

medinteressent? 

En interessent er jfr. den personlige, ubegrænsede og solidariske hæftelse forpligtet til 

at dække tab opstået ved driften af interessentskabet for medinteressenter, i det 

omfang medinteressenterne ikke kan honorere dækningen af deres egen tabsandel. 

Et sådant tab forårsaget af dispositioner i form af krav fra en fælleskreditor, hvor 

fællesformuen ikke umiddelbart kan dække kravet, kan føre til, at fælles kreditor 

forsøger fordringen dækket ved betalinger fra interessenterne. I det omfang en 

interessent betaler mere end hvad vedkommende i henhold til interessentaftale skal 

hæfte for, giver dette anledning til et regres krav mod den/de øvrige medinteressent(er).  

Hvis tabet er opstået ved, at en medinteressent har frivilligt afholdt udgifter på 

interessentskabets vegne uden at det er aftalt med de øvrige interessenter eller at der er 

taget stilling til det i interessentskabsaftalen, har vedkommende et refusionskrav mod 

selskabet, i det omfang, omkostningerne er relevante for selskabets drift. 

Hvis tabet er opstået ved, at en interessent igennem sine handlinger har optrådt 

ansvarspådragende i forhold til en kunde, vil det pågældende erstatningstab påhvile 

interessentskabet, idet interessenterne overfor tredjepart uden videre identificeres med 

interessentskabet72. Dette er uanset handlingens karakter, strafferetsligt ansvar eller ej. 

                                                           
72 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3, Interessentskaber, 2. udgave, 
Karnov, 2011, side 475 
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4.2 Hvornår kan tabet konstateres? 

Såfremt en interessent jfr. ovenstående tab har lagt penge ud for en medinteressent, 

kan interessenten foretage regres mod medinteressenten for at få pengene betalt 

tilbage. Interessenten kan kun forlange at få den andel af tabet tilbagebetalt, som 

medinteressenterne jfr. aftalen skal hæfte for, idet interessenten selv hæfter for sin 

egen andel. 

Når interessenten lægger midler ud for en anden interessent, er der umiddelbart tale 

om et lån, hvorved interessenten opnår en fordring på medinteressenten.  

Da interessenter ikke kan pålægge andre interessenter pligt til at foretage yderligere 

indskud73 i interessentskabets levetid, er interessenten i dette tilfælde henvist til at gøre 

sit refusionskrav gældende i forbindelse med interessentskabets ophør på lige fod med 

øvrige kreditorer.  

Det betyder, at der først kan foretages regres, når interessentskabet ophører. 

Først hvis det viser sig, at fordringen er uerholdelig, kan tabet endeligt konstateres74. 

Dette fremgår også hos Ole Bjørn, der konstaterer, at ”det stedse har været antaget, at 

tabsfradragstidspunktet er knyttet til den kendsgerning, at tabet er konstateret. At et 

tab kan anses for at være konstateret på det tidspunkt, hvor debitors insolvens er 

konstateret, f. eks. ved konkurs eller anden retsforfølgning, er givet.”75 

Hvis denne manglende betalingsevne ikke er konstateret, anses udlægget for at være 

långivning til medinteressenten, jfr. LSRM 1971.38, hvor en interessent efter aftale med 

en medinteressent havde finansieret løbende driftstab og ikke fik medhold i at kunne 

anse udlånet som driftstab.76 

                                                           
73 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk Selskabsret 3, Interessentskaber, 2. udgave, 
Karnov, 2011, side 543 
74 Jfr. også Svend Erik Holm: Kommentar til udvalgte afgørelser, RR.SM.2008.455 
75 SR 1991.196 Ole Bjørn: Udvalgte afgørelser fra domstolene, landsskatteretten m.v. 
76 LSRM 1971.38 og Liselotte Madsen: Den skattemæssige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 
244 
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Ligeledes TfS2000.362, hvor det i sagen blev fremført, at skyldnerne ikke var prøvet 

insolvente, og at det ikke var afklaret, om skyldnerne var i stand til at betale77. 

Et tab kan således først give eventuelt mulighed for fradrag, når tabet er endeligt 

konstateret i form af medinteressentens insolvens. 

 

4.3 Tab relateret til virksomhedens drift og andre tab 

I en situation, hvor en interessent erholder tab som konsekvens af, at han har foretaget 

et udlæg for en medinteressent, kan der være forskellige årsager til udlægget af relevans 

for en skattefradragsvurdering. 

Der kan være tale udlæg som følge af 

a) At medinteressenten ikke har kunnet dække sin andel af et tab relateret til 

selskabets normale drift 

b) At medinteressenten har udvist ansvarspådragende handlinger, som ikke kan 

siges at ligge indenfor normal og almindelig erhvervsmæssig virksomhed 

c) Interessenten har lånt penge til en medinteressent 

d) At medinteressenten har udtrukket flere midler fra selskabet end 

interessentskabsaftalen giver ham ret til 

e) At medinteressenten efter udtræden hæfter for forpligtelser opstået før 

medinteressentens udtræden. 

 

4.3.1 Tab som følge af medinteressents manglende evne til at dække sin andel af driftstab. 

Et almindeligt kreditorkrav mod interessentskabet er opstået ved almindelig og normal 

forretningsdrift. Hvis interessentskabet ikke kan betale, hæfter interessenterne jfr. afsnit 

2.2 ovenfor om Fælleskreditorer og Særkreditorer modificeret principalt/modificeret 

subsidiært, og interessenterne hæfter herefter, hvis der ikke i interessentskabet er 
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midler til at dække tabet. Kreditor kan søge fordringen fyldestgjort hos alle interessenter 

eller en enkelt interessent med midler til dækning af det fulde beløb. 

Ved dækningen af sådanne tab af interessenterne i forhold til deres fordelingsbrøk 

vurderes fradrag ud fra statsskattelovens regler78.  

Fradrag for driftstab kan begrundes enten i et genstandskriterie, hvis der er tale om et 

beskadiget aktiv, enten omsætningsaktiv eller anlægsaktiv, og fradrag kan ske med 

baggrund i SL § 4 og 5, stk. 1., litra a79. 

Alternativt kan der tages udgangspunkt i den årsag, der er til driftstabet og 

sammenhængen med virksomhedens driftsmæssige aktiviteter. Hvis der kan lægges et 

årsagskriterie til grund, kan der være tale om fradrag med baggrund i SL § 6. Her vil tabet 

være fradragsberettiget, hvis tabet er konstateret i forbindelse med en naturlig 

driftsrisiko for virksomheden. 

Hvis den tabsforvoldende omstændighed har sammenhæng med den driftsmæssige 

aktivitet i selskabet, og der foreligger et årsagskriterium, kan vurderingen af 

fradragsretten tage udgangspunkt i SL §680. Hvis det kan påvises, at de tabsforvoldende 

omstændigheder har tilknytning til den driftsmæssige aktivitet i selskabet, og tabet 

således kan siges at være udslag af en naturligt driftsrisiko for virksomheden, vil tabet 

kunne være fradragsberettiget. Der er ikke tale om en driftsomkostning, som har til 

formål at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, men nærmere at erstatningerne 

er udtryk for et driftstab, som kan være fradragsberettiget i henhold til SL§6, stk1, litra 

a81 

Her kan henvises til Ligningsvejledningen , afsnit E.B.3.9, hvor det fastlægges, at ” 

Udgangspunktet for fradrag for erstatningsbeløb er derfor, at de kan fradrages, hvis de 

er pådraget i forbindelse med drift af erhvervsvirksomhed og er et udslag af en normal 

driftsrisiko ved udøvelsen af den pågældende erhvervsvirksomhed” og ” efter fast praksis 

                                                           
78 Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 217 
79 Aage Michelsen m.fl: Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag 2011, side  samt Liselotte Madsen, side 218 
80 Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 218 
81 SPO.2010.113 
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er der adgang til at fratrække egentlige driftstab ved indkomstopgørelsen ud fra et 

omkostningslignende synspunkt”
 82

. 

Også N. Mou Jakobsen anfører, at deltageren har fradragsret for tab, de lider ved at de i 

kraft af det solidariske ansvar overfor kreditorerne må inddække en større andel af 

interessentskabets gæld end den, der forholdsmæssigt påhviler dem i henhold til 

interessentskabskontrakten83. 

Da der nu er tab på en fordring, er det Kursgevinstloven, der fastlægger reglerne. 

Hvis interessenten er et selskab omfattet af KGL kapitel 2, vil der som udgangspunkt 

være fradrag efter § 3, medmindre der er tale om koncernforbundne selskaber84 eller 

om der er tale om særlige fordringer omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomster, 

altså om det er fordringer opstået på tværs af landegrænser85. 

Hvis interessenten er en fysisk person – og som ikke driver næring relateret til 

fordringer86, gælder generelt jfr. KGL § 14 og specielt § 17, at fradragsretten vurderes 

udfra SL § 6, stk 1, litra a, hvor tabets relation til interessentskabets normale og 

almindelige drift er væsentlig. 

Her kan henvises til  

U1983.1108 Ø, hvor det opståede tab af Landsretten ”fandtes at være opstået gennem 

afholdelse af de udgifter, som var nødvendige for interessentskabets drift…”87, og 

videre, at ”Sagsøgerens inddækning af driftsunderskuddet må anses for at være sket  

som en normal følge af risikoen ved at drive en forretningsvirksomhed med personlig og 

solidarisk hæftelse.”88 

                                                           
82 Ligningsvejledningen afsnit E.B.3.9 
83 N. Mou Jakobsen, RR 1989.183 
84 KGL § 4 
85 KGL § 5 
86 I dette tilfælde gælder KGL § 13 
87 U1983.1108Ø 
88 U1983.1108Ø 
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4.3.2 Tab som følge af medinteressents ansvarspådragende handlinger. 

I en række situationer kan der opstå tvivl om, hvorvidt den handling, der udløser 

driftstabet eller regrestabet kan siges at ligge inden for normal og almindelig 

erhvervsmæssig drift.  

Det må vurderes konkret i den enkelte sag, om den driftstabsudløsende handling ligger 

inden for rammerne for almindelig virksomhedsdrift, da det typisk vil afhænge af  

- om tabet er opstået i forbindelse med udøvelsen af erhvervsmæssig virksomhed,  

- om tabet er opstået i relation til driften og ikke grundlaget for virksomheden 

eksempelvis anlægsformuen, 

- virksomhedens karakter og det erhverv, der udøves, 

- Den ansvarlige persons adfærd og den grad af indsigt, som personen kan siges at 

have haft i forhold til handlingen virkninger til belysning af graden af uagtsomhed 

(simpel eller grov), hensigt og forsæt, 

- Om den pågældende handling ligger inden for den type af opgaver, som den 

pågældende virksomhed i almindelighed udfører, 

- Om virksomheden i erkendelse af denne almindeligt forekommende risiko for denne 

type af driftstab har indrettet procedurer eller forretningsgange med henblik på at 

imødegå denne risiko – eller om den situation, der udløser driftstabet, i den 

sammenhæng kan kaldes ”driftsfremmed”, hvorfor virksomheden ikke i det 

almindelige beredskab har forberedt procedurer og forretningsgange til at imødegå 

risikoen,  

- Om et forsikringsselskab har accepteret eller nægtet erstatning  

- Om der er tale om en strafbar handling, hvilket også i sig selv kunne indikere, at 

handlingen ligger uden for normal og almindelig erhvervsmæssigt drift. 

Hvis der er tale om en åbenbar strafbar handling eller der er tale om klart forsæt, vil 

skattefradrag som driftsomkostning som udgangspunkt blive nægtet med baggrund i bl. 

a. Ligningsvejledningen C.C.2.2.3.1 og i forhold til regres C.B.1.3.3.2. 

I dommen TfS1987.59 H, hvor en advokat havde betalt sin andel af en erstatning til en 

klient, hvor advokatfirmaets forsikringsselskab havde nægtet at erstatte tabet på grund 
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af udvist uagtsomhed, måtte handlingen ud fra en helhedsvurdering siges at ligge inden 

for rammerne af en normal risiko ved drift af et advokatfirma. Der blev tilkendt fradrag 

på baggrund heraf. 

I dommens præmisser gennemgås en række forhold af betydning for den samlede 

vurdering. Højesteret har i præmisserne noteret sig dels hvorvidt forsikringsselskabet 

ønskede at dække tabet ud fra rådgiveransvarsforsikringen dels hvorvidt der var tale om 

en strafbar handling. 

At forsikringsselskabet i den konkrete sag ikke ønskede at udbetale erstatning under 

henvisning til, at den pågældende havde handlet groft uagtsomt, betød i henhold til 

Højesterets vurdering ikke, at dette i sig selv kunne siges at indikere, at den foretagne 

culpøse handling ikke var relateret til virksomhedens daglige drift, og dermed inden for 

rammerne af en almindelig driftsrisiko.89 

Der kan tilføjes, at vurderingen af, om forsikringsselskabet ønsker at udbetale erstatning 

i forhold til policen typisk vil være en anden vurdering end vurderingen, om tabet skal 

berettige fradrag i henhold til skattelovgivningen. Men det kan under visse 

omstændigheder være et moment, der kan pege i den ene eller den anden retning i 

relation til en konkret afgørelse. 

I sagen blev det oplyst, at der ikke var rejst tiltale mod den interessent, der havde 

foretaget den ansvarspådragende handling. Det er formentlig rigtigt at sige, at 

handlinger, som påfører strafansvar, som derfor i sin konsekvens er kriminelle 

I den nedenfor refererede Højesteretsdom SKM2012.353HR lægger Højesteret i 

vurderingen af, om tab på regres er fradragsberettiget i henhold til KGL, vægt på, om de 

betalte erstatninger, som danner grundlaget for regresfordringen, kan være 

fradragsberettiget i henhold til SL § 6, stk.1, litra a. 

I forhold til skattefradrag for tab på regresfordringer kan den ovenstående liste over 

momenter suppleres med, hvorvidt den opståede regresfordring er uerholdelig eller om 
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der kun er tale om et midlertidigt lån. Hvis regresfordringen ikke er erklæret 

uerholdelig, vil der som udgangspunkt være tale om et lån og ikke tab på fordring.  

I forhold til intention og hensigt gennemgås nu afgørelserne SKM2010.194.ØL og 

SKM2012.353HR, da der i sagen først blev nægtet fradrag i Østre Landsret og 

efterfølgende indrømmet fradrag i Højesteret. 

Sagen – som blev indbragt for Østre Landsret og siden af revisorfirmaet blev anket til Højesteret 

- drejer sig om, hvorvidt revisionsfirmaet S kan få fradrag for de erstatningsomkostninger, de har 

indgået forlig om i en række selskabstømmersager, hvor overskudsselskaber er blevet solgt.. 

Selskabstømmerne – køberne af overskudsselskaberne - anses for at være årsag til de tab, som 

skat og revisionsfirmaet har lidt, og skal bære det endelige erstatningsansvar. I forbindelse med 

retsopgøret efter selskabstømmersagerne har det vist sig, at selskabstømmerne ikke har kunnet 

honorere erstatningskravene.  

Ved betalingen af erstatningskravene har revisionsfirmaet erhvervet en regresfordring, som 

samtidig er tabt. Tabet udgør det beløb, som revisionsfirmaet har erhvervet regresfordringen 

for, dvs. det beløb, hvorved erstatningskravet er indfriet. 

Revisionsfirmaet har indledningsvis af Københavns Kommunes Selskabs beskatning fået nægtet 

fradrag for de betalte erstatningsbeløb.  

Revisionsfirmaet har anlagt sag med påstand: 

Principalt at tabet er fradragsberettiget som tab på regresfordring med selskabstømmeren i 

henhold til KGL § 3 

Subsidiært, at tabet er fradragsberettiget som driftstab i medfør af SL § 6, stk 1, litra a. 

I sagen fremføres følgende argumenter: 

Skatteministeriet gør gældende,  

1. anbringende, at der ikke i henhold til SL § 6, stk. 1, litra a kan være hjemmel til 
fradrag for driftstab af denne karakter. Statsskatteloven indeholder ikke udtrykkelig 
hjemmel til at fradrage driftstab, men efter fast retspraksis er der adgang til at 
fratrække egentlige driftstab ved indkomstopgørelsen ud fra et 
driftsomkostningslignende synspunkt. 

Den i retspraksis udviklede driftstabslære kan beskrives derved, at et tab - herunder 
et tab som følge af erstatningsbetaling – er fradragsberettiget, hvis tabet vedrører 
driften af erhvervsmæssig virksomhed og er et udslag af sædvanlig driftsrisiko ved 
udøvelsen af den pågældendes erhvervsvirksomhed.  

Forskellen på en driftsomkostning og et driftstab er, at en driftsomkostning er 
opstået som følge af en beslutning om at afholde en udgift, hvor driftstabet opstår 
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ved, at en give risiko er realiseret. Det er således ikke tilstrækkeligt, at revisors 
”objektive adfærd” har været udtryk for almindelig revisionsvirksomhed.  

Rådgiverens subjektive forhold – rådgiverens kendskab til handelens karakter – skal 
også afspejle en adfærd, der ligger inden fro en sædvanlig og normal drifts af ren 
revisionsvirksomhed.  

En sådan vurdering kan ses at være foretaget både i retspraksis og i 
landsskatteretspraksis i tilfælde, hvor den skattepligtige har haft indflydelse på den 
risiko, hvis realisering har udløst tabet.  

Hvorvidt driftstabet er sædvanlig driftsrisiko eller ej, kan også vurderes på baggrund 
af, om den skattepligtiges virksomhed har indrettet procedurer eller 
forretningsgange i et forsøg på at tage højde for den relevante risikos opståen. Hvis 
tabet er opstået ved, at der ikke har været forsøgt etableret sådanne procedurer for 
at imødegå en sådan risiko, kan det være et moment, som peger i retning af, at det 
ikke er en sædvanlig driftsrisiko.  

Uansvarlig adfærd ikke er det samme som uagtsom adfærd, og at også en revisor i 
sagens natur må undre sig over, at deres klienter kunne sælge deres skattegæld til 
overkurs. Der er tale om gentagne handler med overskudsselskaber på vilkår, som 
indebar, at handlerne ikke var forretningsmæssigt sædvanlige, og indebar betydeligt 
risiko for, at den latente skattebyrde i det overdragne selskab aldrig ville blive betalt. 

Skatteministeriet vurderer derfor, at den beskrevne adfærd er medvirken til en 
forretningsmæssig unormal disposition samt udtryk for en uforsvarlig tilsidesættelse 
af skattevæsenets interesser, og at de ubestridt lidte tab derfor ikke kan medføre 
skattefradrag. 

Revisionsfirmaet fremfører hertil,  

At der i henhold til SL § 6, stk. 1., litra a må være fradrag for erstatningerne som 

driftsomkostninger, når udgiften er pådraget som led i driften af en 

erhvervsvirksomhed, og at tabet er udslag af naturlig driftsrisiko ved udøvelsen af 

den pågældende erhvervsvirksomhed. Hvis der er tale om, at den ansvarlige 

forsætligt pådrager sig et erstatningsansvar, vil der ikke være tale om fradrag for 

tabet, da der vil være tale om en driftsfremmed udgift, som i så fald betegnes som 

en privat udgift. 

Der anføres videre, at grov uagtsomhed ikke i sig selv medfører bortfald af et i 

øvrigt fradragsberettiget driftstab, men at graden af uagtsom indgår i 

vurderingen af, om tabet kan betragtes som udslag af almindelig driftsrisiko.  

At det udførte arbejde for selskabstømmerne må anses for at være inden for 

rammerne af driften . 

At Skatteministeriets argument om, at revisorers arbejde i Thranesagen ikke lå 

inden for rammerne af naturlig og sædvanlig driftsrisiko ved udøvelse af 

revisionsvirksomhed, må afvises ud fra den betragtning, at Højesteret i Thrane-

sagen alene tog stilling til, at selve salget af overskudsselskabet ikke havde 

karakter af en normal forretningsmæssig disposition, da den alene var begrundet i 

skattemæssige overvejelser. 

FSR, der deltager i sagen som biintervenient, har fremført 

”at den bistand, som revisorerne i denne sag og tilsvarende sager har ydet i 

forbindelse med salg af overskudsselskaber, ligger klart inden for rammene af 
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sædvanlig revisionsvirksomhed, og at erstatningsudgifterne derfor er et naturligt 

udslag af den risiko, der er forbindelse med udøvelse af hvervet som revisor” 

2. anbringende, at fradrag efter kursgevinstloven er udelukket, dels som følge af 
almindelige skatteretlige grundsætninger og principper, dels som følge af 
erstatningsretlige betragtninger. 
Selvom det direkte er nævnt i KGL § 3, at selskaber skal medregne tab på fordringer 
ved tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan der i forhold til en 
vurdering af, om der er fradragsret for tab på fordringer, også ses på,  
- om fradragsretten vil stride mod almindelige skatteretlige regler eller principper 

og 
- om fordringen er opstået ved dispositioner, der efter deres karakter ligger uden 

for varetagelsen af selskabets interesser.  

Hvis fordringen derfor er opstået på baggrund af dispositioner, der i sig selv har 
resulteret i risiko for at pådrages sig erstatningsansvar, der ikke sædvanligt består i 
en revisionsvirksomhed, har dispositionerne ligget uden for varetagelsen af 
selskabets interesser, og derfor kan fradragsretten nægtes. 

Det gøres gældende, at den i retspraksis udviklede driftstabslære bygger på det 
princip, at et tab opstået som følge af egne dispositioner, der ligger uden for 
rammerne af en sædvanlig varetagelse af den pågældende virksomhed, ikke kan 
påvirke indkomstopgørelsen til gunst for den skattepligtige. Det gæres gældende, at 
dette er et udtryk for et grundlæggende skatteretligt princip, der tilsvarende er en 
overordnet forudsætning bag kursgevinstlovens regler. 

Revisionsfirmaet fremfører hertil,  

At der af KGL § 3 følger, at selskaber kan fradrage tab på regresfordringer (§4 og 5 

er ikke relevante i denne sammenhæng). Det fremføres, at denne lovtekst er 

udtømmende, og at kun i de tilfælde, hvor KGL eksplicit henviser til SL, vil praksis 

på dette område kunne finde anvendelse på afgørelse truffet i forhold til 

kursgevinstloven. 

Der er således ikke nogen regelkonflikt mellem KGL og anden lovgivning eller 

almindelige skatteretlige grundsætninger. 

At der i forarbejderne til KGL indikeres denne intention med lovgivningen  

 

3. anbringende, at erstatningsretlige betragtninger i sig selv udelukker fradragsret 

At der med baggrund i erstatningsretlige betragtninger ikke kan gives fradrag, idet staten 
da ikke vil blive fuldt kompenseret, og at der i henhold til interesseafvejningen må 
argumenteres for, at skattemyndighederne i højere grad sal kompenseres for det 
fastslåede lidte tab, end at den skadevoldende på skadelidtes bekostning skal lettes for 
den økonomiske byrde. 

At revisionsfirmaets handlemåde er afgørende for spørgsmålet om fradragsret i relation 
til erstatningsbetalinger i forbindelse hermed. Skatteministeriet fremfører, at 
revisorerne ved deres accept af den ikke ubetydelige risiko for skattevæsenets tab i 
forbindelse med dispositionen på uforsvarlig måde har tilsidesat skattevæsenets 
interesser.  

Revisionsfirmaet fremfører hertil,  

At Skatteministeriets argument om erstatningsretlige principper,  
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som udelukker fradrag som driftsomkostning såvel efter SL som KGL efter den 

argumentation, at skadevolder skal yde fuld erstatning til den skadevoldte – in 

casu staten - og at dette ikke vil ske, hvis der er fradragsret for erstatningen, og at 

der derfor vil være tale om en regelkonflikt mellem skatteretten og 

erstatningsretten, som ud fra et interesseafvejningssynspunkt må falde ud til 

skatteministeriets fordel,  

må afvises med den begrundelse, at det er uden betydning for spørgsmålet om 

fradrags ret, om skattemyndighederne måtte blive holdt skadesløse. 

Østre Landsret anfører i sin afgørelse,  

At revisorernes adfærd ikke findes at ligge inden for rammerne af en normal og sædvanlig drift 
ved udøvelsen af revisionsmæssig virksomhed. Der findes derfor ikke grundlag for at anse 
regreskravet som et fradragsberettiget driftstab i medfør af SL § 6, stk. 1, litra a og den herom 
udviklede praksis. 

At fradrag efter KGL må have baggrund i hensyn, som efter lovens forhistorier og forarbejde på 
tilsvarende vis må forudsætte at fordringen har tilknytning til normal og sædvanlig 
erhvervsmæssig drift. Med baggrund her i finder Landsretten ikke grundlag for at anse 
regreskravet for fradragsberettiget efter KGL § 3. 

Sagen blev anket til Højesteret, hvor der i SKM 2012.353 HR kan findes følgende overvejelser: 

Højesterets anfører i sin afgørelse bl. a., 

At udgangspunktet for fradrag for erstatningsbeløb er derfor, at de kan fradrages, hvis de er 
pådraget i forbindelse med drifts af erhvervsvirksomhed og er et udslag af en normal driftsrisiko 
ved udøvelsen af den pågældende erhvervsvirksomhed. 

At denne afgørelse beror på en konkret vurdering. Uanset om man i en konkret sag når frem til, 
at den erhvervsdrivende faktisk har handlet groft uagtsomt, er dette forhold alene ikke 
tilstrækkeligt til at nægte fradrag for den idømte erstatningsydelse.  

At den omstændighed, at erstatningsansvaret er pådraget ved en strafbar handling, ikke i sig selv 
udelukker fradragsret. Efter praksis er der dog som regel ikke fradrag for erstatningsydelser, der 
udbetales på grundlag af indehaverens forsætlige eller groft uagtsomme erstatningspådragende 
handlinger. 

At der med tilsidesættelse af skattevæsenets interesser alene kan indlægges, at de pågældende 
havde handlet uagtsomt, og at Højesteret herefter ikke har grundlag for at fastslå, at nogen af 
revisorerne i de i sagen omfattede selskabstømmersager, har handlet groft uagtsomt eller 
forsætligt.  

At anvendelsen af SL § 6, stk. 1, litra a i forhold til betalte erstatninger ikkekan være afhængigt 
af, om det er staten eller tredjemand, som er skadeligt. 

At erstatningspligten er opstået i forbindelse med udførelse af sædvanlige revisoropgaver, og at 
revisorerne alene har gjort sig skyldige i simpel uagtsomhed, hvorved de betalte erstatninger må 
anses for at være udslag af normal risiko ved driften af erhvervsvirksomhed. Derfor er der tale 
om et driftstab, som er fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a. Heraf følger også, at fradrag, 
hvor regresfordringer ubestridt er uerholdelige, tillige kan begrundes i KGL § 3. 
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Konklusion: 

Kernepunktet i sagen er, hvorvidt revisorernes adfærd kan siges at ligge inden for 

normal risiko ved sædvanlig virksomhedsdrift.  

Såvel Landsret som Højesteret lægger til grund for fradrag i henhold til såvel SL § 6, stk. 

1., litra a og KGL § 3, at driftstabet eller regrestabet skal være relateret til en normal og 

sædvanlig erhvervsmæssig drift. 

Årsagerne til den forskellige afgørelse i Landsretten og Højesteret skal findes i forskellig 

tolkninger af Højesterets dom i Trane-sagen i forhold til, hvilke motiver, der kan 

tillægges de i sagerne involverede revisorer. 

Østre Landsret konkluderer i f t Thrane-sagen, at de involverede revisorers adfærd ikke 

ses at ligge indenfor rammerne af normal og sædvanlig drift, hvor Højesteret alene kan 

indlægge, at de pågældende har handlet uagtsomt. 

Det kan derfor konkluderes, at såfremt et driftstab eller tab på regres kan siges at ligge 

indenfor normal og sædvanlig erhvervsmæssigt drift, og at der således ikke er udvist 

forsætning eller groft uagtsomme erstatningspådragende handlinger, vil disse være 

fradragsberettigede i henhold til enten SL § 6, stk. 1, litra a, eller for regrestabenes 

vedkommende KGL § 3. 

Hvis den situation opstår, at en interessent ved sine handlinger f. eks. overfor en kunde 

er årsag til et erstatningskrav, som selskabet skal dække, vil de øvrige interessenter jfr. 

den solidariske hæftelse skulle medvirke til at dække tabet.  

I relation til spørgsmålet om, hvorvidt øvrige (personlige) interessenter kan opnå fradrag 

for denne tabsdækning i henhold til en KGL § 17 problemstilling, skal en række 

momenter overvejes, herunder 

- Om der er tale om en situation, som kan opstå i relation til almindelig drift 

- Graden af uagtsomhed: simpel uagtsomhed – grov uagtsomhed – uansvarlig 

handling - forsætlig handling?  

- Objektiv adfærd – subjektiv adfærd? 

- Om en rådgiveransvarsforsikring vil dække? 
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- Forefindes i virksomheden procedurer og retningslinjer, som peger i retning af, at 

man forsøger at imødegå denne risiko for tab? 

- Om der er tale om et strafbart forhold? 

Graden af uagtsomhed rækkende over simpel og grov uagtsomhed til uansvarlig eller 

forsætlig handling vil afhængigt af vægtningen pege i retning af nægtelse af fradrag i 

henhold til SL § 6, stk. 1, litra a, jfr. afgørelsen nævnte ovenfor SKM 2012.353HR. 

Objektiv adfærd i modsætning til subjektiv handling har f. eks. relation til afgørelsen 

SKM 2012.353 HR, hvor der ikke hos nogen af parterne var tvivl om, at de af 

revisionsfirmaet udførte handlinger som sådan lå klart inden for almindeligt 

revisionsarbejde. Pointen hos Skatteministeriet var, at med den viden, som revisorerne 

måtte antages at have om hele sammenhængen, som den af revisorerne udførte 

opgave indgik i, måtte det stå klart for dem, at der var tale om en i bedste fald 

uansvarlig handling, som måtte medføre tab for SKAT. Det bemærkes, at Østre Landsret 

i sin afgørelse lå på linje med dette argument, idet der nægtes fradrag med 

begrundelse, at der er tale om et tab, der ligger uden for sædvanlig erhvervsmæssig 

risiko. 

Specielt om strafbare forhold kan bemærkes, at sædvanlig erhvervsmæssig driftsrisiko 

ikke kan forventes at indeholde strafbare handlinger, hvorfor forekomsten af strafbare 

forhold alt andet lige peger i retning af, at der ikke er tale om almindelig driftsmæssig 

risiko. 

 

4.3.3 Tab som følge af medinteressents manglende evne til at inddække lån. 

Lån til medinteressenter kan være opstået enten ved direkte långivning fra en 

interessent til en anden, en interessents udlån til selskabet i forbindelse med likviditets 

vanskeligheder i selskabet, eller en interessents manglende indbetaling af indskud vil 

som udgangspunkt ikke være relateret direkte til virksomhedens drift. Derfor vil der ikke 

af denne grund kunne gives fradrag i henhold til KGL § 17 jfr. SL § 6, stk.1 litra a.  
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Hvis der ikke er tale om fordringer i relation til nærtstående personer eller 

koncernlignende forhold, vil der som udgangspunkt være fradrag efter KGL § 14 for 

fordringer opstået efter 27. januar 2010. 

Her kan refereres til  

TfS 2005.18590 hvor indskydere i et kommanditselskab konstaterede tab i f m 

medkommandittisters manglende indbetalinger af indskudskapital, hvor der i afgørelsen 

om nægtelse af fradrag henvistes til praksis for interessenter for driftstab jfr. afsnit 4.3.1 

TfS 2100.12391, hvor en skatteyder havde tabt sit indskud i et kommanditselskab med 

baggrund i, at der af andre havde været disponeret uretmæssigt med de indskudte 

midler. Skatteyder fik ikke medhold i fradrag efter KGL § 17, da tabet ikke havde relation 

til den løbende drift, men ville formentlig efter 27. januar 2010 have fået fradrag efter 

KGL § 14. 

4.3.4 Tab som følge af medinteressents udtræk af flere midler fra selskabet end 

interessentskabsaftalens tillader. 

Derudover er det som ovenfor nævnt et krav, at årsagen til tabet er driftsrelateret jfr. 

TfS 1999.685, hvor det i sagen drejer sig om et interessentskab, hvor en medinteressent 

af fællesformuen har udtrukket et beløb til dækning af privat gæld.  

Dette medførte, at skatteyderen ved opløsningen af interessentskabet opnåede en 

fordring på medinteressenten, som blev anset for værdiløs. Da årsagen til tabet ikke 

vurderedes at have med virksomhedens drift at gøre og tabet derfor ikke kan henregnes 

som tab relateret til driftsomkostninger, afgjordes det, at der ikke var grundlag for 

skattefradrag for det lidte tab. 

Det lidte tab karakteriseredes som formuetab, og da skatteyder var en fysisk person, var 

der heller ikke i henhold til Kursgevinstloven mulighed for fradrag. 

Et andet eksempel er LSRM 1956,28, hvor en interessent ikke fik medhold i fradrag for et 

tab opstået ved en medinteressents merhævning i forhold til hans andel af 

                                                           
90 TfS2005.185 
91 TfS2011.123LSR 
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virksomhedens overskud.  Dette vurderedes som et lån fra interessenten til 

medinteressenten uden sammenhæng med virksomhedens drift92. 

I TfS1997.61993 vurderes en medinteressents uberettigede hævninger som ikke 

fradragsberettigede. Landsretten anfører i sin begrundelse momentvis, at 

interessenterne havde mulighed for og berettigede til at kontrollere indtjening og 

hævninger. Derfor fandtes de uberettigede hævninger ikke at kunne anses som en 

naturlig driftsrisiko. 

Ligeledes TfS1999.685, hvor en interessents tab på en medinteressents gæld til selskabet 

ikke vurderedes at have sammenhæng med driftstab, men derimod som formuetab, der 

ikke er fradrag for i h t SL § 6, stk. 1, litra a. I sagen indgik ligeledes en af skatteyder stillet 

kaution, der ligeledes vurderedes som værende af privat karakter, idet selskabet ikke i 

øvrigt drev virksomhed med kautionsstillelse, og at der derfor ikke kunne være tale om 

formuetab i forbindelse med næring. 

I afgørelsen TfS2000.36294 har to ud af tre interessenter i en 

ejendomsmæglervirksomhed benyttet deres betroede stilling til at tilegne sig betydelige 

midler fra selskabet. Den tredje interessent politianmeldte de to første og bortviste dem 

fra virksomheden. Der blev i 1994 afsagt dom for, at de skulle tilbagebetale det opgjorte 

uberettiget hævede beløb. 

Skatteankenævnet nægtede fradrag for beløbet for skattyderen, den tredje interessent 

under henvisning til, at tabet ikke ansås for at have tilstrækkelig nær tilknytning til 

virksomhedens løbende drift eller indenfor normal driftsrisiko. Tabet blev i stedet 

betragtet som et privat formuetab. 

Højesteret stadfæstede afgørelsen, bl. a. med henvisning til, at den interessent, som 

havde anmodet om fradrag for tabene, havde haft muligheder for at afsløre og standse 

uregelmæssighederne. 

                                                           
92 LSRM 1956.28 
93 TfS1997.619 
94 TfS2000.362 
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Da tabene ikke kunne relateres til virksomhedens drift, har der heller ikke kunnet være 

tale om fradrag i h t KGL § 17 jfr. SL §6, stk. 1, litra a. 

 

4.3.5 Tab som følge af forpligtelser opstået før medinteressents udtræden 

Når en interessent udtræder af interessentskabet, hæfter han fortsat for alle 

forpligtelser, som er stiftede før hans udtræden. En undtagelse er, hvis han aftaler 

gældsfrigørelse fra personselskabets kreditorer. 

Selv efter en interessents udtræden af interessentskabet kan han hæfte for forpligtelser, 

hvis det ikke er blevet kommunikeret til kreditorerne, at han er trådt ud af 

interessentskabet. I dette tilfælde vil han fortsat hæfte solidarisk overfor 

interessentskabets kreditorer. 

Ultimativt kan dette betyde, at den pågældende interessent kan komme i en situation, 

hvor han skal betale et beløb for interessentskabet, selvom han ikke tidspunkt er 

selskabsdeltager. 

I afgørelsen LSRM 1963.140 er en interessent udtrådt af interessentskabet, der opløses.  

Der sker ikke anmeldelse af ophøret og en tidligere medinteressent og efter opløsningen 

eneejer giver ordre på vareleverancer. Varerne blev leveret, men ikke betalt, og 

leverandøren inddrog beløbet hos den tidligere interessent, da han efter almindelig 

tilgængelig information fortsat var selskabsdeltager og derfor hæftede personligt, 

ubegrænset og solidarisk. I det landsretten fandt, at betalingsforpligtelsen ikke vedrører 

forhold i forbindelse med deltagelse i virksomhedens drift, men alene undladelsen af 

afmelding, kunne betalingen ikke relateres til virksomhedens almindelige drift, hvorfor 

der ikke kunne være tale om et fradragsberettiget driftstab.95 

                                                           
95 Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 225 
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4.4 Konklusion 

I dette afsnit er blevet gennemgået forholdene omkring tab på regres i 

interessentskaber. 

Idet interessenterne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for forpligtelser opstået 

i relation til interessentskabet, kan der opstå situationer, hvor selskabsdeltagere bliver 

nødt til at dække fordringer fra fælleskreditorer på vegne af andre interessenter. 

Der kan også opstå fordringer på andre interessenter, hvis de har udtrukket større beløb 

fra selskabet end deres fordelingstal berettiger dem til, hvis de på svigagtig vis 

uberettiget har tilegnet sig midler, eller hvis i forbindelse med en medinteressents 

culpøse adfærd eller udtræden af interessentskabet. 

Kan interessenten ikke ved regres overfor medinteressenterne opnå dækning for den 

herved opståede fordring, lider han et tab.   

I alle disse tilfælde skal det vurderes, hvorvidt den fordring, tabet er opstået på 

baggrund af, har relation til selskabets normale og sædvanlige driftsrisiko. 

I dette indgår en række momenter, såsom: 

Om der er tale om en situation, som kan opstå i relation til almindelig drift? 
Graden af uagtsomhed: simpel uagtsomhed – grov uagtsomhed – uansvarlig handling - 
forsætlig handling? 
Objektiv adfærd – subjektiv adfærd? 
Om en rådgiveransvarsforsikring vil dække? 
Forefindes i virksomheden procedurer og retningslinjer, som peger i retning af, at man 
forsøger at imødegå denne risiko for tab? 
Om der er tale om et strafbart forhold? 

Hvis tabet efter en vurdering af de pågældende momenter set i en helhed kan siges at 

ligge inden for sædvanlig erhvervsmæssig driftsrisiko, kan interessenten - som fysisk 

person - som udgangspunkt opnå fradrag med hjemmel i KGL § 17 jfr. SL §§ 6, stk. 1, litra 

a.  

Har tabet ikke relevans i forhold til driftsbetragtningen, vil der som udgangspunkt være 

mulighed for at opnå fradrag jfr. KGL § 14 for fordringer opstået efter 27. januar 2010. 
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Kapitel 5. Udtræden og ophør af interessentskab 
 

Når en interessent udtræder af et interessentskab skal det omvendte i henhold til 

indtræden ske jfr. afsnit 2. 

Der skal foretages kommunikation til samarbejdspartnere og kreditorer om, at 

interessenten fra udtrædelsesdatoen at regne ikke hæfter for forpligtelser opstået fra 

denne dato og frem. Indtil forpligtelser opstået før fratrædelsesdatoen er afregnet, 

hæfter interessenten fortsat for dem, 

Der skal være foretaget en opgørelse af overskud eller tab pr. udtrædelsesdatoen, 

Interessenten skal have afhændet sin ideelle andel af interessentskabet. 

I afgørelsen TfS2011.121 afgøres det i skattemæssig henseende relevante tidspunkt for 

en interessents udtræden som det tidspunkt, hvor der er sket frasalg af den ideelle 

ejerandel96. 

Når et interessentskab ophører, kan det være fordi enten virksomheden ophører 

fuldstændig eller en interessent bliver tilbage som ene-ejer, hvorved 

virksomhedsformen bliver personlig enkeltmandsvirksomhed. 

Årsagen til ophøret af interessentskabet kan være flere. 

Den positive årsag kan være, at interessenterne trods økonomisk succes ønsker at 

fortsætte hver for sig, eller at interessenterne ønsker at fortsætte driften i 

kapitalselskabsform. 

Alternativt kan årsagen være, at en eller flere af interessenterne bliver insolvente, og 

derfor ikke længer kan dække deres andel af virksomhedens løbende driftstab. 

Der kan også forekomme, at interessenter træder ind eller ud af interessentskabet.  

Der er i alle tilfælde tale om situationer, hvor der sker ændringer i interessenternes 

andel af aktiverne. Der kan i henhold til Afskrivningsloven være mulighed for at 

behandle afståelsen af aktiverne som enten (fra)salg af aktiver (AFL § 5) eller 

virksomhedsophør (AFL § 9). 

                                                           
96 TfS2011.121 
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I det efterfølgende behandles, hvorvidt der kan være tale om frasalg af aktiver eller 

virksomhedsophør.  

 

5.1 Frasalg eller ophør af virksomhed 

Når en interessent med ejendomsret til en ideel andel af fællesformuen udtræder af 

interessentskabet, eller dette opløses, vil der ske overdragelse eller frasalg af aktiver. 

For den afstående part kan der principielt være tale om enten salg af aktiver – som 

behandles i henhold til AL § 5 eller der kan være tale om virksomhedsophør, som 

behandles i henhold til AL § 9. 

Efter Afskrivningslovens § 5, der anvendes når en virksomhed køber og sælger aktiver i 

forbindelse med virksomhedens almindelige fortsatte drift, skal salgssummen for aktiver 

fradrages den fradragsberettigede saldoværdi ved årets udgang97.  Derved bliver 

afskrivningerne i det år, hvor aktivet sælges, samt de følgende år formindskede. 

AFL § 9 tages derimod i anvendelse, når en virksomhed ophører eller sælges. Her kan der 

ikke afskrives eller straksafskrives på driftsmidler eller skibe. Fortjeneste eller tab 

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det år, hvor virksomheden 

ophører, og opgøres som forskellen mellem salgssummen for de i ophørsåret solgte 

aktiver og saldoværdien ved åres begyndelse med tillæg af beløb anvendt til 

nyanskaffelser98. Derved får salget af aktiverne i f m virksomhedsophør direkte 

indflydelse på den personlige beskatning af selskabsdeltageren i ophørsåret.  

Hvorvidt det for den enkelte skatteyder er mere eller mindre fordelagtigt at blive 

beskattet efter princippet om fortsat drift (AFL § 5) eller efter bestemmelserne om 

virksomhedsophør (AFL § 9) vil afhænge af den enkeltes indkomstforhold, øvrig 

beskatning m.v. 

                                                           
97 AFL § 5 
98 AFL § 9 
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Generelt om virksomhedsophør kan der henvises til Ligningsvejledningens afsnit C.C.6.3, 

der indikerer følgende omkring ophør af virksomhed99: 

Ved salg af aktiver fra en virksomhed kan det være vanskeligt at afgøre, om der er tale 

om salg af aktiver eller om det er afståelse af virksomhed. Det må vurderes konkret, om 

der foreligger en eller flere virksomheder med samme ejer. Hvis der er tale om flere 

virksomheder med samme ejer, vil denne vurdering oftest være begrundet i, at der 

drives virksomhed inden for klart adskilte forretningsområder. Et salg af aktiver fra et af 

disse adskilte forretningsområder vil derfor indikere virksomhedsophør eller afståelse, 

hvor det eller de andre forretningsområder siges at være fortsættende virksomheder.  

Konkrete eksempler her på er SKM 2013.658, hvor et landbrug frasolgte en vindmølle. 

Skatterådet afgjorde, at vindmøllen udgjorde en selvstændig virksomhed, der ikke var en 

integreret del af landbruget produktion. Derfor var der tale om afståelse, hvorfor salget 

skattemæssigt skulle behandles i henhold til AFL §9, stk. 1 og ikke ALF §5. stk 2. 

Er der derimod tale om flere virksomheder, som driver forretning inden for samme eller 

tilgrænsende områder, vil et frasalg af aktiver i en af undervirksomhederne som 

udgangspunkt ikke blive betragtes som virksomhedsophør eller afståelse. 

I SPO1981.238 diskuteres, hvornår en virksomhed generelt kan betragtes som ophørt, og 

det anføres, at såfremt en skatteyder afhænder samtlige virksomhedens driftsmidler, vil 

virksomheden normalt blive betragtet som ophørt, selvom skatteyderen umiddelbart 

efter køber virksomhed inden for samme branche. 

I forhold til afgørelsen om hvorvidt der er tale om det ene eller det andet kan der 

nævnes en række afgørelser, der udspænder gældende retspraksis. 

I første omgang anføres det i Ligningsvejledningen afsnit E I 6, at fortjeneste eller tab 

ved overdragelse af ideelle anparter opgøres og beskattes efter de regler, som er 

gældende for afståelse af en erhvervsvirksomhed100 

                                                           
99 Ligningsvejledningen: Den juridiske vejledning 2014-2 af 2014-07-30 
100 Ligningsvejledningen, afsnit E I 6 
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Dernæst ses i en række afgørelse, hvordan denne hovedregel understøttes i praksis og 

suppleres med en række momenter. 

Grænsen mellem frasalg af en del af virksomheden og egentlig virksomhedsophør kan 

være hårfin, i det der her kan henvises til følgende to afgørelser101, LSR 1969.136 og LSR 

1974.134, der omhandler to fiskere, der drev fiskeri i kommanditselskaber. 

I den førstnævnte afgørelse driver en fisker aktivt fiskeri med en kutter og ejer samtidig 

en passiv andel af en anden, hvor det må tolkes, at han ikke på nogen måde var aktivt 

udøvende i virksomhedens daglige drift. Her afgjordes det, at der var tale om to adskilte 

virksomheder, hvor et salg af f. eks. kutteren tolkedes som ophør og dermed beskatning 

efter Afskrivningslovens § 9. 

I den anden afgørelse drevskatteyderen fiskeri med to kuttere sammen med en svoger, 

og samtidig hermed havde han en passiv andel i en tredje kutter. Regnskabsmæssigt 

afskrev han under ét på de tre kuttere, og det blev af landsskatteretten anset for at være 

én virksomhed. Et frasalg af én af kutterne ville derfor skattemæssigt behandles efter 

Afskrivningslovens § 5, som omhandler tab og gevinst på aktiver afhændet af en 

fortsættende virksomhed, 

Der kan her uddrages, at 

Hver sag skal vurderes ud fra sine egne forudsætninger 

Afhængigheden af enkelte aktiver spiller ind 

Den regnskabsmæssige behandling tages som udtryk for hensigt og intention, idet dette 

fremstår som et vigtigt moment i den sidste afgørelse. 

Yderligere gælder, at beskatningen for den enkelte selskabsdeltager jfr. den ovenfor 

nævnte transparensproblemstilling ikke afgøres ud fra interessentskabet, men ud fra 

den enkelte skatteyders øvrige erhvervsmæssige aktiviteter.  

 

I afgørelsen TfS 2007.180 H, hvor der var sket udlodning af aktiver fra et interessentskab 

til selskabsdeltagerne personligt, overgik aktiverne fra delt og fælles ejerskab til 

                                                           
101 SPO 1981.238 Afhændelse af driftsmidler ved virksomhedsophør 
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individuelt eneejerskab.  Der var ikke sket nogen forskydning i ejerbrøk mellem 

deltagerne.  Det konkluderedes, at transaktionen indebar afståelse af aktiverne (konkret 

var der tale om aktier) set ud fra interessentskabets synspunkt. Beskatning måtte finde 

sted hos de enkelte interessenter, og der henvistes til fast administrativ praksis, hvor 

enkelt interessenter ansås at eje en ideel anpart i hvert aktiv. At der ikke ved 

transaktionen var tale om fortjeneste for de nævnte interessenter ansås ikke for 

relevant102. 

I denne sag vil konsekvensen for de enkelte interessenter være,  

at de hver især beskattes i henhold til AFL § 9 (eller aktieavancebeskatningsloven) i 

forhold til afståelsen af deres ideelle anpart, og  

at deres personlige anskaffelsessum ved overdragelsen af ejerskab fra ideel anpart i 

interessentskabet til eneejerskab ved et eventuelt senere salg vil indgå som 

anskaffelsessum jfr. AFL § (jfr. aktieavancebeskatningsloven) 

Afståelsen fra interessentskabet vil således udløse beskatning under forudsætning af, at 

afståelsessummen var højere end den oprindelige anskaffelsessum i interessentskabet.  

To dommere afgav dissens, idet der ikke ved transaktionen var nogen fortjeneste103.  

Fulgtes dette princip, ville der ikke blive opgjort nogen fortjeneste ved transaktionen, 

der ville ikke blive tale om nogen beskatning, og formentlig ville et successionsprincip 

blive lagt til grund, ifølge hvilket den enkelte interessent ved et senere salg af 

aktiverne/aktierne jfr. aktieavancebeskatningslovens § kunne modregne den oprindelige 

anskaffelsessum, som interessentskabet havde købt aktiverne til. 

I afgørelsen VL2005.305 VLR drejer sagen sig om afhændelse af 25 % af et aktiv (en 

fiskekutter), og det afhændende selskab argumenterede for, at da den væsentligste del 

af aktivet fortsat var til stede i virksomheden, og at virksomhedens drift i øvrigt var 

uændret, skulle salgsprovenuet ved afhændelsen af aktivet indgå som fradrag i 

selskabets samlede afskrivningssaldo jfr. AFL §§ 5, stk. 2. Landsretten finder i sin 

afgørelse, at der er tale om delvist virksomhedsophør, der i overensstemmelse med 
                                                           
102 TfS 2007.180H 
103 TfS 2007.180H 
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langvarig etableret praksis skal beskattes i henhold til AFL §9 stk. 1 som påstået af 

Skattemyndighederne. 

I LSRM 1985.63 udtræder en interessent af interessentskabet og udtrak derfor hans 

andel af interessentskabets aktiver. Idet han fortsatte med at anvende driftsmidlerne i 

præcis samme type af virksomhed, dog her som eneejer, mente han ikke at være at anse 

for skattemæssigt ophørt ved udtræden af interessentskabet.  Landsskatteretten anså 

skatteyderen for ophørt ved udtræden af interessentskabet, og den opgjorte avance på 

driftsmidlerne ved afståelsen af den ideelle anpart skulle derfor beskattes i henhold til 

AFL § 9. stk 1. 

 

I sagen 1983.318H udloddes for 100.000 kr. aktier til hver af de 6 interessenter. Uanset 

at der ikke var sket nogen regnskabsmæssig forskydning mellem interessenterne blev 

det afgjort, at der var tale om afståelse af aktiverne. Idet hver interessent forinden 

udlodningen af aktierne til et samlet beløb på kr. 600.000 ansås at eje en ideel anpart på 

kr. 100.000 svarende til størrelsen af vedkommendes ideelle andel, vil de seks 

interessenter ved afståelsen af aktierne til de andre interessenter afstå et beløb på 

samlet 500.000 kr. svarende til 5/6 x 100.000 kr. hver. På samme måde vil 

interessenterne blive anset for at modtage i alt 5/6 x 100.000 kr.  

Ved ændring i ejerbrøken opfattes dette som delsalg eller delkøb, som beskattes efter 

AFL § 9 – virksomhedsophør, jfr. TfS 2007.180 H. 

Det kan sammenfattes, at i forhold til afgørelsen af, om der er tale om 

virksomhedsophør eller fortsat virksomhedsdrift med frasalg af aktiver, indgår følgende 

momenter: 

Om den skattepligtige har flere virksomheder, hvor der skal observeres: 

Fælles regnskabsføring 

Falles saldoafskrivning 

Fælles administration  

Fælles indkøb 

Den skattepligtiges deltagelse i virksomhedens drift 
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Og hvis der i forbindelse med salg eller afståelse af en eller flere ensartede virksomheder 

aftales 

Afståelse af goodwill 

Konkurrenceklausul 

Kundeklausul 

Overdragelse af personale 

Anvendelse af virksomhedsoverdragelsesloven 

kan dette indikere virksomhedsophør. 

Disse momenter skal ses som supplerende til den generelle praksis, som bl.a. er 

iagttaget i afgørelsen TfS2007.180, hvor Højesteret under henvisning til LSRM1950.149 

fortsat fastlægger praksis som at salg af en ideel andel af virksomheden anskues som 

virksomhedssalg. 

 

5.2 Interessenterne opløser et interessentskab uden insolvens 

I denne situation opløses interessentskabet, og aktiverne afhændes eller afstås jfr. 

ovenstående diskussion i afsnit 5.1, og i den forbindelse opgøres gevinst eller tab på 

aktiver i relation til Afskrivningsloven. 

Såfremt der efter opløsningen udestår hæftelser til eksterne kreditorer opstået inden 

det tidspunkt, hvor interessentskabet blev opløst, og at opløsningen af selskabet blev 

kommunikeret til offentligheden, hæfter interessenterne fortsat personligt, solidarisk og 

ubegrænset indtil disse krav er blevet fyldestgjort.  

Hvis derimod en af f. eks. to interessenter ønsker at træde ud af interessentskabet, og 

den anden ønsker at fortsætte driften af virksomheden, fortsætter den tilbageværende 

interessent driften af virksomheden, idet den udtrædende interessent overdrager hans 

andel af aktiverne til den tilbageværende interessent.  
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Interessentskabet opløses herved ved konfusion104, og den tilbageværende interessent 

fortsætter driften som enkeltmandsvirksomhed. 

 

5.3 Interessentskabet opløses som følge af en interessents insolvens 

Hvis virksomheden har underskud i større omfang, end den enkelte interessent kan 

bære, må vedkommende træde ud af interessentskabet. I dette tilfælde får udtræden 

karakter af salg af andel af interessentskabet til de(n) resterende interessent(er). Eller 

hvis hele interessentskabet opløses, sidestilles dette med virksomhedsophør jfr. ovenfor. 

Søren Friis Hansen m.fl. argumenterer for, at en falleret interessent må udtræde af 

interessentskabet, da fallentens konkursbo ikke kan indtræde i interessentens sted efter 

konkursen105. Dette er begrundet i 

- At interessentens evner til at bære et eventuelt tab er ikke-eksisterende og derfor vil 

øvrige medinteressenter have en interesse i – og ret til - straks at opsige 

interessentskabet 

- At konkursboet er afskåret fra at indtræde i interessentskabet, da et konkursbo ikke 

uden de andre interessenters samtykke kan indgå i gensidigt forpligtende aftaler 

med interessentskabet106 

- At hvis interessenten har en positiv kapital konto skal konkursboet fordre denne 

udbetalt; og hvis den er negativ vil de øvrige interessenter anmelde dette krav til 

konkursboet. Begge situationer forudsætter interessentens udtræden af 

interessentskabet107. 

I de tilfælde, hvor der konstateres underskud eller tab, er der en generel formodning 

om, at selskabsdeltagerne indbetaler deres andel kontant. Kan de ikke det, kan øvrige 

selskabsdeltagere blive nødt til at dække tabet, og derefter foretage (proratarisk) regres 

                                                           
104 Henrik Steffensen m.fl., Transaktioner i selskaber, Karnov 2014 
105 Søren Friis Hansen m. fl. Dansk Selskabsret 3, 2. udgave side 711 
106 Konkursloven § 12o 
107 Noe Munck m.fl.: Selskabsformerne, 6. udgave, sid e153 
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mod de ikke-betalende interessenter. Når disse ikke kan betale, lider øvrige 

selskabsdeltagere et tab, jfr. ovenfor afsnit 4.3. 

 

5.5 Konklusion  

I dette afsnit er behandlet udtræden og opløsning af interessentskab med fokus på de 

skatteretlige regler som etableret gennem praksis. 

Udtræden af interessentskab defineres som tidspunktet, hvor der sker frasalg af den 

ideelle andel af interessentskabet, og i forbindelse hermed foretages opgørelse af 

overskud eller tab for den afsluttede regnskabsperiode. 

Som generel regel findes, at salg af ideel andel af interessentskab sidestilles med 

virksomhedsophør, hvorfor der sker beskatning i h t AFL § 7.  Der kan dog findes enkelte 

tilfælde, hvor der kan findes grundlag for at foretage beskatning i h t AFL § 5, når der er 

etableret fortsættende virksomhed.  

Videre er behandlet ophørsårsagerne i relation til solvent og ikke-solvent opløsning, idet 

den ikke-solvente opløsning kan føre til regrestab, som er behandlet i kapitel 4. 
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Kapitel 6 Opsummeringer og generel konklusion 
 

Ved etableringen af et interessentskab er der ikke i lovgivningen som sådan opstillet 

klare betingelser for, hvornår et interessentskab er etableret. Dette gælder såvel i 

selskabsretten som i skatteretten. 

Imidlertid er der en langvarig retspraksis på det skatteretlige område, som kan danne 

grundlag for afgørelser på området. 

I forhold til deltagelse i interessentskab eller ej lægges vægt på følgende momenter: 

• Foreligger en aftale, hvor der skabes en særlig selskabsformue, hvor begge parter 
har medejendomsret? 

• Ejer selskabsdeltageren en andel af interessentskabets aktiver? 

• Deltager selskabsdeltageren i en eventuel underskudsdækning? 
• Er der tale om reel selskabsdeltagelse med erhvervsmæssig risiko? 
• Har selskabsdeltageren forvaltningsmæssige beføjelser – tilsyn og kontrol? 
• Deltager vedkommende i den personlige og solidariske hæftelse? 

I forhold til fordelingen mellem interessenterne af overskud og tab i interessentskabet 

indgår følgende momenter, idet der som udgangspunkt er aftalefrihed mellem 

interessenterne i forhold til fordelingen: 

• Foreligger ingen anden aftale foreligger, er forventningen, at overskud og 

underskud fordeles ligeligt  

• Der kan aftales andre fordelinger, såvel i forhold til overskud som til tab, hvor der 

kan indgå 

o Interessenternes respektive indtjeningsevne 

o Arbejdsindsats 

o Kapitalindskud 

o eller andre forhold, som kan være relevante. 

Vedr. grundlaget for eventuel indsigelse og tilsidesættelse af indgåede aftaler vedr. 

skævdeling, såvel i forhold til fordeling af overskud eller tab, kan sådanne aftaler blive 

tilsidesat, såfremt de ikke er udtryk for et generelt princip, men mere udtryk for 

pludselig ændring eller skattetænkning. 

Ligeledes når interessentskabet består af parter med interessefællesskab vurderes, om 

den indgåede aftale ville tåle prøvelse hos uafhængig tredjemand. 

Forholdene omkring ejerbrøk er belyst, idet der er redegjort for, at selskabsretligt har 

interessenten ejerskab til en ideel anpart af fællesformuen, eller nettoandelen.  
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Bruttoandel, interessentens ejerandel af aktiverne, danner grundlag for interessentens 

fradragsret i forhold til afskrivninger samt opgørelse af tab eller gevinst ved frasalg af 

aktiver. 

Ved indtræden eller ændring af ejerbrøken kan de indgåede aftaler mellem parterne 

ligeledes tilsidesættes, hvis der er grundlag for skattetænkning eller interessefællesskab 

mellem parterne. 

I forhold til skattefradrag på regres er det fundet, at der kan være skattefradrag for tab 

på regres i interessentskaber begrundet i enten Kursgevinstloven § 3 (for selskaber) eller 

i henhold til § 17 med reference til Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a, for fysiske 

personer, såfremt tabet kan relateres til den normale erhvervsmæssige drift. Frem til 

2010 var der ikke mulighed for at opnå skattefradrag for tab, der ikke var relaterede til 

den normale erhvervsmæssige drift, men efter ændringen af Kursgevinstloven af 25. juni 

2010 er der efter § 14 mulighed for at opnå tab på fordringer opstået efter 27. januar 

2010, som ikke er relateret til den normale erhvervsmæssige drift. 

Det er dog fortsat af stor interesse, hvorvidt tabene er i relation til normal 

virksomhedsdrift, da fradrag efter § 14 er begrænsede i forhold til koncerninterne 

mellemværende og nærtstående parter. 

I denne vurdering indgår en række momenter, såsom: 

• Om der er tale om en situation, som kan opstå i relation til almindelig drift? 

• Graden af uagtsomhed: simpel uagtsomhed – grov uagtsomhed – uansvarlig 
handling - forsætlig handling? 

• Objektiv adfærd – subjektiv adfærd? 
• Om en rådgiveransvarsforsikring vil dække? 
• Forefindes i virksomheden procedurer og retningslinjer, som peger i retning af, at 

man forsøger at imødegå denne risiko for tab? 
• Om der er tale om et strafbart forhold? 

I forhold til udtræden af interessentskab lægges der i retspraksis vægt på, hvornår 

udtræden er kommunikeret til eksterne parter samt væsentligst tidspunktet, hvor der 

sker frasalg af den ideelle andel af interessentskabet, og i forbindelse hermed foretages 

opgørelse af overskud eller tab for den afsluttede regnskabsperiode. 

Det kan endeligt konkluderes, at selvom der på interessentskabsområdet ikke er specifik 

lovgivning på de nævnte områder, er der i retspraksis fundet væsentlige holdepunkter 

og momenter, som kan befordre konsistente afgørelser i skatteretlige forhold på de 

nævnte områder.  
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Domme og afgørelser 
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UfR 1955.967H 
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