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1. Excecutive summary 
In September 2012, Folketinget, the Danish Parliament, passed an amendment of the Danish Tax 

Assessment Act concerning taxation of loans from a company to a shareholder. The reason for this 

amendment of the Act was an increasing tendency for shareholders to use a loan as an alternative 

to salary or dividend, with the purpose to avoid compulsory taxation. Therefore, Folketinget, the 

Danish Parliament, felt compelled to incorporate a new provision in the Danish Tax Assessment 

Act:  Section 16E, which applies to loans that have been granted as per 14 August 2012 or later. 

As a result of the introduction and adoption of the law, there has been increased focus on this 

issue after 18 September 2012, the date of adoption. While the Act in a tax law context has the 

result that the loan must be treated in accordance with the general tax rules on non-refundable 

withdrawals and must be taxed as either salary or dividend, it will in the company law context 

involve no changes at all. The same rules still apply on payment of interest and repayment. 

The amendment has resulted in extra work for auditors and other advisers. Questions on 

repayments of illegal shareholders’ loans have been raised, as well as questions on dividend tax or 

withholding tax payments. This may lead to further problems, if the shareholder is unable to pay 

the tax, and how this issue could be treated and carried out in practice. 

In addition, it has been demonstrated that the tax treatment in relation to company law and tax 

law is not always consistent, which in itself can cause confusion. 

The purpose of the thesis is to give a brief description of the company law and the tax law. We will 

clarify the differences between the laws by comparing them. 

We will review examples of illegal shareholders’ loans, and we will try to show improvements by 

an analysis and in our conclusion explain how this is done both theoretically and in practice. 

Moreover, we will describe the implications for the auditor’s work in connection with the audit of 

the annual report and the independent auditor’s report, as a new survey from FSR - Danish 

Auditors, Denmark’s trade organization of auditing, accounting, tax and corporate finance - shows 

that companies opting out of audits or extended review is the major single reason for the decline 

in additional notes on illegal shareholders’ loans in the independent auditor’s report in the 

accounts from 2013 to 2014. 
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The survey prepared by FSR further concluded that 6,529 audited companies had additional notes 

on illegal loans in the independent auditor’s report of the 2014 accounts. This corresponds to 4.3% 

of the audited companies which received an additional note on illegal loans. By comparison, 5.9% 

showed illegal loans in the 2013 accounts. 

The number of accounts in which the auditor has added notes on illegal loans in his report, has 

dropped by 3,456 in the past year from 9,985 to 6,529. The decline of 3,456 companies with 

additional notes  on illegal loans consist of opting out of audit by 1,523 companies, net completed 

loans by 1,225 companies and insolvencies or non-reported accounts by 708 companies. 

The 2014 accounts, either audited or provided with an extended review, are estimated to have 

illegal loans for a total amount of DKK 1.4bn. 

This, and  despite the fact that the new tax rules from the autumn of 2012 aimed to put an end to 

illegal shareholders’ loans, 2,382 out of 6,529 illegal loans in the 2014 accounts were new illegal 

loans. 

FSR estimates that among the 72,785 companies that have not been audited or with an extended 

review of the 2014 accounts, 3,139 companies might have been provided with an additional note 

on illegal loans, that are not necessarily obvious because of the opting out of audit or extended 

review. 

 

The subject is still interesting and relevant to shareholders, auditors and society, and we therefore 

hope to give a clear presentation of the subject in our thesis. 
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1.1 Forkortelser 
ApSL Lovbekendtgørelse 1996-05-22 nr. 378 om anpartsselskaber – ophævet erstattet af SEL 

ASL Lovbekendtgørelse 2006-06-15 nr. 649 om aktieselskaber – ophævet erstattet af SEL 

KGL Lovbekendtgørelse 2012-11-14 nr. 1121 om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, 

gæld og finansielle kontrakter  

KL Lovbekendtgørelse 2011-03-15 nr. 217 Konkurslov  

KSL Lovbekendtgørelse 2010-12-07 nr. 1403, af kildeskatteloven  

LL Lovbekendtgørelse 2013-04-22 nr. 405 om påligningen af indkomstskat til staten  

PSL LBKG 2013-04-08 nr. 382 Personskatteloven  

SEL Lovbekendtgørelse 2012-11-14 nr. 1082 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.  

SFL Lovbekendtgørelse 2011-02-23 nr. 175 om skatteforvaltning  

SKL Lovbekendtgørelse 2011-06-27 nr. 819 om skattekontrol  

SL Lovbekendtgørelse 2011-04-11 nr. 322 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)  

STRL Lovbekendtgørelse 2012-10-24 nr. 1007 Straffeloven  

ÅRL Lovbekendtgørelse 2011-04-11 nr. 323, Årsregnskabsloven 
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2. Indledning 
Hidtil har kapitalejeres lån i eget selskab skattemæssigt været anerkendt som et lån, der løbende 

forrentes med en markedsrente og tilbagebetales. Kun i særlige tilfælde har SKAT krævet 

beskatning ved udbetaling eller på et senere tidspunkt, hvor det var tydeliggjort, at kapitalejeren 

ikke havde evne til at tilbagebetale lånet.  

 

Erhvervsstyrelsen har kun i begrænset omfang håndhævet forbuddet i Selskabsloven mod ulovlige 

kapitalejerlån, og SKAT har efter praksis anvendt en anerkendt markedsrente, undtagen i de 

tilfælde hvor Erhvervsstyrelsen har krævet en højere rente, eller hvor lånet faktisk har været 

forrentet med en højere rente, jf. SKAT’s redegørelse for praksis i juridisk vejledning.  

Regeringen så dette som et problem, da der var en stigende tendens til at kapitalejere foretog 

hævninger i selskabet, fremfor at udbetale løn eller udbytte til sig selv, idet hævningen kunne 

foretages skattefrit, så længe den blev renteberegnet og tilbagebetalt.  

 

Den 22. juni 2012 indgik regeringen en aftale med oppositionen om en skattereform. Her var et af 

de berørte emner beskatning af kapitalejerlån, hvor der stod følgende: 

”Der indføres beskatning ved optagelse af ulovlige kapitalejerlån, idet kapitalejerlånene dermed 

skattemæssigt sidestilles med løn eller udbytte” 

Dette viser tydeligt at man gik efter at ramme de ulovlige kapitalejerlån, og det udmøntede sig i 

lovforslaget L 199 den 14. august 2012. I lovforslaget er der følgende bemærkninger, jf. punkt. 3.1: 

 

 ”Lovforslaget har til formål at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage 

kapitalejerlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. SKAT’s compliance-

undersøgelser og indsatsprojekter har vist, at optagelse af ulovlige kapitalejerlån ofte anvendes til 

finansiering af privatforbrug. De ulovlige kapitalejerlån træder reelt i stedet for løn eller udbytte, 

fordi det ikke har været hensigten at tilbagebetale lånene. Det foreslås derfor, at kapitalejerlån 

skal beskattes allerede ved optagelse af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel 

ved at omdøbe sådanne hævning, der reelt er løn eller udbytte til lån.” 
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Det endelige lovgrundlag blev vedtaget på baggrund af ovenstående lovforslag, men det blev 

ændret en del i forhold til det oprindelige lovforslag L 199. Det endelige lovgrundlag blev vedtaget 

den 18. september 2012, og hedder LL § 16 E, og forlyder således: 

»LL § 16 E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og 

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

person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden 

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

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

disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i 

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

midler, der stilles til rådighed.  

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

ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.« 

Med den nye vedtagne lov LL § 16 E, er det nu også muligt at beskatte selve det ulovlige 

kapitalejerlån, og ikke kun en eventuel rentekorrektion. Samtidigt betyder lovgivningen også at 

beskatningen af en fikseret rente på et ulovligt kapitalejerlån, fremadrettet er historisk praksis, da 

de ulovlige kapitalejerlån efter det vedtagne lovgrundlag LL § 16 E, ikke længere anses som et lån 

efter skatteretten, men som en hævning uden tilbagebetalingspligt. 

 

Det har altid været ulovligt at optage et kapitalejerlån i eget selskab selskabsretligt, men historisk 

har der ikke været nogen effektiv sanktionering i selskabsretten, og derved har den eneste 

mulighed for at straffe låntager været at pålægge kapitalejeren en bøde, som følge af 

ulovligheden. Derudover har retten haft mulighed for at kræve hovedstolen tilbagebetalt, jf. SEL § 

215. 

 

Historisk har selskabsretten været den eneste mulighed for retten at håndhæve lovovertrædelsen, 

uagtet om det har været aktieselskabsloven, anpartsselskabsloven eller selskabsloven, at 

aktionæren har kunnet straffes med en bøde. Myndighederne har tidligere straffet selve lånet og 
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ikke optagelsen af lånet, og skattelovgivningen har udelukkende givet mulighed for at korrigere 

renten på lånet efter armslængdeprincippet, jf. Ligningsloven.  

 

Hvis renten ikke var på markedsvilkår, kunne man pålægge kapitalejeren at korrigere renten efter 

LL § 2, og dermed beskatte den rentefordel kapitalejeren har haft i en given periode. Grunden til 

at det historisk ikke har været muligt at beskatte det ulovlige lån, skyldes at det lå implicit i 

lovgivningen, at man altid skulle tilbagebetale de ulovligt optagne kapitalejerlån, men da dette i 

langt de fleste tilfælde ikke blev realiseret, har man set det nødvendigt med en lovændring.  

 

I 2009 blev Selskabsloven indført i stedet for Aktieselskabsloven og Anpartsselskabsloven. Med 

loven åbnede man for muligheden for en ændring af blandt andet kapitalejerlån, og den 

daværende skatteminister kommenterede på, hvilke skattetiltag der skulle til, såfremt 

kapitalejerlån blev lovlige. 1 

Det blev dog besluttet, at kapitalejerlån stadig skulle være ulovlige, jf. SL § 210. Man foretog ikke 

nogen tilpasninger for at åbne for yderligere beskatning af ulovlige kapitalejerlån. Dette har 

resulteret i, at man i 2015, 6 år efter indførslen af Selskabsloven, står med store problemer med 

de ulovlige kapitalejerlån. 

FSR - Danske Revisorer har i en årrække udarbejdet en årlig undersøgelse, der viser at der for 

første gang i 2012 var et fald på antal ulovlige kapitalejerlån. Undersøgelsen fandt ca. 14.000 

supplerende oplysninger om ulovlige kapitalejerlån via den elektroniske indberetning af 

regnskaber, mod ca. 16.000 i 2011. Det svarer beløbsmæssigt til ca. 3 mia. kr., som i langt de fleste 

tilfælde skal beskattes. Som undersøgelsen også viser, så er det ikke ensbetydende med at de ca. 

2.000 ulovlige lån er tilbagebetalt, det er kun ca. 28 % der er tilbagebetalt, hvor resten enten 

skyldes at de er gået konkurs, eller har fravalgt revision.2 Men de ca. 4.700 lån der er tilbagebetalt 

fra 2011 til 2012, opvejes af ca. samme antal nye optagne kapitalejerlån.  

 

De ulovlige kapitalejerlån antages at blive brugt som en skattefri hævning. Tidligere blev alle lån i 

selskaberne behandlet ens af skatteretten, uanset om der var tale om et lovligt eller ulovligt 
                                                           
1 Bunch, L og Rosenberg, I, Selskabsloven med kommentarer (2010), § 210, S. 3 
2 Et selskab kan fravælge revision, hvis det ikke overskrider to af følgende tre grænser to år i 
træk; en balancesum på 4 mio. kr., en omsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal 
heltidsansatte i regnskabsåret på 12. 
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kapitalejerlån. Man foretog kun beskatning af renten og fradrag for renteomkostninger, hvilket 

som minimum skulle være markedsrenten. I praksis skal man, når der er tale om et ulovligt 

kapitalejerlån forrente det efter selskabslovens forhøjede rente.3  

 

Der har ikke tidligere været lovgivning på området, så skatteretten kunne beskatte denne 

hævning, fremfor kun at kunne beskatte renten, specielt i de tilfælde hvor man ikke havde til 

hensigt at tilbagebetale lånet. Skatteretten ville gerne forhindre, at man hævede penge i 

selskabet, udelukkende fordi hævningen i sig selv ikke blev beskattet men kun selve den pålagte 

rente. Ved at ændre lovgivningen på området ville SKAT ikke miste indtægterne på både 

indkomstskat eller aktieindkomstskat ved hævninger, hvor man havde til hensigt at tilbagebetale 

lånet igen. 

Dette resulterede i Lovforslag nr. L 199, fremsat den 14. august 20124. Lovforslaget skulle sikre at 

virksomhederne og borgerne betaler den skat de skal, hvilket ville bidrage til finansieringen af 

skattereformen i 2012.5 

De nye ændringer i lovforslaget er LL §§ 2, stk. 5 og 16 E. De giver som før skrevet skatteretten 

hjemmel til at beskatte kapitalejerlån, som er optaget af kapitalejere med en kvalificeret 

tilknytning som løn eller udbytte. Alt dette har givet en masse diskussioner og debatter i mange 

kredse, og det er denne debat, der er vores inspiration til udformningen af afhandlingen 

2.1. Formålet med kandidatafhandlingen 
Formålet med denne afhandling er at belyse, hvordan man som kapitalejer skal agere, hvis man 

har optaget et ulovligt kapitalejerlån. Vi vil undersøge hvordan de skal behandles, og hvad 

lovgivningen herpå er. Vi vil forsøge at skabe et overblik over lovgivningen på området, og klargøre 

hvilke undtagelser der er hertil. Det vil vi gøre på en sådan måde, at det fremadrettet kan bruges 

af personer eller rådgivere, der vil stå over for denne problemstilling. Vi ser både på det 

skatteretlige og selskabsretlige kapitalejerlån, dels for at få det bredest mulige perspektiv på 

lånene, og dels for at afdække flest mulige tvivlsspørgsmål fra kapitalejere, der vil optage et 

kapitalejerlån. 

                                                           
3 Bemærkninger til L 199, afsnit 3.1.2.1, 
4 Lovforslag L 199, fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen), inkl. bemærkninger til 
lovforslaget benævnes herefter L 199 
5 L199, s. 6, afsnit 2. 
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2.2. Problemformulering 
Med afhandlingen vil vi gerne belyse den skattemæssige definition og behandling af ulovlige 

kapitalejerlån, jf. LL § 2 og 16 E, samt hvilke konsekvenser det har for kapitalejerne og deres 

selskaber. 

 

Vi ønsker ud fra ovenstående at behandle følgende spørgsmål i vores afhandling: 

 

� Hvordan defineres kapitalejerlån inden for henholdsvis selskabsretten og inden for 

skatteretten, og hvad er forskellen herimellem?  

� Hvordan defineres et ulovligt kapitalejerlån? Og hvem er omfattet af forbuddet? 

� Hvad har indførslen af LL § 16 E betydet for behandlingen af kapitalejerlånene? 

� Hvilke konflikter kan der opstå mellem de to regelsæt, og hvordan håndterer man dem i 

praksis? 

� Hvordan kan et ulovligt kapitalejerlån lovliggøres, og hvilke konsekvenser har det? 

� Hvilken pligt har revisor i forhold til oplysninger i årsregnskabet om de ulovlige 

kapitalejerlån? 

 

Ovenstående skal ikke ses som en kronologisk gennemgang af opgaven. Vi vil komme ind på de 

forskellige problemstillinger relevante steder i opgaven. Vi vil tage udgangspunkt i en gennemgang 

af de selskabsretlige og skatteretslige teorier vedrørende ulovlige kapitalejerlån. Efterfølgende vil 

vi analysere forskellige problemstillinger ud fra ovenstående spørgsmål, kombineret med 

relevante eksempler på ulovlige kapitalejerlån, og behandlingen af disse så de lovliggøres. Vi vil 

opbygge afhandlingen således, at den kan bruges som rettesnor for kapitalejere eller andre 

interessenter, der står overfor lignende udfordringer, så de både får indblik i teorien bagved, men 

også hvordan det bør behandles i praksis. 

 

2.3. Afgrænsning 
Afhandlingen er udarbejdet med primært fokus på beskatning af kapitalejerlån efter LL § 16 E er 

blevet vedtaget i Danmark. Den har medført en lang række konsekvenser, som vi ikke kan 

behandle alle sammen. 
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Med hensyn til det strafferetlige aspekt og den strafferetlige sanktionering i henhold til 

overskridelse af de skatteretlige regler, er en omfattende gennemgang af hele den strafferetslige 

praksis udeladt. En sådan gennemgang findes for omfangsrig i forhold til denne afhandling. 

 

Vores afhandling har udelukkende til øje at behandle de regler og love, der gælder ved manglende 

indeholdelse af kildeskat, samt tilsigtede eller utilsigtede fejlagtigt indberettede selvangivelser fra 

kapitalejeren. 

 

Cash-pool ordninger er som udgangspunkt omfattet af det selskabsretlige forbud mod 

kapitalejerlån. Da disse accepteres via undtagelse omkring forretningsmæssige begrundede 

dispositioner, er Cash-pool ordninger udeladt af afhandlingen. Det vurderes ikke, at en diskussion 

heraf er relevant i forhold til de skatteretlige regler, og vil derfor ikke bidrage til konklusionen på 

afhandlingens problemstilling. 

 

2.4. Målgruppe 
Vi anser målgruppen for denne afhandling som værende kapitalejere i regnskabsklasse B 

virksomheder samt rådgivere for disse virksomheder. Det vil især være ejere, som vil kunne 

tænkes at være uagtsomme, eller som tænkes ikke at vide, at de nødvendigvis har begået et 

ulovligt kapitalejerlån. Disse personer vil kunne finde svar i afhandlingen, hvorledes dette skal 

behandles og afhjælpes. Vejledere, censorer og studerende inden for dette fagområde vil være en 

sekundær målgruppe, hvor eventuelle rådgivere sammen med kapitalejere vil være vor primære 

målgruppe. Det forudsættes, at læsere af afhandlingen har en vis baggrundsviden.   

 

2.5. Redaktionel deadline 
Af hensyn til udarbejdelsen af opgaven, arbejder vi med en redaktionel deadline der hedder 1. 

august 2015. Hvis der skulle forekomme lovændringer, domme, bindende svar eller vejledninger 

efter denne dato vil de ikke blive behandlet i denne afhandling. 
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2.6. Metodevalg og opgavestruktur 
Denne afhandling vil beskrive og analysere de skattemæssige og de selskabsretlige regler for 

ulovlig kapitalejerlån. Efter en teoretisk gennemgang af reglerne vedrørende ulovlig kapitalejerlån, 

i henholdsvis skattemæssig og selskabsretligt henseende, vil der være en delkonklusion 

vedrørende ligheder og forskelle.  

Opgaven består af en teoretisk del, en analyserende del og til sidst en vurderende del, som tager 

udgangspunkt i praksis. Til brug for den analyserende del vil der ligeledes inddrages praktiske 

eksempler og problemstillinger, da formålet med afhandlingen gerne skulle være en slags 

opslagsværk, jf. ovenstående kapital vedrørende formål. Vi vil i vores analyse forsøge at anvende 

eksempler, som vil efterprøve den teori vi har gennemgået og beskrevet. Her vil den det nyeste 

styresignal fra SKAT især blive anvendt. Hvert kapitel vil indeholde en beskrivelse af teori, en 

analyserende del og herefter en delkonklusion. Til sidst vil vores vurdering samle vores 

delkonklusioner og danne grundlag for vores konklusion. Vi vil i vores vurdering opnå facit for 

vores problemformulering, som herefter vil gøre vores konklusion velegnet som et syresignal for 

rådgivere med videre.  

Vi vil til besvarelse af vor problemformulering både gøre brug af primær og sekundær data6. Vi vil 

som udgangspunkt primært benytte os af kvalitative data, men vil i nogle tilfælde også benytte os 

af kvantitative data.  

Til brug for beskrivelse af den teoretiske del af opgaven, vil der benyttes sekundær data i form af 

love og dokumenter. Vi vil her gennemgå Selskabsloven og Ligningslovens § 16 E. Vi har vurderet, 

at reguleringen vil være troværdig og gøre grundlaget for vores beskrivelse af teorien mest 

korrekt. Vores analyse vil tage udgangspunkt i primære og sekundære data. Analysen vil kunne 

blive bekræftet af domme og afgørelser, og hvis der ved problemstillinger ikke er set dette, vil vi 

forsøge at konkludere på baggrund af teorien. Da styresignalet er forholdsvis nyt, forventes det 

ikke at der på nuværende tidspunkt vil ligge en masse domme vedrørende dette. Hvis det er 

muligt, vil der blive forsøgt delvis indsamling af primærdata i form af interviews med 

skatterådgivere og advokater.  

                                                           
66 Den skinbarlig virkelighed, Ib Andersen s. 152 



Side 15 af 115 
 

Opgaven er opdelt på følgende måde:

 

  

Subjektiv 
lovfortolkning

Udbedring af 
ulovlige lån

Identifikation af 
konflikter

Ulovligt aktionærlån 
selskabretligt

Ulovligt aktionærlån 
skatteretligt

Executive summary

Indledning

Erklæringsmæssige 
overvejelser

Rettelse af fejl og 
omgørelseKonklusion

Perspektivering
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Vi har udarbejdet afhandlingen ud fra en normativ undersøgelsesmetode, hvor vi i 

undersøgelsesprocessen vil forsøge at komme med løsninger til de problemstillinger, der danner 

grundlag for vores afhandling. Retskilder er karakteriseret ved at indeholde normativ information. 

Retskilder defineres som de faktorer, der har indflydelse på konkrete retsspørgsmål. Nedenfor har 

vi illustrereret, hvilke retskilder vi har anvendt i afhandlingen, samt hierarkiet for dem: 

 

 

Figuren viser hierarkiet for den lovgivende myndighed i Danmark, jf. Lex Superior-princippet. Her 

er den højere regel af større betydning, og underkender en lavere regel i tilfælde af en konflikt. 

Dette har vi illustreret ved, at den øverste lovgivning i Danmark er Grundloven, hvorfra alle love 

udspringer. Eksempelvis udspringer alle skatteregler fra Grundlovens § 43. Danmarks 

reguleringshierarki har tildelt grundloven den højeste rang, herunder kommer andre love, som for 

eksempel skattelovene, som så har højere rang end vejledninger, som igen er højere rangeret end 

domme med videre. 

  

Grundloven

Lov

Forarbejder til love

Vejledninger

Domme

Litteratur
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2.7. Anvendte forkortelser, begreber, antagelser mv.  
De to retsformer i nærværende afhandling anvender forskellige begreber om samme forhold. I 

selskabsretten anvendes den mere korrekte benævnelse »kapitalejer« samt »kapitalandele«. 

Dette dækker over aktionærer og anpartshavere med flere samt aktier, anparter og andre former 

for kapitalandele.  

I skatteretten anvendes kun »aktionær« og »aktier« om forhold, der både dækker over 

aktieselskaber og anpartsselskaber samt andre selskaber med begrænset hæftelse. Medmindre 

andet er beskrevet, vil »kapitalejerlån« i den skatteretlige del dække over lån til hovedkapitalejere 

(kapitalejere med en kvalificeret tilknytning til selskabet, jf. LL § 2).  

Betegnelsen »aktionær« og »aktier« er en dagligdags bekvem, men upræcis betegnelse for en 

række situationer, hvor selskabet yder lån til eller stiller sikkerhed for nogen, der er så nært 

knyttet til selskabet, at lovgiver har fundet det betænkeligt at tillade en pengestrøm fra selskabet 

til den pågældende uden for tilfælde af lovlig (udbytte)udlodning, tilladte vederlag, m.v. Der er 

ingen rationel selskabsretlig begrundelse for disse begrænsninger, som reelt er dikteret af 

skattemæssige hensyn, idet et udtræk som lån medfører, at der ikke sker beskatning som udbytte 

eller løn, og denne »tredje vej« har man villet blokere, jf. Selskabsret, E. Werlauff, (2008), s. 299. 

 

2.8. Dataindsamling 
Der har i opgaveforløbet været væsentlige udfordringer i forbindelse med indsamling af primær 

data. Hensigten var, ved hjælp af interviews fra både eksperter i skatteret og selskabsret samt 

revisorer, at beskrive og diskutere en praktisk løsning, hvori begge regelsæt blev fulgt 

tilfredsstillende. 

Dette har dog ikke vist sig muligt, hvorfor forslag og praktiske løsninger i stort omfang er opstillet 

på baggrund af vores egne meninger. Vi har dog rådgivet os med flere statsautoriserede revisorer, 

en kvalitetskontrollant hos revisortilsynet, et medlem af revisornævnet, samt modtaget skriftligt 

svar fra den administrerende direktør for Revitax, der er Cand. Jur., for at have bedst muligt belæg 

for at opstillede de mest korrekte eksempler. 
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2.9. Kildekritik 
I vores afhandling gør vi brug af forskellige kilder, hvor pålideligheden vil være forskellig, grundet 

subjektive meninger, fortolkninger eller andet. Vi benytter i afhandlingen både lovtekster, som er 

primært materiale, men også bøger, artikler og undersøgelser der er sekundære kilder. 

 

Vores primære kilde er lovtekster, og det er det teoretiske grundlag for afhandlingen. Men selvom 

der ikke burde være tvivl om validiteten i en lovtekst, så er vi nødt til at være kritiske overfor dem, 

og eventuelt tage brug af at læse ændringslove eller forarbejdet til lovteksterne, så vi sikrer os at 

vi ikke tolker en lov forkert, da det kan være vanskeligt at udlede det eksakte svar på en specifik 

problemstilling. 

 

Vores sekundære kilde er bøger, undersøgelser og artikler, her vil vi være opmærksomme på at 

validere eventuelle fakta vi benytter i afhandlingen, da disse kilder kan bære præg af forfatterens 

synspunkter og fortolkning af emnet. Dette vil vi gøre ved at søge efter svaret flere steder, både i 

andre bøger eller eventuelt lovtekster, såfremt det er muligt.  
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3. Definition af ulovligt kapitalejerlån 
Selskabsretligt er der tale om ulovlige kapitalejerlån, når et kapitalselskab direkte eller indirekte 

stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for kapitalejere eller ledelse. Jf. SEL §210, 

stk.1. 

 

Når de anvender kapitalejere som definition på hvem der er omfattet af lovgivningen, rammer det 

alle kapitalejere i virksomheden, uagtet som de kun ejer en aktie/anpart. Selskabsretligt har de 

derfor ikke afgrænset det til kun at gælde kapitalejere med bestemmende indflydelse, før der er 

tale om et kapitalejerlån. Yderligere gælder forbuddet både fysiske og juridiske kapitalejere, samt 

ledelsen i selskabet der stiller midler til rådighed.  

 

Kapitalejerlånene opstår typisk jf. L 199 på følgende tre måder:  

1) Kapitalejeren enten hæver egentlige pengelån i sit selskab  

2) Kapitalejeren løbende hæver beløb i selskabet til at finansiere sit privatforbrug 

(mellemregningskonti) 

3) Kapitalejeren handler med sit selskab – det være sig egentlige køb fra selskabet, udstedelse 

af fordringer eller lignende 

 

Formålet med loven er at fjerne de skattemæssige incitamenter, der måtte være til at optage et 

kapitalejerlån. Det fremgår af loven, at der ikke skelnes mellem, hvorvidt lånet er lovligt eller 

ulovligt. Problemstillingen har før været, at kapitalejerlån optages udelukkende med det formål at 

finansiere privatforbrug, og SKAT ønsker at beskatte ved lånets optagelse, lovligt eller ej. 

 

Kapitalejerlån er som hovedregel ulovlige, jf. SEL § 210, med undtagelse af reglerne om lovlig 

selvfinansiering, jf. SEL § 206. Der er en række kriterier i Selskabsloven, der skal være opfyldt før 

end lånene til lovlig selvfinansiering kan godkendes. Reglerne følger af SEL §§ 207-209 og omfatter 

blandt andet en godkendelse fra bestyrelsens side, samt en række yderligere sikkerhedskriterier, 

der skal sikre, at de lovlige lån er forsvarlige. 
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Ønsket, i forbindelse med selskabsreformen i 2010, fra dansk side var at liberalisere 

selskabslovgivningen, og som følge heraf gjorde lovgiver det muligt at optage lån i selskabet til 

selvfinansiering. Kriterierne, som beskrevet ovenfor, er efter lovgivers side også med til at sikre, at 

selvfinansieringen ikke sker til skade for ejerkredsen, og der i medfør af dette ikke er noget 

incitament til at misbruge kapitalejerlån. 

 

I praksis er der ikke domme m.v., der fastlægger præcist, hvornår der er tale om ulovlige eller 

lovlige kapitalejerlån. Det eneste praksis, der er på området, går på bødens størrelse for de 

ulovlige lån. Det må heraf sluttes, at der med lovens udformning klart er fastlagt, hvad der 

deklaratorisk er et ulovligt kapitalejerlån. Det har ikke været nødvendigt at få afklaret præcis hvad 

der forstås ved et ulovligt kapitalejerlån. Af domme på området kan blandt andet nævnes TfK 

2012.635, hvor Østre Landsret fastlår, hvad størrelsen af bøden for et ulovligt kapitalejerlån på 

knapt 5 mio. kr. skulle være. 
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4. Ulovligt kapitalejerlån, selskabsretlig 
Alle aktieselskaber og anpartsselskaber, tilsammen benævnt som kapitalselskaber, bliver reguleret 

i Selskabslovens §1, stk. 1. Disse selskaber er en juridisk enhed, hvilket vil sige, at de kan påtage sig 

rettigheder og forpligtelser ligesom fysiske person kan.  

Både fysiske personer eller andre selskaber kan eje et selskab. Ejeren af et selskab hæfter 

begrænset, med den kapital der er indskudt. De forpligtelser et selskab må pådrage sig, vil 

kapitalejer kun komme til at hæfte med den indskudte kapital. Den indskudte kapital skal for 

aktieselskaber være mindst kr. 500.000 og for anpartsselskaber kr. 50.000, jf. Selskabslovens § 4, 

stk. 2.   

Man kunne være tilbøjelig til at kalde begrænset hæftelse et privilegium for selskabets 

kapitalejere. Her skal man dog være opmærksom på, at en kapitalejer, som har foretaget dette 

indskud, muligvis som privatperson, kan have stillet en personlig sikkerhed, hvorfor at begrænset 

hæftelse i nogle situationer kan være misvisende. For selskabets kreditorer er begrænset hæftelse 

et signal om, at de må acceptere en vis risiko for tab, hvis selskabet ikke kan indfri forpligtelsen.  

Når et selskabs stiftes skal der udarbejdes et stiftelsesdokument, jf. SEL § 25, hvori selskabets 

vedtægter skal indgå.  Selskabets vedtægter fungerer som selskabets regler, og skal indeholde 

bestemte oplysninger, jf. SEL § 28. Det er i vedtægterne der på selskabets vegne vælges et 

ledelsesorgan, der til hver en tid skal varetage selskabets interesser som er i overensstemmelse 

med vedtægterne. Et af ledelsens ansvarsområder er at sørge for, at der til enhver tid er forsvarligt 

kapitalberedskab, herunder at der er tilstrækkeligt likviditet til, at selskabet kan opfylde sine 

nuværende og fremtidige forpligtelser i takt med at de forfalder, jf. SEL § 115. Det vil sige, at 

ledelsen er forpligtet til løbende at vurdere selskabets økonomiske stilling og sikre at det er 

forsvarligt.  

I henhold til Selskabslovens § 210, må et selskab ikke foretage udlån til selskabets ledelse eller 

kapitalejerne. Et brud på denne bestemmelse vil være ansvarspådragende.  

Det primære formål bag reglerne om forbud mod kapitalejerlån har været at beskytte 

kreditorerne mod, at selskabets ledelse og kapitalejere yder lån til sig selv, som kan resultere i tab 

for selskabet og i sidste ende også for kreditorerne. Dertil kommer, at det ikke skal være muligt for 

kapitalejerne at kunne få midler ud af selskabet, uden at der tilbagebetales eller sker beskatning 
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heraf. Selskabsloven opstiller derfor en rækkebetingelser for, hvordan ledelse og kapitalejer kan 

overføre midler til sig selv.  

For at kunne opnå denne kreditorbeskyttelse samt sikre beskatning, har selskabsloven opstillet en 

rækkebetingelser og begrænsninger for, hvordan ledelse og kapitalejere kan få midler ud af 

selskabet. Der kan ske sammenfald mellem kapitalejere og øverste ledelse. Det er muligt på 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside at indhente en fuldstændig rapport over kapitalselskaber og finde 

oplysninger om ledelsen i det pågældende selskab. Fra 15. juni 2015 skal alle kapitalejer, der råder 

over 5 % af et selskabs kapital, indberettes til Det Offentlige Ejerregister, og det vil herefter også 

være muligt at finde disse oplysninger.    

I Selskabslovens kapital 13 findes reglerne for økonomisk bistand med et selskabs egne midler, 

herunder selvfinansiering, hvori selve reglerne vedrørende kapitalejerlån følger af Selskabslovens 

§ 210.  

Formålet med kapital 4, er at afgrænse det ulovlige kapitalejerlån i selskabsretten, herunder 

hvordan et ulovligt kapitalejerlån defineres, hvem der er omfattet og hvilke konsekvenser det har, 

at et ulovligt kapitalejerlån forekommer. Der vil her blive startet med hovedreglerne, og herefter 

vil der forsøges at finde undtagelser. Det vil blive søgt at gøre kapital 4 sammenlignelig over til 

kapital 5 som vedrører det skatteretlige, hvorefter analysen i kapital 6 vil bestå af en 

sammenligning af de to forskellige regelsæt og finde forskelle og ligheder, samt hvad 

konsekvensen vil være heraf.  

4.1 Når midler overføres fra et selskab 
Der kan overføres midler lovligt og ulovligt fra et selskab til kapitalejere og ledelse. Da der er 

forskel på, hvordan Selskabsloven sondrer imellem kapitalejere og ledelse, er det nødvendigt at 

opdele disse, for bedre at kunne skelne mellem, hvad der lovligt og hvad der er ulovligt.   
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4.1.1. Kapitalejere 
Kapitalejere bliver i Selskabsloven defineret som værende aktionærer eller anpartshavere, som 

hver har indskudt kapital. Dette følger af Selskabslovens § 5, nr. 1 og 2. Selskabslovens § 5, nr. 16 

givere en bredere definition, hvor en kapitalejer er en der ejer en eller flere kapitalandele.  

Der er 4 forskellige muligheder for en kapitalejer til at få midler fra et selskab, dette følger af SEL § 

179: 

1. Som udbytte på grundlag af det seneste godkendte årsregnskab, jf. SEL § 180 

2. Som ekstraordinært udbytte, jf. SEL §§ 182 og 183 

3. Som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, jf. SEL §§ 185-193 

4. Som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning 

 

Det følger her af SEL § 179, stk. 2, at selskabets centrale ledelse skal stå til ansvar for, at en 

eventuel uddeling ikke overstiger, hvad der er forsvarligt når der tages selskabets og dens 

koncerns økonomiske stilling i betragtning. Ligesom dette ikke må stille selskabets kreditorer i en 

ringere situation, eller selskabet må lide skade.  

I denne afhandling vil punkt 1 og 2 være mest relevant for den videre fremstilling og der tages 

udgangspunkt i disse.  

Når et årsregnskab bliver godkendt på den ordinære generalforsamling, vil et eventuelt udbytte 

ligeledes blive godkendt.  Årsregnskabet danner derfor grundlag for ledelsens vurdering af 

forsvarlighed, taget selskabets økonomiske stilling i betragtning. En ekstraordinær udlodning sker i 

mellemliggende periode, enten før eller efter den ekstraordinære udlodning. Her skal ledelsen 

fortage andre tiltag for at vurdere forsvarligheden. Disse tiltag er forskellige for aktieselskaber og 

anpartsselskaber og reguleres efter SEL § 183.  

4.1.2 Ledelsen 
Et selskabs ledelsen bliver i SEL § 5, nr. 20 defineret som alle de organer, der er nævnt i SEL § 5, nr. 

4 og 5. Det centrale ledelsesorgan defineres i SEL § 5, nr. 4, og det øverste ledelsesorgan i SEL § 5, 

nr. 5.  

Nedenstående er taget fra Selskabslovens § 5: 
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Nr. 4� Det centrale ledelsesorgan: 

1. a)Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, jf. § 111, stk. 1, nr. 

1,  

2. b)direktionen i selskaber, der alene har en direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 2, og  

3. c)direktionen i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. § 111, stk. 1, 

nr. 2.  

Nr. 5� Det øverste ledelsesorgan: 

4. a) Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, jf. § 111, stk. 1, nr. 

1,  

5. b) direktionen i selskaber, der alene har en direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 2, og  

6. c) tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. § 111, stk. 1, 

nr. 2. 

Et medlem af ledelsen kan derfor kort beskrives som enten medlem af selskabets tilsynsråd, 

direktion eller bestyrelse. Som det fremkommer af loven, er bestyrelsen det øverste 

ledelsesorgan, herefter direktionen og til sidst tilsynsrådet. Selskabslovens kapital 7 beskriver 

kapitalselskabets ledelse samt hvilke ledelsesstrukturer, der kan vælges.  

Det følger af SEL § 138, hvordan ledelsesmedlemmer aflønnes. Medlemmer af selskabets ledelse 

kan lønnes med enten et fast eller et variabelt vederlag. Et vederlag må ikke være usædvanligt 

bedømt ud fra arbejdsindsatsen, ligesom det skal være forsvarligt i forhold til selskabets 

økonomiske stilling. Hvis et selskab går konkurs er dets ledelsen, jf. SEL 138, stk. 2, forpligtet til at 

tilbagebetale et eventuelt variabelt vederlag, som er modtaget de sidste 5 år før fristdagen, dog 

forudsat at selskabet var insolvent på det tidspunkt, hvor selskabet fastsatte det variable vederlag. 

Dette er også selv om ledelsen er i god tro.  

4.2 Ulovlige kapitalejerlån 
Der er i kapitel 4.1 gennemgået hvilke muligheder kapitalejere og ledelser har for at overføre 

midler fra selskabet til dem selv på lovlig hvis. Fælles for disse er, at der sker beskatning. Der er 

dog andre muligheder, hvor kapitalejere og ledelse kan få midler trukket ud til sig selv fra 
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selskabet. Disse muligheder er dog omfattet af begrænsninger, som følger af Selskabslovens 

kapital 13, og som hovedregel er disse forbudte, jf. SEL § 210.  

Som nævnt i indledningen til afsnit 4, er et af hovedformålene med forbuddet mod kapitalejerlån i 

SEL § 210 at beskytte kreditorer mod tab, som kan forekomme, hvis kapitalejere eller ledelse har 

udlånt midler til sig selv og stillet selskabet i en dårlig og uforsvarlig situation. Dette kunne 

eksempelvis være, at selskabet ikke kunne indfri sin gæld til kreditorerne, fordi en kapitalejer har 

lånt penge til sig selv i selskabet, og der derfor ikke er tilstrækkelig likviditet i selskabet.  

Et kapitalejerlån opstår typisk ved, at kapitalejerne hæver penge i selskabet til brug for dækning af 

private omkostninger. Et lån kan også forekomme, hvis en kapitalejer handler med selskabet og får 

kredit på lige fod med selskabets andre kunder. Kapitalejerlån omfatter både lån til eller 

sikkerhedsstillelse for kapitalejer eller medlemmer af ledelsen. Her skal det yderligere bemærkes, 

at en kapitalejer er omfattet ubetinget, og en ejerandel kan ikke afgøre dette.  

Hovedreglen vedrørende ulovligt kapitalejerlån står i SEL § 210 og lyder således: 

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

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet” 

Som udgangspunkt kan hovedreglen, ren selskabsretligt, brydes op i tre ulovlige forhold, som 

udløser ulovligt kapitalejerlån. Disse læses ud fra hovedreglen, og er som følger: 

1. Stille midler til rådighed 

2. Yde lån 

3. Stille sikkerhed 

 

4.2.1 Stille midler til rådighed 
Et selskab stiller midler til rådighed, når kapitalejer eller ledelse benytter selskabets midler, som 

ikke nødvendigvis er likvider eller en anden pengestrøm. Det er selve rådigheden over midlet som 

gør dette forhold ulovligt.  
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4.2.2 Yde lån  
Det er ulovligt, at et selskab yder lån til kapitalejere eller medlemmer af ledelsen. Dette forbud 

omfatter udlån af penge, hvilket indbefatter kontanter, checks, veksler, kapitalandele og deslige. 

Hvis der ydes lån til eje eller brug er det de samme regler, der er gældende. Forholdet vil forsat 

være ulovligt. Hvis låntager stiller sikkerhed for lånet vil forholdet stadig blive betragtet som 

værende ulovligt. Selv om en kapitalejer har bestemmende indflydelse, gør det sig stadig 

gældende at der ikke må ydes lån, og dette er ligeledes gældende selv om lånet er ydet på 

markedsmæssige forhold.  

4.2.3 Stille sikkerhed 
Sikkerhedsstillelse kan forekomme, hvis en kapitalejer eller et ledelsesmedlem optager lån og får 

selskabet til at stille sikkerhed i eksempelvis selskabets varelager. Her er der tale om et maskeret 

lån, og selv om der ikke er sket en decideret udnyttelse af selskabets aktiver, er det stadig 

rådigheden, der udløser det ulovlige forhold. Selskabet må ikke stille sikkerhed til fordel for 

kapitalejerne eller ledelsen. Dette forbud omfatter kautioner, pantsætninger og pantebreve med 

videre.  

 

Det er ligeledes udtagelser til denne hovedregel, og disse er som følger: 

1. SEL § 210, stk. 2 vedrørende selvfinansiering 

2. SEL § 211, stk. 1 vedrørende kapitalejerlån til moderselskab 

3. SEL § 212 vedrørende sædvanlige forretningsmæssige dispositioner 

4. SEL § 213 vedrørende pengeinstitutter mv. 

5. SEL § 214 vedrørende medarbejderlån ved erhvervelse af kapitalandele 

 

Disse 5 undtagelser vil blive behandlet efterfølgende i hvert sit afsnit. 

 

4.2.4 Undtagelse efter SEL § 210, stk. 2                       
Den første undtagelse vedrører selvfinansiering: 
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”Et kapitalselskab kan dog uanset stk. 1 yde den i stk. 1 nævnte økonomiske bistand, hvis der er 

tale om selvfinansiering, jf. reglerne i §§ 206-209” 

Ifølge SEL § 206 må et kapitalselskab hverken direkte eller indirekte stille sikkerhed for 

tredjemands erhvervelse af kapitalandele eller midler til rådighed, yde lån til selskabet eller i dets 

moderselskab. Dog er der en undtagelse til dette, jf. dog stk. 2 og §§ 213 og 214. 

Undtagelsen omhandler, at hvis betingelserne i stk. 3 og §§ 207-209 om generalforsamlingens 

godkendelse, krav til beslutningens forsvarlighed, det centrale ledelsesorgans redegørelse og 

sædvanlige markedsvilkår er opfyldt, kan et kapitalselskab direkte eller indirekte stille midler til 

rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse af kapitalandele 

i selskabet eller i dets moderselskab. 

Da man indførte denne mulighed, havde man til hensigt, at det skulle være nemmere at lave 

generationsskifte i selskaber.  

Betingelserne i §§ 207 – 209 følgende: 

1. Generalforsamlingen godkendelse skal foreligge 

2. Ledelsen skal have vurderet om lånet er forsvarligt i henhold til selskabet økonomiske 

stilling 

3. Ledelsen skal have sikret sig, at lånet ydes på markedsvilkår 
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4.2.5 Undtagelse efter SEL § 211, sk. 1 
Den anden undtagelse vedrører kapitalejerlån til moderselskaber: 

”Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed 

for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser” 

 

Et moderselskab er et selskab, som ejer et andet 

selskab 100 %. Det ejede selskab bliver herefter kaldt et 

datterselskab. Moderselskabet får her betegnelsen som 

kapitalejer, og er derfor omfattet af forbuddet i 

hovedreglen i SEL § 210. Dog er § 211, stk. 1 en 

undtagelse til denne hovedregel, og dette låneforhold 

bliver derfor lovligt. 

En dattervirksomhed kan derfor frit yde et lån til 

modervirksomheden, uden dette får selskabsretlige 

konsekvenser. Det følger af SEL § 211, stk. 2 at 

Erhvervsstyrelsen overfor udenlandske moderselskaber 

som er omfattet af stk. 1 fastsætter nærmere regler. 
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4.2.6 Undtagelse efter SEL § 212 
Den tredje undtagelse vedrører sædvanlige forretningsmæssige dispositioner:  

”Uanset § 210 kan et kapitalselskab som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte 

eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for personkredsen, der er nævnt 

i § 210.” 

Hvis der foreligger et mellemværende mellem kapitalejer og selskabet, og dette er et 

forretningsmæssigt mellemværende, er der ikke tale om et ulovligt lån. Der skal laves en konkret 

vurdering af om transaktionen og mellemværende kan klassificeres som sædvanlig for selskabet.  

Ifølge SKAT’s styresignal om kapitalejerlån, er et egentlig lån som opstår i led i kapitalejerens 

almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige vilkår. Dette følger også af bemærkningerne 

til Ligningslovens § 16 E. Der er plads til over tid, at dette begreb kan ændres da det er forholdsvis 

fleksibelt og dynamisk.  

De transaktioner, der danner grundlag for mellemværendet, skal være forretningsmæssigt 

begrundet for selskabet, og dette vil blandt andet betyde, at det skal være en transaktion, som 

ville kunne foregå med en uafhængig part. Ud over at selve transaktionen skal være sædvanlig, 

skal selve vilkårene for transaktionen også være det. Her er der tale om almindelige vilkår, så som 

betalingsbetingelser, kreditvurdering og sikkerhedsstillelser med videre. Et eksempel kan her 

være, at såfremt selskabets kunder får kredit, kan en kapitalejer også få det uden at det vil blive 

anset som ulovligt. Dette er også nærmere behandlet i afsnit 5, som omhandler det skatteretlige 

aspekt.  

I nogle tilfælde kan det være i selskabets interesse at yde lån til en kapitalejer eller et 

ledelsesmedlem. Hvis en kapitalejer eller et ledelsesmedlem er sælger af selskabets produkter 

eller ydelser, og har brug for et aktiv for at kunne opretholde dette salg, vil det være lovligt at 

selskabet stiller pant eller kaution til et eventuelt køb af aktiv. Et eventuelt lån til køb af aktivet vil 

også være lovligt, dog er det ikke her tilstrækkeligt at lånet er stillet på markedsmæssige vilkår, da 

det afgørende her er, at der foreligger en fælles interesse.  
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Man kan udlede af ovenstående, at for at dette gælder skal følgende være opfyldt: 

1. Transaktionen skal være begrundet forretningsmæssigt 

2. Det skal være en sædvanligtransaktion for selskabet 

3. Transaktionen skal være gennemført med same vilkår som til tredjemand 

 

 4.2.7 Undtagelse efter SEL § 213 
Den fjerde undtagelse vedrører pengeinstitutter og realkreditinstitutter: 

”§§ 206 og 210 finder ikke anvendelse på pengeinstitutter og på realkreditlån ydet af et 

realkreditinstitut. ” 

Denne undtagelse gør, at forbuddet mod kapitalejerlån, jf. SEL § 210 samt forbud mod 

selvfinansiering, jf. SEL § 206 ikke gør sig gældende for pengeinstitutter og realkreditlån ydet af 

realkreditinstitutter.  

4.2.8 Undtagelse efter SEL § 214  
Den femte undtagelse vedrører medarbejderlån ved erhvervelse af kapitalandele: 

”§§ 206 og 210 finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve 

kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller i et datterselskab. ” 

Hvis en medarbejder erhverver kapitalandele i det selskabet de er ansat i, eller i et datterselskab 

til dette, og der ikke bliver betalt for dette med kontanter opstår der et medarbejderlån. Dette 

medarbejderlån er ikke omfattet af forbuddet mod selvfinansiering eller kapitalejerlån. 

4.3 Definition af personkreds 
I henhold til Selskabsloven § 210 må der ikke direkte eller indirekte stilles midler til rådighed, ydes 

lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Det kan herefter udledes, at 

personer, som ikke er omfattet af definitionen på kapitalejer og ledelse, kan der på lovlig vis som 

udgangspunkt direkte eller indirekte stilles midler til rådighed, ydes lån eller stille sikkerhed for. 

Det kan derfor være nødvendigt at fastlægge og forsøge at finde en klar definition på, hvem og 

hvilken personkreds der kan og må direkte eller indirekte stilles midler til rådighed, yde lån eller 

stille sikkerhed for.   
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For at gøre dette, skal der foretages en konkret vurdering af, om en given person er omfattet af 

ovenstående. Er den givne person omfattet af den lovlige eller ulovlige personkreds. Det er vigtigt, 

at denne vurdering foreligger, når selskabet skal til at stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed for personen.  

En relevant personkreds kan opgøres som følgende: 

Kapitalejere Afsnit 4.3.1 Personer/selskaber som ejer selskabet 

Ledelsen Afsnit 4.3.2 Bestyrelse, direktion, tilsynsråd og suppleanter i 

selskabet 

Moderselskabet Afsnit 4.3.3 Personer/selskabet med bestemmende 

indflydelse via moderselskab 

Nærtstående Afsnit 4.3.4 Personer som er nærtstående til selskabet 

  

En person som har fået stillet midler til rådighed, et lån eller stillet sikkerhed, og som ikke før var 

omfattet af den relevante kreds, men bliver det ved eksempelvis at blive en del af bestyrelsen, vil 

ikke medføre, at dette bliver ulovligt og strider i mod SEL § 210. Dog skal dette forhold afvikles 

efter aftalen mellem parterne, og vilkår skal være efter almindelig forretningsmæssige 

dispositioner. Alle åbenlyse situationer angående omgåelse af disse regler, for eksempel ved at 

udlåne til en uafhængig tredjemand som herefter låner til en kapitalejer vil uanset hvad, blive 

klassificeret som et ulovligt lån.   
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4.3.1 Kapitalejere 
Selskabslovens § 210 primære målgruppe er kapitalejere. Forbuddet omfatter alle kapitalejere, 

uanset hvor meget kapital man besidder. Kapitalejere kan være både fysiske personer og juridiske 

personer. Det vil sige, at såvel personer og selskaber kan eje kapitalandele.     

 

Som udgangspunkt kan et selskab yde lån til et af selskabets medarbejdere. Dette kunne være 

relevant, hvis medarbejderen ønsker at købe kapitalandele i selskabet. Når en medarbejder køber 

kapitalandele, men får lov til ikke at betale kontant, opretter selskabet et såkaldt medarbejderlån. 

Medarbejderen er blevet kapitalejer og det burde efter hovedreglen SEL § 210 ikke være lovligt. 

Dog er undtagelsen i SEL § 214 gældende, og det gør forholdet lovligt. Dette er beskrevet i afsnit 

4.2.8.  

Et interessentskab, hvor en person er en interessent og er omfattet af SEL § 210, vil efter praksis 

ikke kunne få stillet midler til rådighed, få ydet et lån eller stillet sikkerhed uden dette jf. 

Erhvervsstyrelsen vil være ulovligt. Dette kommer sig af den personlige hæftelse, som forekommer 

i et interessentskab som påhviler en interessent og derfor må midler, lån eller sikkerhed betragtes 

som ulovligt.  
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4.3.2 Ledelsen  
Ledelsen er ligesom kapitalejer omfattet af forbuddet i SEL § 210, og forbuddet omfatter ydermere 

samtlige medlemmer af ledelsen, jf. afsnit 4.1.2. Medlemmer af et kapitalselskabs bestyrelse, 

direktion og eventuelt tilsynsråd skal være registreret i Erhvervsstyrelsens systemer, for at kunne 

betragtes som værende gyldige, jf. SEL § 10. 

 

4.3.3 Moderselskabet 
En person som ejer et moderselskab, hvor moderselskabet har bestemmende indflydelse over 

datterselskabet, må ikke opnå lån fra datterselskabet. Dette forhold vil blive ulovligt, jf. SEL § 210.  

Personer der har bestemmende indflydelse i moderselskabet, har også 

bestemmende indflydelse i datterselskabet. Derfor vil en eventuel 

person i moderselskabet kunne give sig selv vilkår, som ville være 

favorable. Derfor er dette forhold ulovligt, da der kommer indirekte 

kapitalejerlån. Det vil sige, at alle personer som er medlemmer af 

bestyrelse, direktion og tilsynstråd med videre er omfattet af 

forbuddet.  

 

4.3.4 Nærtstående   
Nærtstående parter er parter som indirekte har noget med selskabet at gøre. Dog ville disse parter 

være omfattet af forbuddet og hovedreglen i SEL § 210. Forbuddet vil omfatte alle som vil blive 

klassificeret som nærtstående.  

Nærtstående parter defineres ud fra SEL § 210, stk. 1. Der ses her, at personer der er knyttet til en 

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

linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær. Dette gælder både for 

nærtstående til kapitalejerne og ledelse. 
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Nærtstående parter kan fra ovenstående samt fra SEL § 210, stk. 1 udledes til at være: 

� Ægtefæller 

� Forældre 

� Søskende 

� Bedsteforældre 

� Børn 

� Børnebørn 

� Og ovennævntes ægtefæller 

 

Disse ovenstående punkter er nemme at udlede fra loven. Dog kan det være sværere at udlede 

hvad loven betyder ved sidste del ”eller som på anden måde står den pågældende særlig nær”. 

Her må man vurdere hver enkel sag for sig selv. Det er ses for eksempel, at SKAT jf. 

SKM2012.716.SR anser en tidligere ægtefælle som værende nærtstående. Dette kan ikke 

nødvendigvis gøre sig gældende for alle tidligere ægtefæller og understreger derfor, at der er ved 

hvert enkelte tilfælde er tale om en vurderingssag.  

4.4 Tilbagebetalingspligt 
Hvis et kapitalselskab yder økonomisk bistand i strid med SEL §§ 206 og 210, skal beløbet betales 

tilbage til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet, svarende til den rente, der er fastsat i § 

5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling, med et tillæg af 2 pct., medmindre højere 

rente er aftalt er dette gældende. 

Kan tilbagebetaling ikke ske, eller kan aftaler om anden økonomisk bistand ikke ophøre, indestår 

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

for det tab, som kapitalselskabet bliver påført. 

I praksis forekommer det, at hvis låntager ikke kan tilbagebetale sit lån på grund af manglende 

betalingsevne, vil låntagers skattepligtige indkomst bliver forhøjet med det beløb, der svarer til det 

udbetalte.    

Sikkerhedsstillelse stillet i strid med SEL §§ 206 og 210 er bindende for selskabet, hvis aftaleparten 

ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med disse bestemmelser. 
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I loven om renter med ved forsinket betaling følger det, at renten efter forfaldsdagen fastsættes til 

en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 % som referencesats 

anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. 

januar og den 1. juli det pågældende år. 

Justitsministeren kan hvert andet år efter forhandling med Danmarks Nationalbank og Økonomi- 

og Erhvervsministeriet ændre renten, dog således at det nævnte tillæg ikke kan fastsættes til 

mindre end 8 %. 

4.5 Konsekvenser ved ulovligt lån 
Informationssøgningen, der er anvendt til afsnit 4.5 Konsekvenser ved ulovligt lån, bygger på 

Selskabsloven LBKG 2015-09-14, samt Notat om lån til hovedaktionær af FSR den 15, marts 2015.  

Som følge af SEL § 367 vil en overtrædelse af SEL § 210 straffes med bøde. Et selskabs 

opretholdelse af dispositioner, der er truffet i strid med SEL § 206 eller § 210, straffes med bøde. 

Der er således en hjemmel i Selskabsloven til at straffe kapitalejere og ledelsesmedlemmer som 

ulovligt har fået stillet midler til rådighed, fået lån eller stillet sikkerhed for forpligtelser 

SEL § 367 er delt op på både långiver og låntager. Et ulovligt kapitalejerlån er forbundet med 

ledelsesansvar, og derfor kan ledelsen straffes med en personlig bøde på 5 % af hovedstolen. 

Dette anses for værende i overensstemmelse med praksis. I de tilfælde, hvor selskabets øvrige 

kreditorer lider tab på grund af et ulovligt kapitalejerlån kan ledelsen i selskabet ifalde ansvar.  

Ud over at et ulovligt kapitalejerlån har konsekvenser inden for selskabsretten, vil dette også 

kunne have følger inden for årsregnskabsloven. Det følger af ÅRL § 135, stk. 6, at såfremt 

selskabet, når selskabet eller den, som har bestemmende indflydelse over selskabet, accepterer et 

bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, 

regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. Et selskab kan ikke anvende 

undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., når et tilknyttet selskab accepterer et bødeforelæg eller som led i en 

straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- 

og afgiftslovgivningen. I disse tilfælde skal selskabs årsregnskaber for de følgende tre regnskabsår 

revideres. Erhvervsstyrelsen kan forlænge den periode, hvor selskabets årsregnskaber skal 

revideres, med op til to regnskabsår. 
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Ydermere har dette også konsekvens for revisors påtegning af årsrapporten jf. afsnit 7.  

4.6 Delkonklusion 
I selskabsretten kan loven om ulovlig kapitalejerlån findes i Selskabsloven § 210. Denne 

hovedregel siger præcist: 

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

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet” 

Som det tit er med hovedregler, er der også undtagelser. I dette tilfælde findes der hele 5 

undtagelser, og disse findes i Selskabslovens §§ 210, stk. 2 – 214. Lån ydet i forbindelse med 

selvfinansiering, medarbejderlån, koncernlån samt lån fra pengeinstitutter er undtaget fra 

forbuddet. Herudover kommer der, at sædvanlige forretningsmæssige dispositioner mellem 

selskabet og henholdsvis kapitalejere eller ledelse undtaget, såfremt transaktionen er begrundet 

forretningsmæssigt, sædvanlig og gennemført på vilkår som en tredjemand kunne opnå.  

Hovedreglen i SEL § 210 gælder for kapitalejere og ledelsesmedlemmer. Kapitalejere kan defineres 

som ejere af kapitalen i selskabet, dette kan både være et selskab eller en fysisk person. 

Ledelsesmedlemmer kan enten være bestyrelsen, direktionen eller tilsynsråd og eventuelle 

suppleanter hertil. Ledelsesmedlemmer er altid fysiske personer.  

Herefter følger det, at personkredsen, som vil kunne blive omfattet af hovedreglen, er alle de 

personer som har samme stilling i et eventuelt moderselskab. Det kan udledes af dette, at det ikke 

nødvendigvis er personer som direkte har noget med selskabet at gøre. Begrebet ”nærtstående 

parter” er også omfattet af personkredsen. I Selskabsloven findes definitionen også dette 

indebærer blandt andet ægtefæller og familie til kapitalejere og ledelsesmedlemmer.  

Selskabsloven regulerer i § 215 at hvis der foreligger et ulovligt kapitalejerlån er der pligt til at 

tilbagebetale dette. Der skal af lånet betales en årlig rente. Denne rente fastsættes af 

Nationalbanken. Hvis en kapitalejer eller ledelsen får stillet sikkerhed som strider i mod § 210, skal 

dette til ophør, dog under den forudsætning at parterne skal have haft kendskab hertil jf. § 215.  

Selskabsretlig vil et selskab, som yder ulovligt kapitalejerlån, være underlagt flere konsekvenser. 

Ledelsen kan ifalde ansvar og straffes med en bøde. Andre lovgivninger kan blive relevante, og vil 

blive gennemgået i efterfølgende kapitler. Årsregnskabsloven fratager også et selskab muligheden 
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for at fravælge revision, da ledelsen har ifaldet ansvar og fået bøde i henhold til brug på 

Selskabsloven. Derudover kommer det til at komme til udtryk i selskabets årsrapport, da revisor vil 

modificere sin påtegning, dette beskrives yderligere i kapitel 7.  

Konsekvensen for låntager vil være beskatning og følger af Ligningslovens § 16E og vil blive 

gennemgået i kapital 5.  

 

Illustreret kan dette vises således:  
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5. Kapitalejerlån, skatteretligt  
Undersøgelser viser, at kapitalejere i en lang årrække har hævet penge i selskabet, og anvendt 

dem til finansiering af deres privatforbrug. Man har i regnskabet klassificeret det som et lån. Lån 

har historisk set ikke været skattepligtige, og derved kunne kapitalejeren foretage hævningen 

skattefrit. 

Allerede ved ændringen af aktie- og anpartsselskabsloven til selskabsloven i 2009, kunne man i 

kommentarerne læse at skatteministeriet ikke mente, at kapitalejerlån var ydet på markedsvilkår, 

og derfor burde ændringen ledsages af nye skatteregler om, at kapitalejerlånene skulle beskattes 

som udbytte eller løn. Dette skete som nævnt i indledningen i august 2012, med det vedtagne 

lovgrundlag LL § 16 E. Man skal være opmærksom på, at LL § 16 E udelukkende gælder personer, 

og selskaber er derfor ikke omfattet af lovgivningen. 

I forbindelse med udarbejdelsen af LL § 16 E, har der været mange forskellige formuleringer på 

tegnebrættet, inden den endelige formulering blev fundet. De første formuleringer var udarbejdet 

således, at beskatningen var koblet op på, om det pågældende lån var ulovligt selskabsretligt eller 

ej. Dette ændrede sig, sådan at skatteretten blev fuldstændig løsrevet fra den civilretlige 

regulering. Blot det faktum, atder foreligger et kapitalejerlån, der opfylder betingelserne i afsnit 3, 

vil det udløse beskatning.  

Den regulering, der er indsat ved LL § 16 E, har ingen indflydelse på den selskabsretlige regulering. 

Der vil fortsat være tale om et udlån selskabsretligt, regnskabsmæssigt, konkursretligt m.v. Det 

blotte udlån udløser altså skatten.  

 

I bemærkningerne til lovforslag L 199 af 14. august
 
havde man indført følgende:  

”Hvis et lån er omfattet af den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E, vil det i alle 

skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger 

et lån. Ud over, at lånebeløbet beskattes som en hævning, betyder det, at låntager ikke får fradrag 

for lånet, ligesom eventuelle renteindtægter vil blive skattepligtigt tilskud hos selskabet.  

Selv om der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt kapitalejerlån, der skal tilbagebetales, 

vil en tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos 
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aktionæren. Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af 

løn eller udbytte.”  

Senere i bemærkningerne til lovforslag L 199 af 14. august
 
er der anført følgende:  

 

”Lån, der er beskattet efter den foreslåede bestemmelse i § 16 E, anses som nævnt ikke for et lån i 

skattemæssig forstand.”  

 

Overordnet set er der derfor ingen tvivl om, at et kapitalejerlån omfattet af LL § 16 medfører 

skatteretlige konsekvenser efter LL § 16 E for kapitalejeren, mens lånet selskabsretligt m.v. fortsat 

er et lån, der skal tilbagebetales.  

 

Er der derfor eksempelvis optaget et lån på 50.000 kr., og udgør marginalskatten 50 %, vil den 

blotte låneoptagelse på lånetidspunktet udløse en skat på 50 % af 50.000 kr. Afregner selskabet 

denne skat på 25.000 kr., er der foretaget et yderligere udlån, idet skatten er privat for 

kapitalejeren. Det samlede udlån er da på 75.000 kr. Enten skal de 75.000 kr. tilbagebetales til 

selskabet, eller også skal der foretages en udbytteudlodning eller lønkørsel, der dækker et 

nettobeløb på 75.000 kr. Lønmæssigt kræver det altså en løn på 150.000 kr. for at fjerne de 

skattemæssige følgevirkninger og fjerne lånet på 75.000 kr.  

I medfør af Statsskatteloven § 4, er alt vederlag for arbejde skattepligtig indkomst. Herefter er der 

efter Kildeskatteloven hjemmel til at indeholde kildeskat af de vederlag, som udbetales, og det er 

dét eksemplet oven for viser. 

Lovgrundlaget blev udarbejdet med baggrund i den viden man havde, om hvor mange ulovlige 

kapitalejerlån der eksisterer i Danmark. Man gjorde det for at forhindre at kapitalejerne benyttede 

selskabets midler til at finansiere private hævninger. 

FSR har udarbejdet en analyse af de ulovlige kapitalejerlån, hvor de fortæller at der i 2012 er knap 

15.000 ulovlige kapitalejerlån, hvilket understøttes af SKAT’s beregninger, som viser at der i 2010 

var ulovlige kapitalejerlån for ca. 4 mia. kr. i 2010. SKAT’s compliance undersøgelser bekræfter, at 

optagelse af kapitalejerlån som oftes benyttes til finansiering af privatforbruget, hvorfor det anses 

som løn eller udbytte. 
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Kapitlet har til formål at se på hvilke skatteretligt konsekvenser loven har, hvilke personer der er 

omfattet samt eventuelle undtageler i skatteloven. I kapitlet inden har vi beskrevet den 

selskabsretlige lovgivning, og der vil løbende være sammenligninger de to imellem, og til sidst vil vi 

se på om der er nogle steder hvor de to lovgivninger udleder to forskellige konklusioner og 

konsekvensen heraf. 

5.1. LL § 16 E – beskatning af lån som hovedregel 
Som nævnt i indledningen er formålet med beskatningen af kapitalejerlån at fjerne incitamentet til 

at låne penge i selskabet til privatforbruget, uden at man beskattes af det. 

Begrebet kapitalejerlån, er en samlet betegnelse for lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere 

selskabsretligt. Principielt gælder de samme forudsætninger skatteretligt, undtagen når det 

omfattes af hovedreglen. Her er der væsentlige forskelle på det selskabsretlige begreb til det 

skatteretslige begreb, da det i et skatteretsligt perspektiv ikke anses for et lån længere, men 

omstilles til en hævning uden tilbagebetalingspligt. 

Hvis kapitalejeren hæver penge i selskabet eller løbende hæver på selskabets konto til 

privatforbrug, så er det at lånene opstår, hvilket er i lighed med selskabsretten. Yderligere kan 

kapitalejeren købe ydelser på lige fod med andre kunder, også ved denne for, for handel med 

selskabet opstår der de omtalte lån.  

Nedenstående skema viser hovedreglen for beskatning af kapitalejerlån, samt de tilhørende 

undtagelser, der er taget udgangspunkt i LL § 16E. 
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Hovedregel LL § 16 E 

 

 

Hvis et selskab omfattet af selskabsloven 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, 

behandles lånet efter skattelovgivningens regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der er en 

forbindelse omfattet af LL § 2, mellem lånegiver og lånetager. 

 

Der findes ligeledes tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til disposition. 

 

Undtagelser til hovedreglen 

 

U1 LL §16E, 2. pkt. U2 LL §16E, 2. pkt. U3 LL §16E, 2. pkt. 

Sædvanlige forretningsmæssige 

dispositioner 

 Sædvanlige lån, der ydes fra 

pengeinstitutter 

Lån til selvfinansiering, jf. SEL § 206, 

stk. 2. 

 

Som man kan se af ovenstående skema, kan långiver være alle, der er omfattet at SEL § 1, stk. 1, 

nr. 1 eller 2. Dettemedfører, at der gælder alle indregistrerede aktie- og anpartsselskaber samt 

andre selskaber, hvor der ikke er en deltager der hæfter personligt for selskabets forpligtelser eller 

fordeler overskuddet i forhold til den indskudte kapital. 

Yderligere kan vi se, at det også gælder udenlandske selskaber, hvilket betyder at det i 

selskabsretten ikke er af betydning om kapitalejerlånet er ulovligt eller ej. Da der i andre lande kan 

være lovgivning hvor lånene er lovlige, men også her kan der findes beskatning i Danmark af et 

ellers lovligt lån i udlandet. 

Kapitalejerlånet skal behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden 

tilbagebetalingspligt i indkomstopgørelsen, hvilket vi kommer nærmere ind på senere i afsnit 5.3. 

Det er udelukkende fysiske personer der sker beskatning af, afgrænsningen af personkredsen sker 

i afsnit 5.4 
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Ligesom i selskabsretten sker der en opdeling i hovedreglen, hvor man ser på de tre nedenstående 

forhold: 

1 – Yde lån 

2 – Stille sikkerhed 

3 – Stille midler til rådighed i øvrigt 

For alle tre ulovlige forhold gælder at de skal fortolkes i lighed med selskabsretten, det er dog ikke 

sikkert at fortolkningen altid er ens. 

Ad 1 – yde lån 

Det ulovlige forhold at yde et lån, er der ingen forskelle i fortolkningen i forhold til selskabsskatten, 

hvorfor der henvises til afsnit 4.2.2 

Det eneste vi vil bemærke her er at når der tillægges renter til kapitalejerlånet i overensstemmelse 

med Selskabslovens § 215, hvilket medfører at mellemværendet bliver større. Hvis renterne 

betales på markedsvilkår, dvs. når de forfalder, så anses de tilskrevne renter ikke som ulovligt lån. 

Hvis lånetager derimod ikke løbende indbetaler de forfaldne tilskrevne renter, så anses disse som 

yderligere hævninger med beskatning som følge heraf. 

Ad 2 – Stille sikkerhed 

I lighed med det at yde lån skal det at stille sikkerhed også fortolkes i lighed med selskabsretten, 

hvorfor vi henviser til afsnit 4.2.3 

Sikkerhedsstillelse skal forstås bredt, men som oftest vil det være juridisk bindende aftaler. Det 

kan fx være en garanti for hovedaktionærens gæld. Hvis et selskab stiller sikkerhed for 

kapitalejeren, er usikkerhedsmomentet hvor stort et beløb der skal beskattes.  

Når et selskab stiller kaution for kapitalejeren er der en implicit risiko for at selskabet kommer til 

at betale hele eller dele af gælden de har kautioneret for. Skatteministeren har i forbindelse med 

fremstillingen af lovforslaget tilkendegivet at det er den nominelle værdi for sikkerhedsstillelsen 
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der ligges til grund for beskatningen. Der skal ske beskatning ved etableringen af 

sikkerhedsstillesen.  

Dette betyder for kapitalejeren at det forhold at kautionen aldrig realiseres, ingen betydning har 

for beregningen af beskatningen, heller ej at der med stor sandsynlighed ved en eventuel 

indfrielse af kautionen vil være tale om at lavere beløb end den stillede kaution har betydning for 

beskatningen af sikkerhedsstillelsen.  

Dette indebærer, at i praksis vil lånetager vil blive beskattet af enten et højere beløb end hvad der 

i realiteten indfries, eller i værste fald af en nominel sikkerhedsstillelse, som aldrig vil blive indfriet. 

Omvendt betyder det for selskabet at de får et fiktivt fradrag, hvis man beskatter 

sikkerhedsstillesen som almindelig løn. 

Ad 3 – Stille midler til rådighed 

I lighed med de to andre ulovligheder skal også det at stille midler til rådighed fortolkes i lighed 

med selskabsretten, hvorfor vi henviser til afsnit 4.2.1 

Yderligere medtages aftaler, hvor det er usikkert om der formelt set er tale om et låneforhold. Det 

kan eksempelvis være en situation hvor kapitalejeren får udbetalt udbytte eller løn i en anden 

form end penge af selskabet. Det er herunder at alle situationer hvor man ikke kan kategorisere 

det som et lån eller sikkerhedsstillelse vil falde ind under. 

Ovenstående ulovligheder vil herefter refereres til som kapitalejerlån eller hævninger uden 

tilbagebetalingspligt, under en betegnelse. I lighed med selskabsretten er der skatteretsligt også 

nogle undtagelser til hovedreglen om beskatning, disse vil vi gennemgå nedenfor i særskilte afsnit. 

Der er tre undtagelser, og efter behandlingen af de 3 undtagelser, vil vi se nærmere på forskellen i 

de tre undtagelser. Jf Bilag 13 til L199 2011-12 
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5.1.1 Undtagelse 1 – Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner 
Undtagelse 1 vedrører følgende: 

”Lån der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, og følger af LL § 16 E, 2. pkt.” 

Begrebet ovenfor er sammenligneligt med Selskabslovens § 212, jf. afsnit 3.2.3. I praksis vil man 

fortolke LL § 16 E, når man taler om denne bestemmelse. Skatteministeren har udtalt, at det ikke 

nødvendigvis medfører, at de to bestemmelser skal fortolkes ens. Lovbestemmelserne varetager 

forskellige hensyn, og kan derved fortolkes forskelligt.  

I SKM2013.113 kan man se, at der i praksis også er forskellige fortolkninger. Det bindende svar 

omhandler en hovedaktionær, som ejede et selskab, der drev handel, finansiering og forvaltning af 

fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed, som blandt andet havde som primæraktivitet at 

udleje ejendomme. Selskabet havde opført en ny beboelsesejendom, som skulle overdrages til 

hovedaktionæren, hvilket man ville gøre med 20 % af finansieringen i et sælgerpantebrev på 

markedsmæssige vilkår. I det bindende svar søgte man vished for, om finansieringen via et 

sælgerpantebrev var sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

Skatterådet fandt ikke ovenstående som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvilket de 

begrundede med, at transaktionen var indgået på markedsmæssige vilkår ikke var tilstrækkeligt 

for at undgå beskatning. Ydermere fremhævede skatterådet, at i og med selskabet ikke normalt 

opført og solgte beboelsesejendomme, samt ydede lån eller finansiering til køb af fast ejendom, 

kunne salget ikke anses som en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

Skatterådet ligger vægt på, at det er en enkeltstående transaktion for selskabet, hvorfor de ikke 

mener det er en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Efter selskabsretten er transaktionen en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition, jf. Selskabsloven § 212, jf. afsnit 3.2.3.  

Selskabsloven tillader, at kapitalejere kan købe aktier i selskabet og kun delvis betale kapitalen. 

Den del, som ikke indbetales, anses som en fordring på kapitalejeren. Samtidigt med at denne 

lovgivning kom, vedtog man også KGL § 24 A for at sikre, at en transaktion som denne ikke blev 

omfattet af Selskabslovens forbud om lån til kapitalejere. Det er bekræftet af Skatteministeren, at 

en fordring som omtalt ikke vil blive omfattet, jf. LL § 16 E, såfremt den er sket på sædvanlige 

vilkår. 
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Ved at et lån ydes som led i en forretningsmæssig disposition, forstås således at kapitalejeren 

udelukkende kan optage lånet som en del af den almindelige samhandel med virksomheden, og på 

sædvanlige kreditvilkår. Ovenstående fremgår af det bindende svar SKM.2014.712.SR, hvor 

undtagelsen blev taget op. Af det bindende svar kan man se, at det ikke er tilstrækkeligt, at 

dispositionen består af lån alene. 

For at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal følgende fem betingelser 

være opfyldt: 

1) Transaktionen skal være forretningsmæssig begrundet 

2) Transaktionen må ikke udelukkende bestå af et lån 

3) Transaktionen skal være på markedsvilkår 

4) Transaktionen skal være sædvanlig for selskabet 

5) Hverken transaktionen eller følgerne af den, er enkeltstående 

Når man ser på ovenstående og med baggrund i praksis, kan vi konstatere at der ikke er 

overensstemmelse mellem den selskabsretlige og skatteretlige lovgivning, når man skal fortolke en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition. Hvis vi ser på punkt 2 og 5, kan man se at der 

skatteretsligt lægges vægt på at transaktionen og de følgevirkninger den har, er en del af driften af 

selskabet og ikke en enestående handling, og at transaktionen ikke må være et lån.   

5.1.2 Undtagelse 2 – Sædvanlige lån, der ydes fra pengeinstitutter 
Den næste undtagelse omhandler: 

”Sædvanlige lån der ydes fra pengeinstitutter og følger af LL § 16 E, 2. pkt.” 

Skatteministeriet har udtalt, at sædvanlige lån fra pengeinstitutter er undtaget beskatning, til 

trods for, at lånet ikke er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

Skatteministeren mener ikke, at der er grundlag for at undtage lån fra alle selskaber, der har udlån 

og finansiering til formål. Med baggrund i dette udleder vi, at det er de usædvanlige lån fra 

pengeinstitutter, der er omfattet af hovedreglen.  
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Forskellen på selskabsretten og selskabsrettes er at man efter selskabsloven vurderer at lån fra 

realkreditinstitutterne, der yder finansiering ved salg af obligationer, at det er sædvanlig 

forretningsmæssig disposition, og derfor er medtaget under undtagelse 1. 

Undtagelse to er der ud fra dette sammenhæng mellem den selskabsretlige og skatteretlige 

undtagelse. 

5.1.3 Undtagelse 3 – Lån til selvfinansiering, jf. selskabsloven § 206, stk. 2  
Undtagelse tre er vedrørende lån, som ydes i forbindelse med selvfinansiering, den følger LL § 16 

E, 2. punkt. Undtagelsen referer direkte til Selskabsloven § 206, stk. 2, der er en undtagelse til 

Selskabslovens § 210. 

Formålet med lovlig selvfinansiering er i Selskabsloven at lette mulighederne for et 

generationsskifte, og dette formål er også medtaget i det skatteretslige regi. For at der er tale om 

lovlig selvfinansiering, skal alle betingelserne i henhold til SEL § 206, stk. 2 være opfyldt. Når 

undtagelsen i LL § 16 E, direkte henviser til SEL § 206, stk. 2, skal alle betingelserne i denne lov 

være opfyldt for at lånet ikke skal beskattes efter LL § 16 E. 

Der er ligeledes sammenhæng mellem den selskabsretlige og skatteretslige undtagelse. 

5.1.4 Lån som led i et selskabs driftsaktivitet – SKM.2014.294.SR 
 

I det bindende svar fra SKAT, ønskede spørger svar på 

om A kunne optaget et lån på 1.500 TDKK i A ApS til en 

rente på den til enhver tid gældende diskonto +4 % til 

brug for den erhvervsmæssige del af ejendomsdriften 

i sin nye landejendom, uden at han bliver beskattet af 

låneprovenuet. 

A ApS’ aktivitet består til dels af en 

investeringsvirksomhed og udlånsvirksomhed med 

udlån på markedsvilkår. Den 1. december 2012 havde 

de udlån for nominelt 8.123 TDKK, kursfastsat til 5.058 TDKK, jf. deres årsrapport. Lånene var 

fordelt på 25 lånetagere og udgjorde 40,86 % af balancen, jf. årsrapporten, og fastsættelsen af 



Side 47 af 115 
 

kurserne var foretaget med individuelle vurderinger for hver enkelt sag. A ApS er klassificeret som 

en professionel udlånsvirksomhed og ikke en bankvirksomhed. 

A er kapitalejer og ejer 100 % af anparterne, hvorfor der efter hovedreglen skulle ske beskatning af 

eventuelle udlån til A, da det anses som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Men da A ApS’ 

hovedaktivitet er udlån, kan hævningen være omfattet af undtagelsen om sædvanlige 

forretningsmæssige dispositioner. 

 Skatterådet har dog udtalt, at egentlige lån udelukkende er undtaget fra beskatning, hvis de er 

sædvanlige og ydet af pengeinstitutter eller til selvfinansiering, som nævnt i undtagelse 2 og 3. 

Dog gælder der, at egentlige lån ikke er omfattet af undtagelsen for sædvanlige dispositioner, hvis 

der er tale om et enkeltstående lån. Som nævnt i undtagelsen skal lånet være opstået som led i 

kapitalejerens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår, for at gøre 

undtagelsen om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner gældende. 

Jævnfør det bindende svar er det efter SKAT’s opfattelse, at det omtalte lån ikke ydes som led i en 

disposition, da der ikke foreligger en disposition som lånet er tilknyttet. Derfor er lånet omfattet af 

LL § 16 E, og skal beskattes som løn eller udbytte. 

5.2 Definition af personkreds 
”Hvis et selskab (…) direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person (…) ” 

Ovenstående fremgår af hovedreglen LL § 16 E, og betyder at man i sådanne tilfælde skal opfatte 

lånet som en hævning uden tilbagebetalingspligt under forudsætning af, at der foreligger en 

forbindelse mellem lånetager og lånegiver i henhold til LL § 2. 

Ved at der i loven står ”fysisk person” udledes det, at der udelukkende er tale om levende, fysiske 

personer, der er omfattet at bestemmelsen, herunder at alle selskaber ikke er omfattet af 

bestemmelsen.  

Som tidligere nævnt skal der være en forbindelse mellem lånetager og lånegiver i henhold til LL § 

2, hvilket i bemærkningerne betegnes som en kvalificeret tilknytning, som endvidere defineres 

som bestemmende indflydelse. Dette betyder i praksis, at det er kapitalejere er omfattet af 
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lovgivningen, men at nærtstående parter også kan blive omfattet, som følge af det omfattende 

kontrolbegreb, som følger LL § 2, stk. 2. 

I LL § 2, stk. 2 defineres bestemmende indflydelse ved ejerskab eller rådighed over 

stemmerettighederne, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af kapitalen, eller 

rådes over mere end 50 % af stemmerne. Vurderingen af hvilke personers ejerskab der medregnes 

er meget omfattende, og vil blive gennemgået nedenfor, så det er ikke selve konstateringen om, 

at man ejer mere end de 50 % der giver anledning til problemer, men udelukkende hvilket 

ejerskab der skal medtages. 

Hvis vi ser på hvornår man afgør om der skal ske beskatning eller ej, så er det tidspunktet for 

disponeringen der er afgørende. I praksis betyder det, at såfremt kapitalejeren ikke har 

bestemmende indflydelse på tidspunktet for disponeringen, skal denne ikke beskattes heraf, 

medmindre at det på daværende tidspunkt er forventeligt at kapitalejeren vil få bestemmende 

indflydelse i fremtiden. 

5.2.1 Opgørelse af ejerskab og rådighed over 50 % 
Ved opgørelsen af om en kapitalejer har bestemmende indflydelse i henhold til LL § 2, stk. 1 

medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af følgende: 

� Aktier om stemmerettigheder, som ejes af koncernforbundne selskaber, jf. LL § 2, stk. 3 

� Personlige kapitalejere og deres nærtstående parter, jf. LL § 16H stk. 6 

� En fond stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, 

nærtstående med videre, eller af fonde eller trusts stiftet af disse. 

� Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som ejes af andre 

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

bestemmende indflydelse. 

� Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som ejes af en person omfattet 

af KSL § 1, eller er dødsbo omfattet af dødsboskatteloven § 1, stk. 2, i fællesskab med 

nærtstående parter eller fonde eller trusts stiftet af disse. 

Nærtstående parter defineres som kapitalejerens ægtefælle, forældre, bedsteforældre samt 

børn og børnebørn, disses ægtefæller eller dødsboer efter de omtalte personer. Søskende og 
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samlevere er ikke nærtstående parter, hvorimod stedbørn og adoptivbørn sidestilles med 

oprindelige slægtsforhold. Dette er udelukkende gældende i Danmark. I andre lande vil 

søskende blive omfattet af 

nærtstående, hvilket kommer sig 

af at lovgivningen har taget 

definitionen ud fra vores religion, 

og i kristendommen er søskende 

ikke nærtstående, hvorimod det er 

de i eksempelvis katolicismen, og 

derved vil søskende være at 

betragte som nærtstående i et 

katolsk land. 

 

5.2.2 Skattetransparente enheder 
Når vi ser på kommanditselskaber og interessentskaber, så er de ikke selvstændige 

skattesubjekter, hvorfor skattepligten tilfalder den enkelte interessent eller deltager i 

kommanditselskabet, jf. den juridiske vejledning afsnit C.C.3.3. Dette er yderligere stadsfæstet af 

SKAT i deres bindende svar SKM.2014.15.SR, hvor de fastslår, at når man yder lån til 

interessentskaber eller kommanditselskaber, skal lånene skattemæssigt henføres til deltagerne i 

kommanditselskaberne og interessentskaberne i forhold til deres ejerandel. 
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Jævnfør LL § 2 er den skattemæssige behandling afhængig af om deltagerne har bestemmende 

indflydelse, dette er uanset om nogle af lånene selskabsretligt er lovlige. Hvis deltageren har 

bestemmende indflydelse, kan der statueres beskatning af lån ydet fra C ApS til K/S A, hvis ikke 

transaktionen er omfattet af undtagelserne. 

 

 

5.3 Skattemæssige konsekvenser ved kapitalejerlån 
Som man kan læse af ovenstående afsnit, så skal det kapitalejerlån, der er omfattet LL § 16 E, være 

optaget af en kapitalejer eller af dennes nærtstående parer efter LL § 2, stk. 2, hvor kapitalejeren 

har bestemmende indflydelse efter LL § 2, stk. 5. Yderligere kan lånet også være optaget i en 

skattetransparent enhed, hvorved lånet skattemæssigt henføres til enhedens ejer. 

Lånene skal efter LL § 16 E, behandles skattemæssigt som en hævning uden tilbagebetalingspligt, 

og skal derfor beskattes ved udbetalingstidspunktet, efter den gældende lovgivning for den type 

indkomst der er tale om i den givne sag. 

Som udgangspunkt bliver beløbet beskattet som udbytte, medmindre at kapitalejeren er ansat i 

selskabet, så kan der være at det skal udbetales som løn. Dette afgøres ud fra en konkret 

vurdering i den enkelte sag. 
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Som man kan se af ovenstående figur, kan man betragte lånet og det samlede vederlag som løn, 

såfremt kapitalejeren er ansat i virksomheden, og den samlede sum anses for værende acceptabel 

set i forhold til det udførte arbejde. Derved kan hævningen udbetales om løn, og beskattes som 

personlig indkomst, samtidig med at virksomheden får fradrag for den driftsomkostning det har 

været. Såfremt kapitalejeren ikke er ansat i virksomheden, eller den samlede sum af vederlag og 

lån ikke kan anses for værende acceptabel i forhold til det udførte arbejde, skal hævningen 

betragtes som en udlodning og beskattes som udbytte, jf. LL § 16 A. 

Hvis låntager hverken er ansat i virksomheden eller er kapitalejer, men lånet omfattes af LL § 6 E, 

grundet kontrolbegrebet i LL § 2, stk. 2, vil hævningen ses som have passeret låntager og dermed 

beskattes af beløbet som udbytte eller løn, ud fra en konkret vurdering, jf. figuren ovenfor. 

Vurderingen af om det er en acceptabel aflønning af låntager, er en konkret vurdering i de enkelte 

sager. Det vurderes ud fra praksis vedrørende afgrænsning af løn kontra maskeret udbytte. Hvis 

det samlede lån og vederlag overstiger en rimelig aflønning, bliver hævningen som regel beskattet 

som maskeret udbytte, og hvis det vurderes at der er tale om et åbenlyst forkert skøn af den 

acceptable aflønning, bliver det omfattet af LL § 16 E. 

Når man kommer til den konklusion, at lånet skal kvalificeres som en hævning uden 

tilbagebetalingspligt, opfattes lånet i skattemæssige relationer ikke som et decideret lån, jf. LL § 16 

E. Yderligere har det betydning for de tilskrevne renter, hvilket er i overensstemmelse med den 

selskabsretlige måde at behandle lånet på. Yderligere betyder omkvalificeringen af lånet til en 
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hævning uden tilbagebetalingspligt, at de gældende regler om indeholdelse af A-skat, AM bidrag 

og udbytteskat finder anvendelse. 

De skattemæssige konsekvenser af en hævning uden tilbagebetalingspligt er forskellig fra låntager 

(kapitalejer) og långiver (selskabet), hvorfor vi nedenfor har behandlet dem separat. 

5.3.1 Skattemæssige konsekvenser for kapitalejeren 
Kapitalejeren skal ved hævning uden tilbagebetalingspligt beskattes på udbetalingstidspunktet, 

som hovedregel som udbytte eller undtagelsesvis som løn, se beslutningstræ i afsnit 5.4. Det er 

hele hævningen, der anses som bruttobeløbet og skal beskattes, jf. LL § 16 E. Se nedenstående 

eksempel i afsnit 5.4.3. Kapitalejeren hæfter yderligere for ikke indeholdte kildeskatter efter KSL § 

68, hvilket er vigtigt at medtage. 

Lovændringen, der betyder at kapitalejeren bliver beskattet af hævningen, betyder ikke at denne 

er fritaget for at skulle tilbagebetale lånet til selskabet, jf. SEL § 215, og det er ikke muligt at 

ophæve beskatningen ved en tilbagebetaling af beløbet. 

I det tilfælde, at kapitalejeren ikke har andre indtægtskilder end selskabet, eller anden formue, så 

skal han umiddelbart have udbetalt løn fra selskabet for at kunne tilbagebetale hævningen, hvilket 

vil medføre dobbeltbeskatning. Vi henviser til afsnit 8, hvor dette bearbejdes yderligere. 

Når lånet ikke længere eksisterer skattemæssigt, betyder det for kapitalejeren, at denne ikke har 

fradrag i sin kapitalindkomst for de renter, som selskabet efter SEL § 215 har ret til at opkræve. 

5.3.2 Skattemæssige konsekvenser for selskabet 
Skattepligten for selskabet reguleres i SEL § 1, stk. 1 a, i dette skelnes mellem om kapitalejeren er 

ansat eller ej, som gennemgået i afsnit 5.4. 

Som gennemgået i afsnit 4.4 vil hævningen blive anset som løn, i de tilfælde hvor kapitalejeren er 

ansat i selskabet. Jf. SL § 6, litra a er lønomkostninger fradragsberettige driftsudgifter for selskabet 

i det omfang, at det er inden for en acceptabel aflønning. Det er bruttohævningen, der anses som 

løn, og derved også den der kan fradrages som em driftsomkostning i det år, hvor hævningen er 

foretaget. 
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Derimod skal hævningen betragtes som udbytte, hvis kapitalejeren ikke er ansat i virksomheden, 

eller hvis hævningen ikke anses som en acceptabel aflønning i forhold til det udførte arbejde. 

Ligesom når det anses som løn, er det bruttohævningen der anses som udbyttet, men det kan 

derimod ikke fradrages i selskabet, da der ikke er tale om en driftsomkostning. 

Da der selskabsretligt stadig er tale om et lån, og ikke løn eller udbytte, skal der beregnes renter af 

hævningen efter de gældende regler. Disse renter er skattepligtige for selskabet, og de vil skulle 

behandles efter reglerne for skattepligtige tilskud, hvilket betyder at de skal medregnes i den 

skattepligtige indkomst.  

Når lånet er udløbet og kapitalejeren betaler hævningen tilbage til selskabet efter selskabsloven, 

skal man se det som en indtægt skattemæssigt, da lånet ikke eksisterer skattemæssigt. Indtægten 

skal ikke med i indkomstopgørelsen, da denne skattefrihed er indført for at der ikke sker 

dobbeltbeskatning, idet kapitalejeren allerede er blevet beskattet af hævningen, og LL § 16 E 

omhandler udelukkende fysiske personer, hvorfor selskabet ikke er underlagt denne lovgivning. 

Selskabet skal huske at indeholde kildeskat, da hævningen anses som løn eller udbytte. Selskabet 

hæfter for kildeskatten på vegne af kapitalejeren, og dermed er det selskabet der ifalder ansvar. 

Hæftelsen opstår på det tidspunkt, hvor den manglende indeholdelse opstår. Hvis SKAT gør krav 

på hæftelsen, og selskabet skal betale til SKAT, opstår der er regreskrav til kapitalejeren. 

5.3.3 Hvilket beløb skal beskattes 
Nedenstående eksempel har vi udarbejdet for at vise, hvordan der sker beskatning af 

bruttohævningen. 

 

 

 

 

 

 

Selskabet betaler på 

vegne af kapitalejeren en 

privat regning på 40 TDKK 

Kapitalejeren skal selv afregne skatten 

Kapital-

selskab 

SKAT 
Hæfter for skatten 

100% 
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Selskab A betaler kapitalejerens private regninger, på i alt 40 TDKK. Udlånet klassificeres som et 

ulovligt kapitalejerlån, og bliver derved omfattet af LL § 16 E. Kapitalejeren er ansat på fuld tid i 

selskab A, hvor han får en månedsløn på 80 TDKK, med en skattesats på 50 %. 

Bruttohævningen udgør 40 TDKK, og svarer derfor til det skattepligtige beløb, hvorfor selskab A 

ikke har overholdt sin indeholdelsespligt i henhold til Kildeskatteloven. 

Der er to scenarier der kan gøre sig gældende: 

1. Hvis kapitalejeren er ansat i selskabet, og vederlaget inklusiv lånet er inden 

for en acceptabel aflønning, bliver hævningen beskattet som en lønudgift, og 

selskabet hæfter for skatten svarende til 50 %. Bruttohævningen er for 

selskabet en fradragsberettiget driftsomkostning. 

2. Hvis kapitalejeren derimod ikke er ansat i selskabet, skal hævningen beskattes 

som udbytte, og selskabet hæfter for udbytteskatten svarende til 27 % af 

bruttohævningen. 

Selskabet vil hæfte for den indeholdte kildeskat, jf. Kildeskatteloven, og har selskabet ikke 

indeholdt denne kan ledelsen ifalde straf herfor. 

5.4 Delkonklusion 
Skattemæssigt eksisterer det ulovlige lån jf. LL § 16 E ikke længere. Det kaldes nu en hævning uden 

tilbagebetalingspligt. Disse hævninger omfatter jf. hovedreglen ydede lån, sikkerhedsstillelser, 

samt midler stillet til rådighed for en fysisk person af et selskab, hvad enten det er direkte eller 

indirekte. 

Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er undtaget fra beskatning, ligesom lån fra 

pengeinstitutter og lån optaget som led i selvfinansiering i lighed med selskabsretten. 

Undtagelserne i selskabsretten og skatteretten følger i stor grad hinanden, der skal dog fortolkes 

på hver sag, da de to lovbestemmelser ikke er ens på alle punkter, hvorfor man skal foretage en 

konkret vurdering af hver enkelt sag. 

I henhold til hovedreglen er det kun fysiske personer der er omfattet, dog med den forudsætning 

at der er bestemmende indflydelse jf. LL § 2. Hvilket betyder at det udelukkende er kapitalejeren, 
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som beskatningen skal være gældende for. Yderligere gælder også, at nærtstående til 

kapitalejeren tæller med i opgørelsen, jf. LL § 2. Eksempelvis betyder det, at såfremt en ægtefælle 

til kapitalejeren har lånt penge i selskabet, anses det for at hævningen har passeret kapitalejeren 

jf. kontrolbegrebet, da hans ejerskab tæller med i vurderingen af ægtefællens ejerskab, jf. afsnit 

5.2. Tillige skal lånet skattemæssigt henføres til deltageren, hvis låntager er en skattetransparent 

enhed. 

Hovedreglen er, at hævninger uden tilbagebetalingspligt skal beskattes som udbytte, med den 

undtagelse, at hvis kapitalejeren er ansat i selskabet der yder lånet, og det samlede vederlag anses 

inden for en acceptabel aflønning set i forhold til det udførte arbejde, så kan hævningen beskattes 

som løn i stedet. Uagtet hvilken form for beskatning der vælges, så skal den ske på 

udbetalingstidspunktet, og selskabet skal indeholde kildeskat i henhold til Kildeskatteloven. Man 

kan ikke undgå beskatningen af en transaktion, som er omfattet af LL § 16 E, ved at påtage sig en 

betalingsforpligtelse eller tilbagebetale hele hævningen. 

Hvis hævningen betragtes som løn har selskabet fradrag for lønudgiften, da det er en 

driftsomkostning for selskabet. 

Der er nogle konflikter når man sammenholder den selskabsretlige og skatteretslige lovgivning 

vedrørende ulovlige kapitalejerlån, hvilket vi ser nærmere på i afsnit 6. 
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6. Identifikation af konflikter 
Da der er utallige fortolkningsmuligheder jævnfør SKAT, og reglerne er relativt komplekse, er det 

svært at finde en entydig rettesnor for, hvornår der er tale om et lovligt lån eller et ulovligt lån. De 

afgørelser og fortolkningsmuligheder, der foreligger fra SKAT i dag, afdækker langt fra alle de 

situationer hvor der kan være tvivl om der er tale om et lån, jf. LL § 16 E. Mange kapitalejere vil 

derfor komme i en situation, hvor de optager et ulovligt kapitalejerlån, uden at det er deres 

intention, og uden de er bevidste herom. I afsnit 9 ser vi nærmere på muligheden for omgørelse af 

det ulovlige lån, så man ikke skal beskattes af dette. Udfordringen er dog, at det først bliver 

identificeret når revisionen kommer på besøg, og så er lånene allerede optaget. Yderligere 

kompliceres det af, at der selskabsretligt og skatteretligt ikke er overensstemmelse i 

undtagelserne og fortolkningerne heraf. 

Både de selskabsretlige regler og de skatteretlige regler er gennemgået i afsnit 4 og 5. Heri har vi 

adskillige gange kunne konstatere, at det som er gældende i det ene regelsæt ikke nødvendigvis er 

gældende i det andet regelsæt. Forskellene i de to regelsæt giver nogle problemstillinger og 

udfordringer i praksis, som vi vil få afklaret i dette afsnit. 

Selskabsretligt er hovedreglen, jf. SEL § 210 vedrørende ulovligt kapitalejerlån: 

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

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet” 

Skatteretligt er hovedreglen jf. LL § 16 E, vedrørende kapitalejerlån: 

”Hvis et selskab omfattet af selskabsloven § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, direkte eller indirekte yder lån til 

en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens regler om hævninger uden 

tilbagebetalingspligt, forudsat at der er en forbindelse omfattet af LL § 2, mellem lånegiver og 

låntager. ” 

”Der findes ligeledes tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til 

disposition” 

Som man kan se af selskabsretten, er det ikke lovligt for et selskab at stifte et lån til ledelsen eller 

kapitalejerne, og skatteretligt gælder at et lån klassificeres som en hævning uden 
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tilbagebetalingspligt. Derfor er der sammenhæng mellem de to hovedregler, da begge på hver 

deres måde siger, at det er ulovligt at stille et lån, en ydelse eller andre midler til disposition for 

kapitalejerne. Forskellen på de to er så at i selskabsretten er også ledelsen omfattet at 

hovedreglen, dette er ikke gældende i skatteretten, der er det udelukkende kapitalejerne og deres 

nærtstående, hvilket vi kommer nærmere ind på i afsnit 6.2.1. og 6.2.2. 

6.1. Undtagelserne til hhv. SEL § 210 og LL § 16 E 
I selskabsretten er der 5 undtagelser til hovedreglen, hvorimod der kun er 3 i skatteretten. Vi vil 

nedenfor give et overblik over hvor der er ligheder og forskelle de to imellem. 

For selskabsretten gælder følgende undtagelser: 

1. SEL § 210, stk. 2 vedrørende selvfinansiering (A) 

2. SEL § 211, stk. 1 vedrørende kapitalejerlån til moderselskab (D) 

3. SEL § 212 vedrørende sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (B) 

4. SEL § 213 vedrørende pengeinstitutter mv. (C) 

5. SEL § 214 vedrørende medarbejderlån ved erhvervelse af kapitalandele (A) 

 

For skatteretten gælder følgende undtagelser: 

1. LL § 16 E, 2 pkt vedrørende sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (B) 

2. LL § 16 E, 2 pkt vedrørende lån der ydes fra pengeinstitutter (C) 

3. LL § 16 E, 2 pkt vedrørende lån til selvfinansiering (A) 

 

Overordnet set er der 3 undtagelser, der er overensstemmelse mellem undtagelserne i hovedtræk 

(A) og (C), trods det er opdelingen ikke er enslydende jf. ovenstående.  
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6.2. Eksempler på ulovlige lån 
Nedenstående oversigt viser en række almindeligt forekomne dispositioner, og om de er lovlige 

eller ej. Den er udarbejdet ud fra hovereglen, og der kan selvfølgelig komme undtagelser, hvor 

noget andet vil være gældende. 

Disposition Lovlig/ulovlig Hjemmel (SL) 

1. Lån mv. til kapitalejer, som ikke er moderselskab? Ulovlig § 210 

2. Lån mv. til moderselskab med hjemsted i DK, EU, 
EØS eller Schweiz, Australien, Canada, Hongkong, 
Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan 
eller USA? 

Lovlig § 211 

3. Lån mv. til moderselskab med hjemsted i andre 
lande end nævnt i pkt. 2? 

Ulovlig 210 

4. Lån mv. til ledelsen i selskabet eller 
moderselskabet? 

Ulovlig § 210 

5. Lån mv. til moderselskab beliggende i de i pkt. 2 
nævnte lande med henblik på erhvervelse af 
kapitalandele i selskabet (selvfinansiering)? 

Ulovlig § 210, stk. 2 

6. Lån mv. til tredjemand eller moderselskab med 
henblik på erhvervelse af kapitalandele i selskabet 
eller dets moderselskab (selvfinansiering), hvor 
betingelserne i § 206-209 er iagttaget? 

Lovlig §§ 206-209 

7. Lån mv. til I/S, hvor direktøren i det långivende 
selskab er interessent? 

Ulovlig § 210 

8. Lån til selskabets direktør, der anvendes til køb af 
maskine, som selskabet efterfølgende leaser? 

Angiveligt lovlig, men konkret vurdering 
om "sædvanlig forretningsmæssig 
disposition" 

§ 212 

9. Lån mv. til søsterselskab? Lovlig § 210 

10. Lån til tredjemand, der efterfølgende bliver 
direktør eller kapitalejer? 

Lovlig § 210 

 

Vi vil i de efterfølgende eksempler se nærmere på nogle af ovenstående dispositioner. 
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6.2.1 Privat hævning fra selskabet 
Når en kapitalejer bevidst hæver penge fra selskabets konto, som han bruger til privatforbrug, vil 

der opstå et ulovligt kapitalejerlån. Der kan argumenteres for, at hvis det er en fejl og 

kapitalejeren retter dette med det samme han opdager det, vil det anses som en fejl og ikke en 

utilsigtet disposition.  

Dog skal der her altid vurderes, om der er hævet penge for at skåne privatforbruget og der her er 

opnået en fordel for kapitalejeren. En kapitalejer som hæver penge bevidst eller på grund af 

uvidenhed, kan ikke betragtes som en fejl. Der henvises til kapital 9, hvor sondringen mellem fejl 

og dispositioner.  

I dette eksempel er der tale om en kapitalejer, der ejer selskab A 

A/S 100 %. Selskabet har kalenderår som regnskabsår. 

Kapitalejeren hæver kr. 50.000, medio december 2014, fra 

selskabets bankkonto. Dette gør han, da han ser en motorcykel 

han rigtig gerne vil købe. Motorcyklen er billig, og han frygter den 

vil gå til anden side, hvis ikke han slår til. Kapitalejeren har brugt 

sin løn for december, og der er lang tid til han kan forvente at få 

udloddet et udbytte. Han mener, at da han ejer selskabet 100% er 

det ok, at han låner pengene til motorcyklen indtil han får sin løn for januar. Kapitalejeren 

glemmer imidlertid at overføre sin løn i januar, og da revisor modtager regnskabsmaterialet i maj, 

er lånet stadig at finde som et tilgodehavende i selskabet. 

Ad Selskabsretligt 

Lånet i eksemplet sker direkte til en kapitalejer, hvorfor der selskabsretligt er tale om et ulovligt 

kapitalejerlån. Dette følger af SEL § 210, hvor der ordret står, at et kapitalselskab ikke direkte må 

yde lån for kapitalejere. Selve lånet kan ikke gå ind under en af de fem undtagelser, der er til SEL § 

210.  
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Ad Skatteretligt 

Kapitalejeren er skattemæssigt omfattet af LL § 16 E. Hvis et selskab, som i dette tilfælde, yder et 

lån til en fysisk person, skal lånet behandles efter skattelovgivningens alminelige regler om 

hævninger uden tilbagebetalingspligt.  

Hvis lånet ikke skal opfattes som et skatteretligt kapitalejerlån, skal dispositionen ”ydes som led i 

en sædvanlig forretning”. Dette skal vurderes ud fra om dispositionen opstår som en del af den 

normale samhandel med selskabet, og om det er på sædvanlige kreditvilkår, jf. SKAT. Dette skal 

vurderes i hver enkelt disposition og er en konkret vurdering i hver enkelt sag.  

Der er dog ingen tvivl om, at der i dette eksempel er tale om en overførsel af værdier fra selskabet 

til kapitalejeren, hvorfor dette medfører at lånet skal beskattes som løn eller udbytte.  

6.2.1.1 Udbedringsmulighed når ulovligt kapitalejerlån konstateres efter årsafslutningen 

Vi antager, at lånet bliver opdaget af revisionen ved statusrevision i maj 2015. Kapitalejeren 

ønsker lånet berigtiget hurtigst muligt. Det skal nu vurderes, om provenuet både 

regnskabsmæssigt og selskabsretligt kan anses som løn eller udbytte, samt de konsekvenser 

forholdet vil få for årsregnskabet og revisionspåtegningen. 

6.2.1.2 Lånet betragtes som løn 

Vi antager, at ekstralønnen/bonussen til kapitalejeren, som udgør lånet på de 51.902 kr. (inklusiv 

renter), accepteres som en rimelig løn, set i forhold til det udførte arbejde kapitalejeren har gjort 

for selskab A i sin egenskab som direktør. Ydermere antager vi, at der er indeholdes 50 % i A-skat i 

henhold til kapitalejerens skattekort, og at selskab A/S indbetaler dette til SKAT, og kapitalejeren 

samtidigt indbetaler A-skatten til Selskab A A/S. 

Ad Selskabsretligt 

Såfremt kapitalejerens ansættelseskontrakt indeholder muligheden for at aflønne ham yderligere i 

form af en bonus eller alm. løn, eller at man på anden vis kan aftale en yderligere aflønning 

mellem kapitalejeren og selskabet, mener vi at de 51.902 kan accepteres selskabsretligt, således at 

de ses som en yderligere løn, og benyttes til at indfri Selskab A A/S´ tilgodehavende. 
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Erhvervsstyrelsen vil dog ikke acceptere, at udbetalingen af det yderligere lån anvendes til at indfri 

tilgodehavendet i selskabet med virkning allerede fra udbetalingstidspunktet. Hvorfor der 

selskabsretligt er tale om et ulovligt kapitalejerlån i perioden fra udbetalingstidspunktet af de 

51.902 kr. til forholdet berigtiges ved indgåelse af aftalen om en yderligere aflønning til at indfri 

tilgodehavendet, hvorfor lånet skal forrentes jævnfør den aftalte rentesats. 

Ad Skatteretligt 

Skatteretligt betragtes de 51.902 kr. som løn, og der sker en omkvalificering heraf. Det udbetales 

som en yderligere løn, sammen med den næstkommende løn til kapitalejeren, og kategoriseres 

som en bonus til lønnen i juni 2015. Kapitalejeren beskattes som normalt af lønudbetalingen, og i 

selskabet indgår den i regnskabet som en fradragsberettiget lønomkostning.  

Selskabet afregner A-skatten på 25.951 kr. til SKAT, og dette beløb skal kapitalejeren indbetale til 

selskabet. Dette skal ske samtidigt, for at der ikke opstår et nyt ulovligt lån (selskabsretligt), som 

herefter skal renteberegnes. Hvis A-skatten ikke bliver indbetalt rettidigt, er det selskabet der 

hæfter for den manglende indeholdelse, indtil de har betalt til SKAT. 

Konto: Mellemregning med kapitalejer  

Dato Kontotekst Debet  Kredit   

15-12-15 Hævet - motorcykel 50.000     

31-12-15 Rente  208     

31-12-15 Ultimo  50.208 0 50.208 

31-01-15 Rente  418     

28-02-15 Rente  422     

31-03-15 Rente  425     

30-04-15 Rente  429   51.902 

          

01-05-15 Indbetaling af skat 50 %    -25.951   

01-06-15 Ompostering til løn   -51.902   

01-06-15 Indeholdelse af skat 50 %  25.951     

01-02-15 Ultimo 77.853 -77.853 0 

 

Som det ses, modregnes lønnen i mellemregningen sammen med A-skat. 
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Ad Regnskabsmæssigt 

Da kapitalejeren er registreret direktør i selskabet, skal der noteoplyses i regnskabet for 2014, at 

der i årets løb er ydet lån og at det er eksisterende pr. statusdagen. Ligeledes vil lånet være at 

finde i aktiverne. Der skal ligeledes oplyses om rentevilkår.  

Det gælder for regnskabet for 2015, at der ligeledes skal være denne note, og at lånet er indfriet. 

Dog vil lånet i regnskabet for 2015 ikke være synligt i aktiverne.   

Noten til regnskabet for 2014 kan udformes således: 

Note X Tilgodehavende hos virksomhedsdeltager og ledelse 

Kategori Rentefod Løbetid Restløbetid Tilbagebetalt beløb i 

regnskabsåret 

Tilgodehavende i alt pr. 

31. december 2014 

Direktion 10 0 50.208 

Bestyrelse 

 

Tilgodehavendet pr. 31. december 2014 består af tilgodehavende hos selskabets direktør på 50 

t.kr. Der er ikke aftalt rente- og afdragsvilkår for lånet. Lånene forrentes i henhold til gældende 

lovgivning. Lånet er indfriet i 2015.  

Ad Revisionspåtegningen 

Da der i vores eksempel har været et ulovligt kapitalejerlån i selskabet fra december 2014 jf. 

selskabsretten, skal revisionspåtegningen for 2014 indeholde en supplerende oplysning 

vedrørende ulovligt kapitalejerlån, og at ledelsen kan ifalde ansvar. Der skal ligeledes være en 

supplerende oplysning vedrørende at selskabet ikke har indeholdt kildeskat og ledelsen ligeså kan 

ifalde ansvar.  

6.2.1.3 Lånet betragtes som udbytte 

Kapitalejeren har den mulighed, at han kan få det ulovlige lån omkvalificeret som udbytte. Dette 

kan kapitalejeren gøre, da han ejer aktier i selskabet og derfor er ret til udbyttet.   
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Hvis selskabets frie likviditet inklusiv årets overskud er tilstrækkeligt til at man kan udlodde et 

ekstraordinært udbytte, ville dette som udgangspunkt også kunne være en mulighed både 

selskabsretsligt og regnskabsmæssigt.  

Ad Selskabsretligt 

Det ulovlige kapitalejerlån kan i vores eksempel udlignes i forbindelse med udlodning af udbytte 

på selskabet ordinære generalforsamling for 2014, forudsat at de selskabsretlige betingelser for 

udlodning er opfyldt. Vi forudsætter at disse betingelser er opfyldt, og er af den overbevisning, at 

de 51.902 kr. kan accepteres selskabsretligt, således at de ses som udbytte, og benyttes til at indfri 

Selskab A A/S´ tilgodehavende. 

Ad Skatteretligt 

Skatteretligt betragtes de 51.902 kr. som udbytte, og der sker en omkvalificering heraf. Det 

udbetales som efter det er vedtaget på generalforsamlingen. Selskabet skal indeholde 27 % af 

udbyttet og kapitalejeren beskattes som aktieindkomst. I selskabet vil udbyttet blive fradraget 

”overført resultat” og fragå egenkapitalen. Selskabet afregner udbytteskatten til SKAT. Udbyttet vil 

blive påført kapitalejerens selvangivelse og han vil blive beskattet heraf på hans årsopgørelse for 

2015. Kapitalejeren skal indbetale udbytteskatten, da det ellers vil blive betragtet som et nyt lån. 

Dette kan illustreres således: 

Konto: Mellemregning med kapitalejer  

Dato Kontotekst Debet  Kredit   

15-12-15 Hævet - motorcykel 50.000     

31-12-15 Rente  208     

31-12-15 Ultimo  50.208 0 50.208 

31-01-15 Rente  418     

28-02-15 Rente  422     

31-03-15 Rente  425     

30-04-15 Rente  429     

          

01-05-15 Indbetaling af udbytteskat 27 % af 51.902   -14.014   

31-05-15 Udlodning af udbytte   -51.902   

31-05-15 Indeholdelse af udbytteskat 27%  14.014     

01-02-15 Ultimo 65.916 -65.916 0 
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Regnskabsmæssigt og vedrørende påtegning er der ingen ændring og resultat er det samme som 

afsnit 6.2.2.2.3 og 6.2.2.2.4.  

6.2.2 Salg af aktiver til kapitalejeren 
Afgørelse SKM.2013.113SR fra Skatterådet giver anledning til en række problemstillinger, hvis den 

ender med at blive retspraksis for den type af dispositioner mellem kapitalejeren og selskabet som 

den omhandler. Se afsnit 5.1.1. for omtale af afgørelsen. Denne afgørelse betyder, at hvis man 

ikke kan sælge aktiver til kapitalejeren under normale markedsvilkår, eller vilkår der betyder, at en 

lignende disposition kan afhændes til en uafhængig tredjemand, vil mange dispositioner som ellers 

forekommer ofte blive omfattet af denne afgørelse.  

I dette afsnit vil vi diskutere salg af aktiver til kapitalejeren ud fra nedenstående scenarie: 

Rekruttering A/S er et familieejet rekrutteringsbureau. De har drevet denne virksomhed i mange 

år, og hjælper andre virksomheder med rekrutteringen af nye medarbejdere. Rekruttering A/S ejes 

60 % af Peter via JM Holding ApS, de sidste 40 % ejes af Peters børn via deres holdingselskaber 

med hver 20 %. 

 

Begge børnene arbejder fuld tid i Rekruttering A/S, og får løn på markedsvilkår. Alle tre har diverse 

goder fra selskabet via deres ansættelse, herunder har de fri bil. Sønnen vil gerne have en ny bil 

gennem selskabet og samtidigt købe den nye bil ud til sin kone. 

Ledelsen i Reklame A/S har ingen erfaring med salg af biler eller vurdering heraf, hvorfor de får 

indhentet en vurdering fra 3 bilforhandlere på bilen i juli måned. De uafhængige bilforhandleres 
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vurdering er alle omkring 100.000 kr. og de oplyser enstemmigt, at lånet normalt vil finansieres 

med en rente på 2 %, og afdragsprofilen er normalt et år. Da Rekruttering A/S har et 

likviditetsbehov, besluttes det i august 2015 at sælge bilen til sønnen for 100.000 kr. Hele beløbet 

skal afdrages over 12 måneder med en rente på 3 % plus diskonto om året. 

Ad Selskabsretligt 

Salget i eksemplet sker indirekte til en kapitalejer, hvorfor der selskabsretligt er tale om en 

disposition mellem parter, hvilket er omfattet af SEL § 210. Hvis man skal undgå, at salget bliver 

omfattet at lovgivningen, skal vi se på de gældende undtagelser for forretningsmæssigt 

begrundede dispositioner.  

Som nævnt i eksemplet er der indhentet priser fra tre uafhængige parter, yderligere har de tre 

parter opgivet deres finansieringsvilkår for et tilsvarende salg hos dem, Rekruttering A/S har solgt 

bilen på de opgivne vilkår, og de aftalte finansieringsvilkår vurderer vi også er på gældende 

markedsvilkår. Den fastsatte rente er ligeledes accepteret både selskabsretligt og skatteretligt. Ud 

fra dette kan vi konkludere, at bilen er solgt på forretningsmæssige vilkår inden for branchen, jf. 

afsnit 4.2.6. I og med at Rekruttering A/S samtidigt får frigivet likviditet uden risiko for tab på bilen, 

vurderes det at være forretningsmæssig begrundet. Derfor er der selskabsretligt ikke tale om et 

ulovligt kapitalejerlån. 

Ad Skatteretligt 

Som udgangspunkt er sønnen, der via Holding ApS ejer 20 % af Rekruttering A/S, ikke omfattet af 

LL § 16 E. Men idet han er søn af Peter, som ejer 60 % af Rekruttering A/S via Holding JM ApS, 

omfattes han af lovgivningen, da han er nærtstående til Peter. Peters kapitalandele i Rekruttering 

A/S skal medtages i en vurdering af om sønnen har bestemmende indflydelse i Rekruttering A/S. 

Hvorfor lånet (salget af bilen på kredit) sker imellem personer, som er omfattet af LL § 16 E, da 

Peter er omfattet heraf. 

Hvis lånet ikke skal opfattes som et skatteretligt kapitalejerlån, skal dispositionen ”ydes som led i 

en sædvanlig forretning”. Dette skal vurderes ud fra, om dispositionen opstår som en del af den 

normale samhandel med selskabet, og om det er på sædvanlige kreditvilkår, jf. SKAT. Dette skal 

vurderes i hver enkelt disposition, og er en konkret vurdering i hver enkelt sag.  
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Da sønnen køber en bil af selskabet, som ikke tidligere har foretaget et sådan salg, kan det ikke ses 

som en sædvanlig disposition. Transaktionen vil blive vurderet om den er normal inden for den 

givne branche, jf. selskabsrettens regler. Som vi allerede har konstateret ovenfor, ser man det ikke 

som et ulovligt kapitalejerlån selskabsretligt. 

Når man skal vurdere om der skatteretligt er tale om en lån på sædvanlige kreditvilkår, ser man på 

renten, afdragsprofilen og sikkerhedsstillelser. Vi har tidligere gennemgået, at renten på 3 % plus 

diskontoen accepteres skatteretligt, og da afdragsprofilen og sikkerheden er på markedsvilkår jf. 

det oplyste fra de tre bilforhandlere, vurderes det at være acceptabelt. Der er derfor som 

udgangspunkt heller ikke tale om et ulovligt kapitalejerlån skatteretligt. 

Hvis vi ser på afgørelsen SKM.2013.113SR fra SKAT, så er det vurderet, at der ikke tidligere er 

foretaget samme disposition med uafhængige parter, hvorfor der i denne afgørelse er tale om et 

lån der er omfattet af LL § 16 E, hvorfor der ved denne tolkning er tale om et ulovligt 

kapitalejerlån. 

Ad Udbedringsmulighed når ulovligt kapitalejerlån konstateres før årsafslutningen 

Vi antager at lånet bliver opdaget af revisionen ved løbende revision i oktober 2015. Sønnen og 

selskabets øvrige ledelse ønsker lånet berigtiget hurtigst muligt, så man undgår dobbeltbeskatning 

af lånet på de 100.000 kr., hvorfor vi nu vil se på om provenuet både regnskabsmæssigt og 

selskabsretligt kan anses som løn eller udbytte, samt de konsekvenser forholdet vil få for 

årsregnskabet og revisionspåtegningen. 

6.2.2.2 Lånet betragtes som løn 

Vi antager, at lønnen til sønnen inklusiv lånet på de 100.000 kr. accepteres som en rimelig løn, set i 

forhold til det udførte arbejde sønnen har gjort for Rekruttering A/S, og at ledelsen ønsker at se de 

100.000 kr. som et lønforskud, der er ydet i 2015. Ydermere antager vi, at der er indeholdt 48 % i 

A-skat i henhold til sønnens skattekort, og at Rekruttering A/S indbetaler dette til SKAT inden årets 

udløb, og sønnen samtidigt indbetaler A-skatten til Rekruttering A/S. 

 

 



Side 67 af 115 
 

Ad Selskabsretligt 

Såfremt sønnens (kapitalejerens) ansættelseskontrakt indeholder muligheden for at aflønne ham 

yderligere i form af en bonus eller almindelig løn, eller at man på anden vis kan aftale en 

yderligere aflønning mellem sønnen og selskabet inden årsafslutningen, mener vi at de 100.000 kr. 

kan accepteres selskabsretligt, således at de ses som en yderligere løn, og benyttes til at indfri 

Rekruttering A/S´ tilgodehavende. 

Erhvervsstyrelsen vil dog ikke acceptere, at udbetalingen af det yderligere lån anvendes til at indfri 

tilgodehavendet i selskabet med virkning allerede fra udbetalingstidspunktet. Hvorfor der 

selskabsretligt er tale om et ulovligt kapitalejerlån i perioden fra udbetalingstidspunktet af de 

100.000 kr. til forholdet berigtiges ved indgåelse af aftalen om en yderligere aflønning til at indfri 

tilgodehavendet, hvorfor lånet skal forrentes jf. den aftalte rentesats. 

Hvis selskabet vælger at betale A-skatten til SKAT, uden at kapitalejeren betaler skatten til 

selskabet, opstår der et nyt ulovligt kapitalejerlån. Dette skal lige så vel forrentes, indtil 

kapitalejeren betaler beløbet til selskabet, hvilket vi i vores eksempel har forudsat sker inden 

regnskabsårets udløb. 

Ad Skatteretligt 

Skatteretligt betragtes de 100.000 kr. som løn, og der sker en omkvalificering hertil. Det udbetales 

som en yderligere løn, sammen med den næstkommende løn til sønnen, og kategoriseres som en 

korrektion til lønnen i august 2015. Sønnen beskattes som normalt af lønudbetalingen, og i 

selskabet indgår den i regnskabet som en fradragsberettiget lønomkostning. 

Selskabet afregner A-skatten på 48.000 kr. til SKAT, og dette beløb skal sønnen indbetale til 

selskabet. Det skal ske samtidigt, for at der ikke opstår et nyt ulovligt lån (selskabsretligt), som 

herefter skal renteberegnes. Hvis A-skatten ikke bliver indbetalt rettigdigt, er det selskabet der 

hæfter for den manglende indeholdelse, indtil de har betalt til SKAT. 

Hvis sønnen ikke indbetaler de 48.000 kr. til selskabet, opstår der som nævnt oven for et nyt 

ulovligt kapitalejerlån selskabsretligt. Det er dog ikke tilfældet skatteretligt, da den manglende 



Side 68 af 115 
 

indbetalte A-skat ikke anses som et nye skattepligtigt kapitalejerlån, jf. L199 Bilag 16, kommentar 

til BDO d. 29.08.2012. 

I det tilfælde hvor sønnen ikke har mulighed for at afregne A-skatten med selskabet, vil han skulle 

have en løn på 210.000 kr. for at han vil have råd til at betale A-skatten (110.000 kr.), så der er de 

100.000 kr. tilbage til at dække den oprindelige gæld på de 100.000 kr.  

Ad Regnskabsmæssigt 

Regnskabsmæssigt skal det behandles så det afspejler de selskabsretlige regler. I vores eksempel 

betyder det, at regnskabet for 2015 skal indeholde en oplysning om en yderligere lønudbetaling på 

de 100.000 kr., og en renteindtægt tilsvarende den reelle renteindtægt de har haft vedrørende 

kapitalejerlånet, hvor vi forudsætter at renterne er betalt inden årsregnskabets afslutning, ligesom 

vi forudsætter at kapitalejerlånet er indfriet inden den 31.12.2015. 

Såfremt sønnen er en del af ledelsen skal det ydermere noteoplyses jf. ÅRL § 73. 

Ad Revisionspåtegningen 

Da der i vores eksempel har været et ulovligt kapitalejerlån i selskabet fra august til november 

2015 jf. selskabsretten, skal revisionspåtegningen for 2015 indeholde en supplerende oplysning, 

da ledelsen kan ifalde ansvar. Yderligere skal det med i den supplerende oplysning, såfremt at 

sønnen ikke har indbetalt A-skatten samtidigt med at selskabet har afregnet det med SKAT, da 

dette så betragtes som et yderligere ulovligt lån. 

Da sønnen indirekte har bestemmende indflydelse i selskabet, vil den manglende indeholdelse af 

A-skat vurderes så anseligt at ledelsen i selskabet kan ifalde ansvar. 
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Nedenstående figur viser konsekvenserne af privat hævning fra selskabet, og hvordan det 

udbedres før regnskabsårets afslutning. 

 

6.2.2.3 Lånet betragtes som udbytte 

Hvis sønnen ikke har ydet en arbejdsindsats i Rekruttering A/S tilsvarende den udbetalte løn i året 

inklusiv lånet på de 100.000 kr., vil lånet skattemæssigt blive omkvalificeret til udbytte uden 

fradragsret for selskabet. Rekruttering A/S skal derfor indberette yderligere 100.000 kr. som 

udbytte i regnskabsåret 2015, og betale udbytteskatten oveni til SKAT. 

Hvis selskabets frie likviditet inklusiv årets overskud er tilstrækkeligt til, at man kan udlodde et 

ekstraordinært udbytte, ville dette som udgangspunkt også kunne være en mulighed både 

selskabsretsligt og regnskabsmæssigt, forudsat at selskabet opfylder de selskabsretlige formalia til 

ekstraordinært udbytte inden regnskabsårets udløb. Det er en forudsætning for at ovenstående 

kan accepteres at nettoudbyttet på de 100.000 kr., anvendes til at indfri selskabets 

tilgodehavende hos sønnen/kapitalejeren. 
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6.2.2.4 Lånet kan hverken anses som løn eller udbytte 

Hvis sønnens samlede løn incl. de omtalte 100.000 kr. ikke anses for at være et acceptabelt 

vederlag for det udførte arbejde i selskabet, eller hvis han slet ikke arbejdede i selskabet (hvilket 

ikke er tilfældet i dette eksempel) og selskabets frie likviditet incl. årets overskud ikke giver 

mulighed for udlodning af ekstraordinært udbytte, vil det ulovlige lån udelukkende kunne indfries 

ved at kapitalejeren (sønnen i dette eksempel) betaler lånet tilbage til selskabet. Som nævnt 

tidligere vil dette dog ikke betyde at sønnen undgår beskatning, hvorfor han vil blive beskattet af 

et beløb som han så i realiteten ikke modtager. 

 

6.2.3 Sikkerhedsstillelser – pant i ejendom 
LL § 16 E omfatter yderligere sikkerhedsstillelser fra selskabet til kapitalejeren, herunder 

kautioner, pantsætninger, garantier mm.  

Lovgivningen foreskriver, at man skal beskattes at det nominelle beløb, hvilket betyder 

bruttobeløbet svarende til den nominelle værdi af sikkerhedsstillesen, og dermed ikke kun den del 

af lånet der stilles sikkerhed for som kapitalejeren ikke selv har ydet, men hele beløbet der stilles 

sikkerhed for. Der sker beskatning så snart sikkerhedsstillesen effektueres.  

Selskabets sikkerhedsstillelse, garantier m.v. over for kapitalejeren fra den 14. august 2012 anses 

også for en ”udbetaling”, der er omfattet af reglerne. Beskatningsgrundlaget vil udgøre det beløb, 

som der maksimalt er stillet sikkerhed for (uanset at den aktuelle sikkerhedsstillelse er lavere, 

eksempelvis fordi rammen ikke er udnyttet fuldt ud), det vil sige kautionens eller garantiens 

pålydende. 

Der er dog nogle undtagelser: 

� Sikkerhedsstillelse, der sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

� Sikkerhedsstillelse for gæld med pant i en blandet benyttet ejendom, så længe gælden ikke 

overstiger værdien af privatboligen 

� Udskiftning af sikkerhedsstillelse. 

Skatteministeren har oplyst, at der skal anvendes en bred fortolkning af området for skattepligtige 

lån m.v., og at selskabslovens § 210 ikke vil være identisk med området for beskatning efter den 
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nye regel. Der vil derfor være situationer, der vurderes forskelligt i praksis. Andre tilfælde, hvor 

selskabet stiller midler til rådighed for kapitalejeren. Det er ikke nærmere præciseret hvad disse 

tilfælde vil omfatte, men det er angivet af Skatteministeren, at det vil omfatte aftaler, hvor det 

efter vilkårene kan være usikkert, om der formelt set foreligger en låneforhold.  

 

I nedenstående eksempel vil vi se på hvad det betyder for en kapitalejer der får stillet sikkerhed af 

sit selskab med pant i deres ejendom.  

6.2.3.1 Pant i ejendom 

Kapitalejer A, ejer CD ApS 100 %. Han har i maj 2015 købet et nyt sommerhus i Gilleleje. Han 

havde ikke til hele udbetalingen, hvorfor han optager et lån i Privatbanken på 800.000 kr., til at 

finansiere købet. For at han kan få den laveste rente i banken, stiller han sikkerhed i CD ApS 

lagerhal. Lagerhallen er ejet 100 % af CD ApS, den ligger i et industrikvarter i Vanløse ca. 10 km fra 

A’s private hjem.  

A betaler af på lånet inklusive renter til sommerhuset over 10 år, dette betaler han af sin 

lønindkomst som han får fra CD ApS månedligt for at være adm. Direktør i selskabet. 

Ad Selskabsretligt 

Når selskabet stiller sikkerhed for kapitalejerens private gæld, så anses det som et lån, og udløser 

derfor et ulovligt kapitalejerlån. CD ApS må derfor ikke stille sikkerhed for A’s private gæld, derfor 

skal dette fra tidspunktet for sikkerhedsstillelsen renteberegnes og tilbageføres inden 

regnskabsårets udløb.  

Et ulovligt kapitalejerlån er civilretligt en gæld til selskabet. Selv om der civilretligt er tale om et 

ulovligt kapitalejerlån, der skal forrentes og tilbagebetales, vil en tilbagebetaling af lånet ikke 

medføre, at beskatningen af kapitalejeren ophæves. Tilbagebetaling af lån, der er beskattet, skal 

skattemæssigt behandles som et tilskud til selskabet. Tilskuddet er dog skattefrit for selskabet. 

Der skal derfor renteberegnes på de 800.000 kr. fra maj og indtil at A får ophævet panten i 

Privatbanken. Renter, som kapitalejeren skal betale på lånet, kan kapitalejeren ikke skattemæssigt 

fratrække, men selskabet er skattepligtig af renterne, idet de betragtes som et skattepligtigt 

tilskud. 
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Ad skatteretligt 

Kapitalejer A er skattemæssigt omfattet af LL § 16 E. og skatteretligt er der i lighed med 

selskabsloven tale om et ulovligt kapitalejerlån, når CD ApS stiller sikkerhed for A’s private gæld. 

Dette betyder at han skal beskattes af det fulde beløb på 800.000 kr. når aftalen om 

pantsætningen i lagerhallen indgås, dette betyder for A at han skal beskattes af et lån i CD ApS på 

800.000 kr. i maj måned.  

Når kapitalejeren er blevet beskattet af lånet og har tilbagebetalt dette inklusive renter til 

selskabet, kan han så igen hæve beløbet som løn eller udbytte og blive beskattet af beløbet nok 

engang. 

6.2.3.2 Udbedringsmulighed når lånet opdages inden regnskabsårets udløb 

Vi antager, at revisorerne opdager det ulovlige lån til deres løbende revision i september 2015. 

Kapitalejeren ønsker lånet udbedret hurtigst muligt, hvorfor vi vil se på om lånet skal betragtes 

som løn eller udbytte.  

Kapitalejer A er ansat i CD ApS, hvorfor han godt kan få det udbetalt som løn, men da lånet er på 

800.000 kr. og hans månedlige løn er på 100.000 kr., kan det ikke retfærdiggøres at hans løn i 

september er på så meget, da han ikke har ydet ekstra arbejde eller ændret på sine forhold der 

gør at han har ret til en så stor lønudbetaling.  

Vi vil derfor se på om virksomheden kan udbetale det som udbytte i stedet. CD ApS har haft et 

godt år, og forventer et overskud på 2 mio. kr. hvorfor de godt kan udbetale det som 

ekstraordinært udbytte til kapitalejer A.  

Kapitalejer A skal ud over lånet også selv betale skatten på udbytte som er 27 %, hvorfor CD ApS 

skal udbetale et udbytte på 1.100.000 kr., da skatten på de 27 % heraf bliver 300.000 kr. så de 

resterende 800.000 kr. kan derfor udligne det ulovlige kapitalejerlån. 

Ad revisionspåtegningen 

Da der i eksemplet har været et ulovligt kapitalejerlån fra maj til september 2015, skal 

revisionspåtegningen indeholde en supplerende oplysning vedr. lånet jf. selskabsretten, da 

ledelsen kan ifalde ansvar. Da A har fået et ekstraordinært udbytte på 1.100.000 kr. har han 
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samtidigt indbetalt udbytteskatten, hvorfor revisionen ikke skal have en yderligere supplerende 

oplysning vedr. manglende indbetalt skat. 

6.2.4 Indirekte lån i selskabet 

Når en kapitalejer bevidst hæver penge fra selskabets konto, som i eksemplet i 6.2.1 var der ikke 

tvivl, om at dette varet ulovligt kapitalejerlån. Dette blev gjort åbenlyst og det var ikke svært at se, 

hvem lånet var givet til. Der kan dog opstå situationer, hvor det kan være sværere ved første 

øjekast at gennemskue om der er tale om ulovlige kapitalejerlån.  

I følgende eksempel er der tale om en fysisk person, Søren, der 

ejer Holding ApS 100%. Holding ApS ejer Datterselskab ApS med 

100%. Søren er ansat i Holding ApS som direktør og modtager løn 

herfor. Søren er ikke ansat i Datterselskab ApS. Selskabet har 

kalenderår som regnskabsår. Søren hæver kr. 100.000, medio 

december 2015, fra Datterselskab ApS’ bankkonto. Der står 

derfor i balancen-aktiverne for Datterselskab ApS et ”lån til 

Søren”. Bogholder i selskabet kender ikke ejerstrukturen og har 

intet med Holding ApS’ bogholderi at gøre, hvorfor der ikke gøres 

mere herved. Revisor, som er revisor for hele koncernen er dog udemærket klar over at Søren er 

kapitalejer og der derfor er tale om et ulovligt forhold.  

Ad Selskabsretligt 

Lånet i eksemplet sker indirekte til en kapitalejer, hvorfor der selskabsretligt er tale om en 

disposition mellem parter, hvilket er omfattet af SEL § 210. Selve lånet kan ikke gå ind under en af 

de fem undtagelser der er til SEL § 210.  

Ad Skatteretligt 

Kapitalejeren er skattemæssigt omfattet af LL § 16 E. Hvis et selskab som i dette tilfælde yder lån 

til en fysisk person, skal lånet behandles efter skattelovgivningens alminelige regler om hævninger 

uden tilbagebetalingspligt.  

Hvis lånet ikke skal opfattes som et skatteretligt kapitalejerlån, skal dispositionen ”ydes som led i 

en sædvanlig forretning”. Dette skal vurderes ud fra om dispositionen opstår som en del af den 
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normale samhandel med selskabet og om det er på sædvanlige kreditvilkår jf. SKAT. Dette skal 

vurderes i hver enkelt disposition og er en konkret vurdering i hver enkelt sag.  

Der er dog ingen tvivl om, at der i dette eksempel er tale om en overførsel af værdier fra selskabet 

til kapitalejeren, hvorfor dette medfører at lånet skal beskattes som løn eller udbytte.  

6.2.4.1 Udbedringsmulighed når ulovligt kapitalejerlån konstateres efter årsafslutningen 

Vi antager at lånet bliver opdaget af revisionen ved statusrevisionen 2016. Kapitalejeren ønsker 

lånet berigtiget hurtigst muligt. Hvorfor vi nu vil se på om provenuet både regnskabsmæssigt og 

selskabsretligt kan anses som løn eller udbytte, samt de konsekvenser forholdet vil få for 

årsregnskabet og revisionspåtegningen. 

Ad Lånet betragtes som løn 

Søren er ikke ansat i Datterselskab ApS, hvorfor der som udgangspunkt ikke kanske beskatning af 

løn. Søren har ej heller lagt arbejde i selskabet, hvorfor der ikke kan argumenteres for en eventuel 

udbetaling af løn som B-indkomst. Søren har ej heller laver direktions eller bestyrelsesarbejde, 

hvorfor et vederlag herfor ikke kan retfærdiggøres.  

Ad Lånet betragtes som udbytte 

Normalt har kapitalejeren den mulighed, at få det ulovlige lån om kvalificeret som udbytte. Dette 

kan kapitalejeren gøre, da han ejer aktier eller anparter i selskabet og derfor er ret til udbyttet.  

Dog under den forudsætning, at der er fri likviditet inklusiv årets overskud er tilstrækkeligt til at 

der kan ske udlodning. 

Søren ejer i dette tilfælde anparter, dog er det i Holdingselskab ApS og ikke Datterselskab ApS, 

hvor lånet er taget. Derfor vil det som udgangspunkt ikke være muligt at lave udlodning til Søren 

fra Datterselskab ApS.  

Ad Regnskabsmæssigt 

Da Søren er registreret direktør i Holdingselskab ApS, skal der noteoplyses i regnskabet for 2015 

for Datterselskab ApS, at der i årets løb er ydet lån til virksomhedsdeltager og at det er 

eksisterende pr. statusdag. Ligeledes vil lånet være at finde i aktiverne. Der skal ligeledes oplyses 

om rentevilkår.  
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Det gælder for regnskabet for 2016, at der ligeledes skal være denne note, og at lånet er indfriet. 

Dog vil lånet i regnskabet for 2016 ikke være synligt i aktiverne.   

Ad Revisionspåtegningen 

Da der i vores eksempel har været et ulovligt kapitalejerlån i selskabet fra december 2015 jf. 

selskabsretten, skal revisionspåtegningen for 2015 indeholde en supplerende oplysning 

vedrørende ulovligt kapitalejerlån, og at ledelsen kan ifalde ansvar. Der skal ligeledes være en 

supplerende oplysning vedrørende at selskabet ikke har indeholdt kildeskat og ledelsen ligeså kan 

ifalde ansvar.  

6.2.4.2 Lånet kan hverken anses som løn eller udbytte 

Søren er ikke ansat i Datterselskab ApS, og de kr. 100.000 kan derfor ikke anses for at være et 

acceptabelt vederlag for arbejde der ikke er udført. Datterselskab ApS ikke kan udlodde udbytte til 

Søren, da han ikke ejer kapitalandele i Datterselskab ApS. Det ulovlige kapitalejerlån vil 

udelukkende kunne indfries ved at Søren betaler lånet tilbage til selskabet. Som nævnt i eksempel 

6.2.2 vil dette dog ikke betyde at Søren undgår beskatning, hvorfor han vil blive beskattet af et 

beløb som han så i realiteten ikke modtager. 

Hvordan dette gøres i praksis, er der ikke kunne finde svar på. Vi har forsøgt at skrive til SKAT samt 

forhørt os hos en førende skatteekspert7, ligeledes har vi søgt på domme og afgørelser og ikke 

fundet svar herpå som kunne bruges parallelt med dette eksempel. Vi må antage at SKAT vil kunne 

gå ind på Sørens selvangivelse og påføre de kr. 100.000 som aktieindkomst hvor der ikke er 

indeholdt udbytteskat. Derfor vil have blive beskattet af de kr. 100.000 som aktieindkomst og 

ligeledes være nødsaget til at betale dette tilbage.  

6.3. De grundlæggende forskelle 
Når man ser på det selskabsretlige så opstår der et lån som skal forrentes og når det udløber skal 

det tilbagebetales. Ser man på skatteretten så ser man lånet som en hævning uden 

tilbagebetalingspligt. Dette er den største forskel på de to perspektiver. 

                                                           
7 Ebbe Melchior, can.jur og direktør i Revitax.  
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Hvis man omkvalificerer hævningen til løn eller udbytte (1), betyder dette at selskabet har 

indeholdelsespligt efter kildeskattelovens regler om indeholdelse af kildeskatter. Beskatningen 

skal ske af bruttohævningen, hvorfor selskabet ikke kan overholde indeholdelsespligten rettidigt 

Som hovedregel vil man altid beskatte hævningen som udbytte, det er kun i de tilfælde hvor 

kapitalejeren også er ansat i selskabet at det kan udbetales som løn i stedet for, jf. 

beslutningstræet. Det at der sker en beskatning af hævningen skatteretligt, ændrer ikke på at 

lånet jf. selskabsretten skal tilbagebetales.  

Derfor har selskabet stadig retten til at kræve lånet bliver betalt tilbage, og forrente lånet jf. 

selskabslovens § 215. Renterne er skattepligtige for selskabet som et skattepligtigt tilskud jf. SL § 

4. Men da der ikke eksisterer et lån for kapitalejeren skattemæssigt vil han ikke kunne fradrage 

renteomkostningerne. 

Når man ser på tilbagebetaling af lånet (2) sker der en afgørende forskel i skatteregnskabet set i 

forhold til årsregnskabet. Hævningen skal i indkomstopgørelsen fradrages i det år hævningen er 

foretaget, men når kapitalejeren så betaler lånet tilbage skal det ikke medregnes i 

indkomstopgørelsen igen jf. LL § 16 E, stk. 2. Dette har man vedtaget for at undgå 

dobbeltbeskatning.  

Men det betyder netop at der kan ske en dobbeltbeskatning for de kapitalejere der ikke har en 

anden indkomst eller formue i øvrigt, hvis ikke hævningen udbedres. Dobbeltbeskatningen sker 

ved at kapitalejeren beskattes af bruttohævningen, og vil så igen blive beskattet af det udbytte 

eller den løn som de får fra selskabet for at kunne betale hævningen tilbage til selskabet. Dog skal 

den ej indeholdte skat ikke beskattes som en yderligere hævning. 

Hvis man omkvalificerer lånet til en hævning (3) og kapitalejeren grundet dette bliver beskattet af 

hævningen som enten løn eller udbytte, medfører ikke automatisk at lånet skal behandles som et 

lån selskabsretligt, idet det som hovedregel blot er et ulovligt kapitalejerlån jf. selskabsloven. 

Selskabet har dog oplysningspligt til SKAT, i forhold til det udbetalte beløb som enten løn eller 

udbytte. 

Det er revisor pligt at oplyse i sin erklæring til årsregnskabet om der forefindes sådanne ulovlige 

kapitalejerlån i selskabet. De har pligt til at kontrollere at selskabet overholder den gældende 
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lovgivning på området, og skal derfor oplyse herom hvis ikke det er tilfældet. Inden vi kan se på 

hvordan det ulovlige kapitalejerlån skal behandles i praksis, og hvilke erklæringsmæssige 

overvejelser det giver anledning til, skal vi identificere de konflikter der er opstået efter LL §16 E er 

vedtaget, samt konsekvenserne heraf for både selskabet og kapitalejeren 

Når vi ser på afsnit 4 selskabsret og afsnit 5 skatteret har vi defineret de tre nedenstående 

konflikter mellem de to lovgivninger. 

 

1.  Et civilretligt optaget lån eksisterer ikke skatteretligt 

2. Ved tilbagebetaling af lånet 

3. Omkvalifikation af lånet til en hævning med beskatning som følge 

 

Det er særligt disse tre forhold, som lægges til grund for konflikterne imellem de to regelsæt, og 

med baggrund i de nævnte kapitler opsummeres konsekvenserne for henholdsvis selskabet og 

kapitalejeren i følgende konfliktdiagram: 

Begivenhed For selskabet For kapitalejeren 

  Selskabsretligt Skatteretligt Civilretligt Skatteretligt 

Optagelse af lån 
i selskabet 

Anses som et lån, 
der skal betales 
tilbage inklusive de 
tilskrevne renter 

Anses som 
udbytteudlodning 
eller en 
fradragsberettiget 
lønomkostning 

Anses som et lån, 
der skal betales 
tilbage inklusive de 
tilskrevne renter 

Anses som en 
hævning og 
beskattes som løn 
eller udbytte på 
tidspunktet for 
udbetalingen 

Ved 
tilbagebetaling 
af lån 

Tilbagebetaling af 
lånet reducerer lånet 
inklusive tilskrevne 
renter 

Skattefrihed ved 
tilbagebetaling, da 
lånet ikke eksisterer 
skatteretligt 

Tilbagebetaling af 
lånet reducerer lånet 
inklusive tilskrevne 
renter 

Tilskrevne renter er 
ikke 
fradragsberettigede, 
da lånet ikke 
eksisterer 
skatteretligt 

Omkvalificering 
af lån til 
hævning, fx løn 
eller udbytte 

Selskabet har 
indeholdelsespligt 
efter 
Kildeskattelovens 
bestemmelser 

Hvis hævningen 
anses som løn 
fradrages den i 
opgørelsen af den 
skattepligtige 
indkomst. (ej fradrag 
ved udbytte) 

Selskabet har 
indeholdelsespligt 
efter 
Kildeskattelovens 
bestemmelser 

Hvis kapitalejeren 
ikke har en øvrig 
formue kan lånet 
alene betales tilbage 
ved yderligere løn, 
hvilket medfører 
dobbeltbeskatning. 
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De opsummerede konflikter der er belyst i ovenstående oversigt, har skabt en del røre blandt 

advokater, revisorer, skatterådgivere mm. Det omhandlede både retfærdigheden i forbindelse 

med opstramningen som forårsager dobbeltbeskatning i en del tilfælde, men også den praktiske 

håndtering af de ulovlige lån efter vedtagelsen af LL § 16 E. 

Røren skabte en del opmærksomhed på emnet, og afledte at der blev nedsat en tværgående 

arbejdsgruppe under FSR. Hovedformålet var at de skulle komme med retningslinier for hvordan 

man i praksis skulle behandle lånene, samt at klargøre samspillet imellem de to lovgivninger. 

Arbejdsgruppen har forespurgt Erhvervsstyrelsen om hvordan der kan ske en udligning 

selskabsretligt. Vi har benyttet notatet som viden i denne afhandling, men det har desværre ikke 

været muligt at få yderligere kommentarer til notatet, hvor konklusionerne er meget 

omdiskuterede. 

Dog har vi udledt at fremgangsmåden skal sikre minimering af konsekvenserne for kapitalejeren, 

og dermed undgå dobbeltbeskatning, hvilket vi vil se nærmere på i de næste afsnit. 
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6.4. Udtalelse fra Erhvervsstyrelsen – de selskabsretlige regler 
Det er erhvervsstyrelsens udtalelse der er toneangivende i forhold til hvordan man selskabsretlige 

behandler de identificerede konflikter, og den som Erhvervsstyrelsen tager udgangspunkt i når de 

ser på hvordan selskabsretten behandler de identificerede konflikter. Arbejdsgruppen har 

udarbejdet et eksempel, der danner basis for de stillede spørgsmål til Erhvervsstyrelsen. Nedenfor 

har vi gengivet det brugte eksempel: 

 

”I et selskab, der har kalenderår som regnskabsår, hæver aktionæren f.eks. kontant kr. 100.000 af 

selskabets midler i oktober måned 20x1. I marts måned 20x2 (dvs. året efter) konstateres det 

(f.eks. af revisor), at denne hævning har fundet sted. For at imødekomme de skattemæssige regler 

foretager selskabet en indberetning af det hævede beløb som løn. Aktionæren bliver i medfør af 

ligningslovens § 16 E beskattet af beløbet som løn i 20x1. I selskabet bogføres det i regnskabet i 

regnskabsåret 20x1 som løn og udgiftsføres i resultatopgørelsen som løn. 

 

Dermed er der ikke bogført et tilgodehavende hos aktionæren i balancen ved udgangen af 20x1.” 

 

Grundlæggende anser Erhvervsstyrelsen, at der er tale om et ulovligt lån, når der overføres midler 

til kapitalejeren, uden at de formelle krav til hhv. udbytte og løn er opfyldt – dvs. hvor de formelle 

krav for udbytteudlodning, iht. Selskabsloven ikke er overholdt, eller hvor der ikke ligger en 

ansættelseskontrakt til grund for en løn- eller bonusudbetaling. Det fremgår tydeligt af 

Erhvervsstyrelsens udtalelse, at såfremt der i eksemplet var tale om løn, burde det alene ske i 

henhold til en ansættelseskontrakt. 

Enekapitalejere har dog den mulighed at benytte bestemmelsen i SEL § 127, stk. 2, som omfatter 

aftaler, som indgås mellem enekapitalejere og selskabet. Sådanne aftaler er som hovedregel kun 

gyldige, hvis de formuleres på en måde, som senere kan dokumenteres, medmindre der 

undtagelsesvis er tale om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende, 

herunder aflønning. Sædvanlige vilkår anses som vilkår, der gælder for uafhængige parter. Det bør 

derfor i det konkrete tilfælde vurderes, hvorvidt der er tale om sædvanlige vilkår i forhold til 

tredjemand. 

Jf. Erhvervsstyrelsen betegner man lånet som indfriet på det tidspunkt, hvor modregningen er 

foretaget, hvorfor man skal renteberegne lånet indtil indfrielsen har fundet sted. Det afgørende 
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for om dispositionen klassificeres som et lån, vil være om de officielle forlangender er opfyldt på 

tidspunktet for dispositionen. Her er der således sammenfald imellem skatte- og selskabsretten 

tidsmæssigt. 

 I Arbejdsgruppens eksempel, hvor fejlen konstateres i marts 20X2, vil de kr. 100.000 blive anset 

som et ulovligt lån ved udgangen af 20X1 og skal derfor fremgå af balancen som et tilgodehavende 

hos kapitalejeren, da en sådan aftale om løn anses som en ikke-regulerende begivenhed efter 

balancedagen. Den løn, som i eksemplet køres i marts 20x2, kan derved ikke udligne lånet 

bagudrettet. 

Med hensyn til modregning af hhv. udbytte eller løn i lånet udtaler Erhvervsstyrelsen, at dette skal 

ske i nettokroner, dvs. efter at der er indeholdt kildeskatter. 

 

6.4.1 Ompostering til løn 
I afsnit 5.4.3 har vi gennemgået et eksempel, hvor selskabet har betalt kapitalejerens privat 

regninger for 40.000 kr. og her bekræfter skatteministeren, at det er bruttohævningen der skal 

beskattes. 

Yderligere blev der af BDO stillet et spørgsmål til om et selskabs betaling af kapitalejerens private 

regninger bogføres på mellemregningen, for derefter at blive omposteret til løn, vil have 

yderligere skattemæssige konsekvenser. 

Skatteministerens svar til dette var at ifald betingelserne for at behandle en hævning som løn, er 

opfyldt, kan en ompostering til løn, godt ske uden yderligere skattemæssige konsekvenser for 

kapitalejeren. Ud fra dette kan vi konkludere at en ompostering fra mellemregningen til løn ikke vil 

give yderligere beskatning til kapitalejeren, såfremt betingelserne er opfyldt. Hvilket må 

begrundes med at kapitalejeren ikke skal beskattes yderligere af et beløb han eller hun allerede er 

blevet beskattet af. 
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6.5 Hæftelse eller forpligtelse vedrørende kildeskat 
Når et ulovligt kapitalejerlån omkvalificeres til en hævning uden betalingspligt, vil det medføre at 

hævningen beskattes enten som løn eller udbytte. Når et selskab udbetaler løn eller udbytte, skal 

selskabet indeholde kildeskat.  

Det gør sig gældende efter KSL § 46, at et selskab skal indeholde A-skat af udbetalt løn. Reglerne 

foreskriver, at indeholdelsespligten påhviler den, for hvis arbejdet udføres. Normalt når der 

udbetales løn, er det fordi selskabet har modtaget en modydelse i form af arbejdskraft. Ved en 

omkvalificering af en hævning til løn, gælder lovgivningen derfor også, da man ikke kan foretage 

en omkvalificering til løn, hvis ikke kapitalejeren er ansat i selskabet, og den ekstra løn kan 

accepteres i forhold til det udførte arbejde. Indeholdelse skal foretages ved udbetalingen af A-

indkomsten, jf. KSL § 46, stk. 2. 

I Lov om opkrævning af skatter og afgifter vedrørende opkrævning af indeholdt A-skat finder 

tilsvarende anvendelse ved opkrævning af indeholdt udbytteskat med den undtagelse at 

udbytteskat forfalder til betaling, så snart vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller 

godskrivning af udbyttet er truffet, og skal indbetales senest i den følgende måned samtidig med 

udløbet af betalingsfristen for selskabets indbetaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, 

jf. KSL § 66. 

Der vil ved et ulovligt kapitalejerlån ikke være indeholdt kildeskat rettidigt. Dette skyldes, at et 

ulovligt kapitalejerlån opdages efter der er sket udbetaling. Selskabet har derfor forsømt sin pligt, 

at indeholde kildeskatten. Kapitalejeren har jf. KSL § 68 pligt til at indbetale det manglende 

kildeskat og selskabet bliver i medfør til KSL § 69 ansvarlig for den manglende betaling som ikke er 

sket af kapitalejer.  

Har selskabet udvist forsømmelse i forbindelse med manglende indeholdelse, kan kildeskatten 

opkræves hos selskabet hvis kapitalejer ikke betaler kildeskatten. Ved indførelse af LL § 16 E kom 

denne problematik op, da det kom til diskussion om der var tale om en forpligtelse eller bare en 

hæftelse.  

Selskabet hæfter for kildeskatten hvis ikke kapitalejer indbetaler denne til SKAT. Hæftelsen er her 

aktuel, og der opstår derfor et regreskrav mod kapitalejeren, når SKAT gør kravet gældende over 
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for selskabet. Dette krav kan blive til en forpligtelse, og det skal for selskabet vurderes om der på 

balancedagen foreligger en forpligtelse og om denne skal indregnes i årsregnskabet. 

En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele 

vil fragå selskabet. Der udover skal forpligtelsens værdi kunne måles pålideligt, jf. ÅRL § 33, stk. 3. 

Den manglende indeholdte kildeskat vil kunne måles pålideligt, da selskabet kan beregne denne. 

Enten ved brug af kapitalejerens skattekort eller med den gældende udbytteskatteprocent. Selve 

vurderingen af om, det er sandsynligt at hæftelsen vil blive gjort gældende er dog til diskussion.  

Hvis det ulovlige lån opdages efter balancedagen og denne er ikke udbedret jf. afsnit 8.4 vil der 

uden tvivl være en hæftelse på balancedagen. Dette retfærdiggøres af, at kildeskatten ikke er 

indeholdt. Selskabet kan, hvis SKAT retter krav mod selskabet, skulle afstå økonomiske fordele.  

Selskabet og kapitalejeren hæfter solidarisk for kildeskatten over for SKAT. SKAT har over for FSR –

danske revisorer bekræftet, at der foreligger en gæld til SKAT, når SKAT har sendt kravet til 

selskabet8. Der er derfor skabt den opfattelse, at der, indtil indberetningen er foretaget og SKAT 

har sendt krav, alene er tale om en eventualforpligtelse for selskabet på grund af den solidariske 

hæftelse, hvorfor denne skal noteoplyses i årsregnskabet.  

Når selskabet indberetter det ulovlige kapitalejerlån til SKAT, vil der fremkomme et krav om 

betaling med en frist på 14 dage. Kravet er nu overgået til selskabet og er en egentlig 

gældsforpligtelse og skal derfor indregnes i selskabets årsregnskab. Betaler kapitalejeren 

kildeskatten til selskabet inden selskabet betaler til SKAT, opstår der ikke er nyt ulovligt 

kapitalejerlån. Dog har selskabet en forpligtelse ved at skulle betale den manglende kildeskat til 

SKAT. Denne forpligtelse skal ligeledes indregnes som gæld i årsregnskabet.  

  

                                                           
8 Notat om lån til hovedaktionær – FSR  
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6.6. Delkonklusion 
Både selskabsretligt og skatteretligt er der undtagelser til hovedreglen jf. SEL § 210 og LL § 16 E, 

undtagelserne er som udgangspunkt ens, men da det i hvert tilfælde er et spørgsmål og 

fortolkning af undtagelsen, kan der opstå forskelle på de to lovgivninger.  

For at man ved en hævning mellem kapitalejer og selskabet skal undgå at blive omfattet af 

lovgivningen SEL § 210 og derefter beskatning jf. LL § 16 E er der fem betingelser som skal være 

opfyldt. 

Hævningen  

1. skal være forretningsmæssigt begrundet 

2. skal være sædvanlig for selskabet 

3. skal være på markedsvilkår 

4. må ikke være enkeltstående 

5. må ikke udelukkende bestå af et lån 

Efter selskabsretten er lån til kapitalejere ulovlige uanset hvor stor en andel af selskabet 

kapitalejeren har. I skatteretten er det kun kapitalejere med en kvalificeret tilknytning til selskabet 

der bliver beskattet efter LL § 16 E. Definitionen er derfor ikke den samme i de to lovgivninger, 

selskabsretligt er det personen som underligges forbuddet, fx ægtefællen, hvor det skatteretligt er 

personens ejerskab der er af betydning for om kapitalejeren beskattes. 

Vi har identificeret tre væsentlige konflikter de to lovgivninger imellem 

1. Civilretligt optaget lån eksisterer ikke skatteretligt 

2. Tilbagebetaling af lånet 

3. Omkvalifikation af lånet til en hævning med beskatning som følge heraf 

Selskabsretligt skal lånet som kapitalejeren har optaget betales tilbage og forrentningen skal 

ligeledes tilbagebetales af hele nettobeløbet, derudover skal lånet beskattes som en hævning 

uden tilbagebetalingspligt jf. skattelovgivningen. Der vil i et sådan en situation ikke kunne undgås 

at ske dobbeltbeskatning for kapitalejeren, medmindre hævningen udbedres. Udbedring kan ikke 

ske med tilbagevirkende kraft, se yderligere i afsnit 8. 
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Hvis man skal undgå dobbeltbeskatning, skal man foretage en ompostering til løn eller udbytte. En 

ompostering til løn kan udelukkende foretages efter en ansættelseskontrakt, dvs. hvis 

kapitalejeren er ansat i virksomheden. Derudover så skal den udbetalte løn være acceptabel i 

forhold til det udførte arbejde for selskabet. Hvis det skal udbetales som udbytte skal 

selskabslovgivningen for udlodning af udbytte være opfyldt. 

Hævningen skal oplyses til SKAT og der skal afregnes skat efter gældende lovgivning. Dette skal 

kapitalejeren sørge for inden regnskabsårets udløb, hvis dette ikke er sket skal selskabet indregne 

det i årsregnskabet som en eventualforpligtelse med en tilhørende note, da de hæfter for skatten. 

En sådan ompostering afleder 3 yderligere problemstillinger, som behandles i de efterfølgende 

afsnit. 
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7. Erklæringsmæssige overvejelser 
Revisor har som led i sin revision, pligt til at kontrollere om det pågældende selskab overholder 

lovgivningen.  Herunder kontrolleres det, at bogholderiet fungerer i henhold til Bogføringsloven og 

kan danne grundlag for årsregnskabet som selskabet årligt skal aflægge.  

Selskabet aflægger årsregnskabet efter Årsregnskabsloven, og aktiver og passiver indregnes i 

overensstemmelse hermed. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet kan revisor udtale sig 

om årsregnskabet i form af en revisorerklæring. Hvis et årsregnskab er revideret, skal der indgå en 

revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele9.  

Vi vil i dette kapitel gennemgå hvordan et ulovligt kapitalejerlån skal præsenteres og klassificeres i 

årsregnskabet, samt hvilke notekrav der er hertil. Vi vil herefter beskrive, hvordan revisor skal 

forholde sig i forhold til sin revisionspåtegning, samt hvordan revisors erklæring udformes og 

hvilke krav der er hertil.  

7.1 Årsregnskabet 
Et grundlæggende krav til årsregnskabet, er at årsregnskabet skal give et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver og passiver, samt finansielle stilling og resultat. Årsregnskabet 

offentliggøres, og bør udarbejdes således, at regnskabsbrugeren bliver støttet i økonomiske 

beslutninger. Regnskabsbrugere er personer, virksomheder, offentlige myndigheder m.fl. hvis 

økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af årsrapporten. Herunder kan 

også nævnes nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer og medarbejder m.fl.  

Det fremgår specifikt af skemakravene til årsregnskabsloven, hvordan årsregnskabet skal opstilles. 

Når der fremkommer et ulovligt kapitalejerlån gælder der særlige regler for, hvordan dette skal 

præsenteres og klassificeres i årsregnskabet samt er der yderligere krav om en note. Et ulovligt 

kapitalejerlån, som eksisterer på balancedagen, skal klassificeres korrekt i balancen under posten 

”Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse”. Et ulovligt kapitalejerlån vil altid være et 

omsætningsaktiv og vil derfor fremgå af aktivsiden.  

Et ulovligt kapitalejerlån skal værdiansættes pr. balancedagen. De lovpligtige renter skal tilskrives, 

og der skal bruges korrekte satser.  

                                                           
9 Erklæringsbekendtgørelsen § 3, stk. 2 samt Revisorlovens § 19, stk. 1.  
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Det er vigtigt, at bemærke at der kan opstå en udskudt skat, som skal indregnes i balancen. Efter 

skattelovgivningen vil det ulovlige kapitalejerlån anses som en udbetaling der er fundet sted i det 

indkomstår, hvor lånet er opstået. Betragtes hævningen som en løn, har selskabet skattemæssigt 

fradrag på dette tidspunkt, ligesom beskatningen af kapitalejeren vil ske på dette tidspunkt. Dog 

kan lånet i selskabshenseende stadig eksisterer på balancedagen, og der vil her fremkomme en 

tidsmæssig forskel mellem det tidspunkt, hvor beløbet fradrages skattemæssigt, og det tidspunkt 

hvor beløbet omkostningsføres. Af denne skal der beregnes en udskudt skat. Denne 

problemstilling undgås, hvis det ulovlige kapitalejerlån beskattes som udbytte. Der vil her ikke 

være tilsvarende grundlag for beregning da udbyttet ikke er skattemæssigt fradragsberettiget i 

selskabet og ej påvirker selskabets resultat.  

Ved et ulovligt kapitalejerlån er der to notekrav. Note om eventualforpligtelser og note om 

tilgodehavende.  

Ad. Eventualforpligtelser 

Fra den ulovlige hævning finder sted og indtil der sker indberetning eller opkrævning fra SKAT af 

skattebeløbet, hæfter selskabet solidarisk med kapitalejeren for skattebeløbet. I denne periode, vil 

den ikke indeholdte kildeskat som udgangspunkt være en eventualforpligtelser for selskabet som 

skal noteoplyses, jf. Årsregnskabslovens § 64, stk. 1. Bliver det fra selskabets side vurderet, at der 

er stor sandsynlighed for at selskabet kommer til at betale denne kildeskat, da kapitalejer har 

manglende betalingsevne, kan forholdet få karakter af en hensat forpligtelse eller gæld.  

Ad. Tilgodehavende 

Hvis en hovedaktionær har foretaget ulovligt lån og denne person samtidig er ledelsesmedlem i 

selskabet, skal der udarbejdes en note ud fra krav i Årsregnskabslovens § 73. Denne note skal 

indeholde de væsentligste vilkår vedrørende de tilgodehavender fordelt på ledelseskategorier. Af 

disse vilkår omfattes rentefod samt om der er betalt tilbage i løbet af året. Hvis et lån er optaget i 

året men samtidig indfriet i pågældende år, oplyses dette særskilt.    
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7.2 Revisors erklæring 
Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelser er erklæringer der afgives med 

sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen. Dette er reguleret i Erklæringsbekendtgørelsens § 

1.   

Jf. Erklæringbekendtgørelsen, er der 4 typer af erklæringer, som kan finde anvendelse til et 

årsregnskab: 

1. Erklæring om revision, § 3 

2. Erklæring om udvidet gennemgang § 9 

3. Erklæring om review § 12 

4. Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger ISRS 4410 

Revisionspåtegningen er revisors rapportering om det udførte arbejde. Herudover er påtegningen 

et udtryk for revisors konklusion. For at kunne komme til en konklusion på det udførte arbejde, 

skal revisor konkludere om der er opnået den grad af sikkerhed (der er erklæret om) samt om 

årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, og årsregnskabet giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med den aktuelle begrebsramme.  

7.2.1 Krav om forbehold 
For erklæringstyperne revision, udvidet gennemgang og review gælder det, at revisor skal tage 

forbehold, hvis det konkluderes, at regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler. Dette er 

også kaldet uenighed med ledelsen. Herudover skal der tages forbehold, hvis man som revisor ikke 

er i stand til at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis, også kaldet mangleende revisionsbevis. Ved 

afgivelse af forbehold modificeres konklusionen, hvilke er ISA’ernes terminologi.  

Revisor skal ligeledes tage forbehold, hvis årsregnskabet ikke indeholder de lovkrævede 

oplysninger. I forbindelse med ulovligt kapitalejerlån kan det være relevant med et forbehold ved 

følgende: 

1. Uenighed om værdiansættelse af tilgodehavende 

2. Manglende lovkrævede note 

3. Forkert klassifikation af tilgodehavendet 

4. Ej muligt at opgøre tilgodehavendet (manglende oplysninger) 
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Ved erklæring om opstilling af finansielle oplysninger er der intet krav om forbehold10.  

Når der i en revisionspåtegning er afgivet forbehold, skal konklusion på revisionspåtegningen 

herefter ligeledes modificeres. Da type af konklusion afhænger af, om der er tale om uenighed 

med ledelsen eller manglende revisionsbevis vil der ikke blive bekrevet yderligere om dette, da det 

væsentligste vedrørende afgivelse af forbehold betragtes som beskrevet.  

7.2.2 Krav om supplerende oplysning 
Ved afgivelse af supplerende oplysning er der tale om tre forskellige typer. Der kan afgives 

supplerende oplysning vedrørende: 

1. forhold i regnskabet 

2. forståelse af revisionen 

3. andre forhold 

I forbindelse med ulovligt kapitalejerlån er den sidste supplerende oplysning ”supplerende 

oplysning vedrørende andre forhold” den mest relevante, og der tages udgangspunk i denne.  

Hvis der på balancedagen foreligger et ulovligt kapitalejerlån, eller hvis der i regnskabsåret har 

været dette og betalt tilbage skal der afgives en supplerende oplysning vedrørende andre forhold 

da ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af Selskabslovens § 210.  

Der skal ydermere gives en supplerende oplysning vedrørende andre forhold, om selskabets 

ledelse kan ifalde ansvar for manglende indberetning og indeholdelse af A-skat om AM-bidrag på 

udbetalingstidspunktet eller indberetning og indeholdelse af udbytteskat.  

Der kan i særlige tilfælde fremkomme konkrete omstændigheder, hvor ledelsen ikke kan ifalde 

ansvar, hvorfor der ikke skal afgives supplerende oplysning vedrørende manglende indeholdelse af 

skatter. 

Supplerende oplysning vedrørende oplysning om ledelsesansvar efter selskabslovens § 210 kan 

udelades, hvis det ulovlige lån er bagatelagtigt, jf. Erhvervsstyrelsens erklæringsvejledning. Det er 

dog set i praksis samt i sager fra revisornævnet, at disse beløb er ublu små. Det kan derfor her 

                                                           
10 ISRS 4410 
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bemærkes, at revisors almindelige væsentlighedsbetragtning samt professionelle dømmekraft 

bliver sat på en prøve.  

Revisornævnet har i en række sager prøvet at danne praksis for hvordan bagatelgrænsen skal 

opgøres. Det er set, at Revisornævnet typisk lægger vægt på lånets størrelse i forhold til selskabets 

økonomiske stilling samt om revisor var bekendt med lånet eksistens og undlod at afgive 

supplerende oplysning.  

I kendelse fra Revisornævnet 17. december 2012 sag 90/2011 blev et ulovligt udlån til 

selskabsdeltager og ledelse på kr. 5.733 anset for at værende bagatelagtigt i forhold til selskabets 

økonomiske stilling, og revisor blev derfor frifundet for at have tilsidesat god revisionsskik, idet der 

ikke var afgivet supplerende oplysning. Revisortilsynet, mente dog ikke dette var af bagatelagtig 

karakter, hvorefter Revisornævnet dog afsagde i kendelsen at dette var tilfældet. 

I kendelse fra Revisornævnet 28 marts 2011 sag 47/2010 blev revisor stævnet da der ikke var 

afgivet supplerende oplysning vedrørende ulovligt kapitalejerlån på t.kr. 31. Revisor havde her 

skrevet om det ulovlige lån i arbejdspapirer, hvorfor nævnet lagde vægt på kendskabet til lånet 

samt kunne beløbet ej anses for bagatelagtigt. Revisor blev idømt bøde på t.kr. 15.  

I kendelse fra Revisornævnet 15. april 2014 sag 116/2013 blev revisor idømt bøde på t.kr. 15 for 

ikke at have afgivet supplerende oplysning vedrørende et ulovligt anpartshaverlån på t.kr. 905. 

Lånet eksisterede primo regnskabsår og blev efterfølgende indfriet ved udlodning af udbytte. Her 

blev der konkluderet, at forholdet blev vurderet som værende strid med Selskabslovens § 210, 

hvorfor revisor i overensstemmelse, burde have afgivet supplerende oplysning. Dette var både for 

pågældende regnskabsår, men også for forrige, da lånet eksisterede primo. Der skal derfor afgives 

supplerende oplysning, på trods af, at lånet indfries.   

Disse kendelser viser overensstemmelse med ovennævnte beskrivelse af 

væsentlighedsbetragtningen.  

For erklæringstyperne revision og udvidet gennemgang er der krav om supplerende oplysninger 

vedrørende andre forhold. Dette gør sig ej gældende ved review, hvor der kun skal gives 

supplerende oplysning om eventuelle forhold.  Ved opstilling af finansielle oplysninger er der ikke 

krav til afgivelse af supplerende oplysning.  
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7.3 Selvangivelse 
Ren selskabsretligt står det skrevet i Årsregnskabsloven, hvordan revisor skal forholde sig til 

ulovligt kapitalejerlån i forbindelse med præsentation heraf. Derudover er det ligeså beskrevet i 

Årsregnskabsloven hvordan revisor skal udforme sin erklæring, jf. ovenstående afsnit.  

Det er ofte, at revisor påtager sig den ekstraopgave at udarbejde selvangivelsen for klienten. Dette 

er, hvad man kalder opstilling af finansielle oplysninger, og der er ikke høj krav af sikkerhed 

forbundet hermed, ligesom der er ved en erklæring om revision.  

Selvangivelser for 2014 og frem kan ikke indsendes per papir. Indsendelse af selvangivelse skal 

foregå ved hjælp af SKATs tast-selv, hvor klienten skal indberette og godkende selvangivelsen. 

Ofte er der fra klientens side givet autorisation til revisor, så revisor kan gå ind og indberette 

selvangivelse.  

Det er muligt, at lave en kladde af selvangivelsen, og herefter godkende denne. Ved at klienten har 

givet revisor autorisation til at indberette selvangivelse, må dette anses som en tilladelse til, at 

revisor indberetter denne. Den optimale situation, ville være at revisor fik ind og lavede kladden 

og klienten herefter gennemgik og godkendte. Ligesom tidligere, hvor revisor udarbejdede 

selvangivelsen og fremsendte denne til klienten som underskrev og videresendte til SKAT.  

Dog ses dette ikke gjort i praksis. Der er stadig den dag i dag klienter der ikke er opdateret og 

interesseret i at bruge IT. Der er også dem der hellere vil betale sig fra det og lade revisor gøre 

dette, så de ikke skal bruge deres tid på det. Der opstår umiddelbart et problem, ved at revisor 

udarbejder og godkender dette.  

Ved udfyldelse af selvangivelsen, skal der altid oplyses om, hvilken slags revisorbistand der er 

givet. Samt om årsrapporten indeholder en erklæring og hvad der erklæret om. Derudover skal 

man oplyse om der er givet forbehold eller supplerende oplysning. Dette er nemt for revisor at 

udfylde, da alle svarene på dette står skrevet i årsrapporten.  

SKAT kan bruge denne selvangivelse og oplysningerne herpå, til at sortere de selskaber fra som har 

indberettet at der foreligger supplerende oplysninger eller forbehold. Derved kan de nemmere 

udtage og opdage de selskaber der har ulovlige kapitalejerlån. Erhvervsstyrelsen indberetter til 

SKAT hvor mange selskaber der har supplerende oplysninger og forbehold. 
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Dog er det muligt for selskaber at fravælge revision og i stedet vælge review. Som beskrevet i 

afsnit 7.2.2 er det ikke krav til supplerende oplysning vedrørende ulovligt kapitalejer lån ved 

review. Derfor kan der spekuleres i at vælge review så det bliver sværere for SKAT og 

Erhvervsstyrelsen at opdage ulovlige kapitalejerlån.  

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende 

tre størrelser på balancedagen11: 

� en balancesum på 4 mio. kr. 

� en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 

� et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis 

de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte 

størrelsesgrænser. 

Der vil i 2015 ske ændring af ÅRL størrelsesgrænser. Med forøgelse af størrelsesgrænserne vil flere 

virksomheder have mulighed for at anvende de lempelige regler for klasse B-virksomheder – det 

er således estimeret, at ca. 95% af alle danske virksomheder, der aflægger årsrapport efter 

årsregnskabsloven, fremtidigt vil være B-virksomheder12. Det er spændende, om 

Erhvervsstyrelsen også vil ændre satserne i forbindelse med fravalg af revision. Ved at gøre dette, 

vil de gå glip af mange oplysninger og muligheden for at finde disse ulovlige kapitalejerlån gøres 

mere vanskeligt.       

Selvangivelsen er ikke den eneste mulighed for SKAT til at opdage kapitalejerlån jf. ovenstående da 

Erhvervsstyrelsen som tidligere nævnt også indsender oplysninger til SKAT. Dog er der en 

mulighed for, at Erhvervsstyrelsen ikke vil opdage lige så mange ulovlige kapitalejerlån hvis de 

nedsætter grænsen for revisionspligt.  

Derudover bruger SKAT selvangivelsen til at finde ulovlige kapitalejerlån. Dog kan der ske fejl i 

indberetning af selvangivelserne. Er det selskabet selv der udarbejder selvangivelsen, vil det være 

                                                           
11 Grænser er fundet på https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
12 http://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/aendringer-til-aarsregnskabsloven-forhoejelse-af-
stoerrelsesgraenser-medfoerer-flere-b-virksomheder.html 
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den øverste ledelses ansvar for, at denne er korrekt. Hvis de indberetter noget forkert, vil de 

kunne ifalde ansvar.  

Hvis det er revisor der indberetter og udarbejder selvangivelsen, og der er fejl heri, er spørgsmålet 

om revisor ifalder ansvar. Der hvor det er relevant i denne opgave, er hvis revisor glemmer at 

sætte kryds i feltet om der er forbehold eller supplerende oplysninger. Hvis revisor ved en fejl ikke 

får sat dette og det opdages burde man mene revisor burde kunne ifalde ansvar. Det har ikke 

været muligt at finde domme eller afgørelser på dette, men det er set i praksis at Revisornævnet 

idømmer revisor bøder, ved ikke at foretage modificering i revisionspåtegningen. Derfor, vil det 

være sandsynligt at revisor vil kunne blive idømt bøder, hvis det menes de har lavet en fejl ved 

noget de har ansvaret for er korrekt.  

7.4 Delkonklusion 
Fremkommer et ulovligt kapitalejerlån i løbet af et regnskabsår skal dette klassificeres som et 

tilgodehavende, også selv om dette tilbagebetales i året. Et ulovligt kapitalejerlån skal præsenteres 

om ”tilgodehavende hos selskabsdeltager” og indregnes under omsætningsaktiv. Der skal hertil 

ligeledes oplyses i noten vedrørende lånets størrelse samt rentefod og om der er lavet eventuelle 

tilbagebetalinger i året. Her kan det ligeledes være relevant med en noteoplysning vedrørende 

den eventualforpligtelse der er vedrørende hæftelse af kildeskatter.  
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I henhold til revisor erklæring, er der forskellige krav til forbehold og supplerende oplysning for de 

forskellige erklæringstyper. Dette er forsøgt illustreret: 

    Erklæringstype 
 
Modifikation 

Revision Udvidet 
gennemgang 

Review Opstilling af finansielle 
oplysninger 

Forbehold Ja - når: 
1) Uenighed om værdiansættelse af tilgodehavende 
2) Manglende lovkrævede note 
3) Forkert klassifikation af tilgodehavendet 
4) Ej muligt at opgøre tilgodehavendet (manglende 

oplysninger) 

Nej 

Supplerende oplysninger vedr. 
andre forhold 

Ja – når: 
1) Der er/har været ydet 

et ulovligt lån i strid 
med Selskabsloven § 

210 
2) Selskabet ikke har 

overholdt 
indeholdelses- og 

indberetningspligt iht. 
Kildeskatteloven 

Nej – der er ikke 
krav om 
supplerende 
oplysninger vedr. 
andre forhold 

Nej 

Notekrav Notekravet gælder uanset erklæringstype 

 

Hertil bemærkes, at det ej anvendes almindelige væsentlighedsbetragtninger af revisor. 

Under revisors revisionspligt tilhører normalt ikke at indberette selvangivelsen. Dette er en 

ekstraopgave, og oftest uden en erklæring med høj grad af sikkerhed, men til gengæld er der tale 

om opstilling af finansielle oplysninger. Er der fejl i selvangivelsen er det ledelsen som kan ifalde 

ansvar, hvilke kan medfører bøder. Er det revisors opgave burde det, hvis der er fejl i denne, 

kunne medføre bødestraf til revisor. Da revisor ikke erklære sig om sikkerheden ved udfyldelse af 

selvangivelsen er dette en svær problematik uden domme eller afgørelser på området. Hvis 

revisor indtaster selvangivelsen som kladde og klienten godkender denne, bør revisor ikke kunne 

ifalde ansvar. Dog ses det i praksis at revisor godkender selvangivelsen for klienten, og det er her 

uvist om revisor kan ifalde ansvar.  
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8. Udbedring af ulovlige lån  
I kapitel 6 sammenholdt vi den selskabsretlige og skatteretlige lovgivning, og vi bearbejdede de 

konflikter der opstår imellem de to lovgivninger. I dette kapitel vil vi så se nærmere på selve 

udbedringen af et opstået lån, og vil redegøre for hvordan man undgår at blive dobbeltbeskattet 

af det. 

Når man skal foretage en udligning af et lån for at undgå dobbeltbeskatning, skal man være 

opmærksom på at det civilretlige lån ikke eksisterer skatteretligt jf. afsnit 6.3. Hvorfor det mest 

sandsynlige vil være at der ikke kan opstå yderligere beskatning ved udligning af den 

skattemæssige fordring. 

Det sker ofte i selskaber at kapitalejeren eller ledelsen har adgang til selskabets bankkonti og 

derved kommer til at hæve på selskabets konti til privatforbrug, enten bevist eller ubevist. 

Afhængig af selskabets størrelse og de kompetencer som økonomiafdelingen i selskabet besidder, 

vil det blive opdaget og korrigeret indenfor kort tid, men det kan ske at det ikke opdages hvis det 

er et mindre selskab og banken fx ikke afstemmes dagligt. Derfor kan det ske at lånet ikke opdages 

før end regnskabet revideres. 

Da der er tale om mange forskellige årsager til de ulovlige lån, er det ikke sikkert at det opdages i 

tide til at blive udbedret i det regnskabsår hvor det er foretaget, enten fordi man ikke var bevidst 

om at det var et ulovligt lån, eller man af tidsmæssige årsager ikke kan nå det.  

Da der ikke forligger en forskrift for hvordan man foretager en udbedring, vil vi i dette kapitel 

forsøge at opstille en løsning på hvordan en udbedring kan ske i praksis, både når der er tale om 

en direkte udbedring, hvilket vil sige at man kan nå at ompostere lånet i regnskabsåret, og de 

indirekte udbedringer, dvs. hvor man først kan nå at ompostere lånet i det efterfølgende 

regnskabsår. Vi vil forsøge at finde en løsning hvor man undgår dobbeltbeskatning og hvor det har 

færrest konsekvenser for revisionspåtegningen. 

Rettelse af fejl og omgørelser vil blive behandlet i kapitel 9. 
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8.1 Modregning i fordring på løn 
Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at en løn kan modregnes i et lån: 

� Vederlaget inklusiv lånet skal kunne indeholdes i en acceptabel aflønning til 

kapitalejeren for det udførte arbejde, jf. afsnit 5.4. 

� Det skal på forhånd aftales at den ekstra løn som udbetales er bundet til 

udligning af kapitalejerlånet, jf. afsnit 6.4. 

En sådan aftale er først gældende fra den indgås, og kan ikke indgås med tilbagevirkende kraft, 

hverken regnskabsmæssigt eller selskabsretligt, dette betyder at lånet først kan udlignes ved 

indgåelse af aftalen. En sådan aftale kaldes for ompostering af løn. Det er udelukkende en 

formalitet for at vise kapitalejerens ret til det beløb, som han/hun allerede har erhvervet ret til 

rent skattemæssigt. 

Det at man foretager en ompostering af løn, betyder at man ved en aftale om ekstra lønudbetaling 

skaber et gyldigt grundlag for et løntilgodehavende som kapitalejeren får til selskabet, som han så 

kan bruge til modregning i hans/hendes gæld til selskabet. 

8.2 Modregning i fordring på udbytte 
Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at et udbytte kan modregnes i et lån. 

� Det selskabsretlige krav til udbytteudlodninger er overholdt 

� Det skal være tydeligt at udbyttet er bundet til udligning af kapitalejerlånet. 

Tilsvarende lønnen kan udbytteudlodningen ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft hverken 

regnskabsmæssigt eller selskabsretligt, hvilket betyder at lånet først kan udlignes når 

udbyttelodningen foretages. 

Ligesom med lønudbetalingen, betyder udbytteudlodningen at der skabes et gyldigt grundlag for 

at udbyttet kan benyttes til modregning af lånet. 

8.3 Udbedring og forudsætninger 
Der er følgende to muligheder for at der kan ske udbedring af et lån: 

� Direkte udbedring – i samme regnskabsår 

� Indirekte udbedring – i et efterfølgende regnskabsår 
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Vi har opstillet nedenstående beslutningstræ, da de to udbedringer har forskellige sondringer og 

forudsætninger, har vi forsøgt at tydeliggøre det ved nedenstående. 

 

 

Beslutningstræet som starter med at fastsætte tidspunktet for hændelsen, vil i de efterfølgende 

afsnit blive benyttet i forbindelse med at de forskellige metoder gennemgås. 

 

8.4 Direkte reparation af ulovligt lån 
For at benytte den direkte metode til at reparere et ulovligt lån antages det, at følgende 

forudsætninger er opfyldt: 

� Regnskabsåret er ikke udløbet, 

� formalia vedrørende ekstra løn eller udbytte er på plads, 

� løn eller udbytte er indberettet, 

� og skatten er afregnet 

Direkte reparation af ulovligt lån kan gøres på to måder. For at illustrere disse metoder, laves der 

eksempler med opsatte forudsætninger. 
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8.4.1 Metode 1 
Følgende gør sig gældende: 

Kapitalejer A, ejer 100 % af selskabet B ApS. B ApS’ regnskabsår følger kalenderåret og har 

revisionspligt og er yderst velkonsolideret. A er lønansat som direktør i B ApS, og har en 

månedsløn på kr. 50.000.  A er ikke gift og bliver via sin lønseddel trukket 40% i A-skat. Det kan 

hertil tilføjes, at A er en fysisk person.  

Der er sket følgende: 

A hæver i juni 2015 kr. 100.000 fra selskabets konto, da han på sin sommerferie på Maldiverne 

benytter B ApS’ dankort i stedet for sit private dankort. Da B ApS’ revisor i oktober, efter at have 

gennemgået bogholders balance for 3.kvartal, opdager denne ringer revisor straks til A som 

oplyser A om denne ulovlige disposition og fortæller hvordan denne udbedres. Revisor og A bliver 

enige om, at hævningen beskattes som udbytte.  

Mellemregningen med A vil herefter blive som følgende: 

Konto: Mellemregning med kapitalejer A 
   Dato Kontotekst Debet  Kredit   

01-06-15 Hævet dankort uden bilag 100.000     
31-06-15 Rente  417     
31-07-15 Rente  837     
31-08-15 Rente  844     
31-09-15 Rente  851     
31-10-15 Rente  858     
31-10-15 Indbetaling udbytteskat 27% af 103.807   -28.028   
31-10-15 Ekstraordinært udlodning udbytte   -103.807   
31-10-15 Indeholdelse af udbytteskat 27%  28.028     
01-11-15 Ultimo 131.835 -131.835 0 

 

Som det fremgår af forudsætningen bliver de kr. 100.000 tilskrevet når A hæver på det forkerte 

dankort. Her er det ulovlige lån opstået og skal jf. SEL § 215 forrentes. Forrentningen skal ske med 

den rente der er fastsat i § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling med tillæg af 2 % 

efter Selskabsloven. Lov om rente ved forsinket betaling, foreskriver en rente svarende til 

Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 %. Den samlede rentesats bliver derfor 

Nationalbanken officielle udlånsrente med tillæg af 10 %. De 10 % er defineret ved de 8 % ud fra 
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renteloven og de 2 % ud fra Selskabsloven. Renteloven blev pr. 1. marts 2013 ændret, hvilket har 

betydet, at det lovbestemte tillæg ved fastsættelse af renten er blevet ændret fra 7 % til 8% for 

pengekrav, der forfalder 1. marts 2013 og senere. For pengekrav, der forfalder før 1. marts 2013 er 

det lovbestemte tillæg fastsat til 7 %.  Vi har i vores beregning holdt os til de 10 % og forudsat, at 

Nationalbanken udlånsrente er 0 %.  

Renterne bliver tilskrevet hver måned og da de ikke indbetales, vil de blive betragtet som et 

yderligere ulovligt lån. Det ulovlige lån udgør derfor kr. kr. 103.807 da A opdager lånet. Dette er 

bruttohævningen og da udbytteskatten herefter udregnes indbetaler A denne udbytteskat. B ApS 

afholder herefter en ekstraordinær generalforsamling hvor udbytte udloddes. På denne måde er 

det ulovliglige lån udbedret. 

Da lånet ved regnskabsafslutning er udbedret vil lånet ikke fremgå af aktiverne i balancen pr. 31. 

december 2015. Der er ej heller oplyst en eventualforpligtelse vedrørende udbytteskatten, da 

denne er afregnet og til B ApS samt efterfølgende til SKAT.   

Dog er lånet ikke usynligligt i årsrapporten, da der i revisors påtegning vil være en modificeret 

erklæring. Revisor har pligt til at tilføje en supplerende oplysning omkring ulovligt kapitalejerlån i 

året i strid med SEL § 210, jf. afsnit 7.2.2. Der udover skal der være en supplerende oplysning 

vedrørende manglende rettidig indeholdelse af kildeskat. Dette er ligeledes udspecificeret i afsnit 

7.2.2. Ud over dette skal der i årsrapporten være en note om, at lånet er indfriet i løbet af året, 

samt skaldet heri oplyses hvor meget lånet er forrentet med.  

Da der selskabsretligt foreligger et ulovligt kapitalejerlån og da dette er forbundet med 

ledelsesansvar, kan ledelsen straffes med en personlig bøde på 5 % af hovedstol, jf. 4.5.  

8.4.2 Metode 2  
Til forskel for metode 1, gør det sig gældende at kapitalejer ikke har mulighed for at indbetale den 

kildeskat som selskabet skulle have indeholdt. Det er derfor en forudsætning for at bruge metode 

2. Dette er den direkte forskel mellem metode 1 og 2. 

Vi tilretter derfor ovenstående eksempel, at A ikke har råd eller mulighed for at betale den 

kildeskat der skal betales.  
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Mellemregningen vil herefter udforme sig således:  

Konto: Mellemregning med kapitalejer A 
   Dato Kontotekst Debet  Kredit   

01-06-15 Hævet dankort uden bilag 100.000     
31-06-15 Rente  417     
31-07-15 Rente  837     
31-08-15 Rente  844     
31-09-15 Rente  851     
31-10-15 Rente  858     
31-10-15 Ekstraordinært udlodning udbytte   -103.807   
31-10-15 Indeholdelse af udbytteskat 27 %  28.028     

01-11-15 Ultimo 131.835 -103.807 28.028 

 

Som det kan ses af bogførte mellemregning, vil der stå en debet post, det vil sige et 

tilgodehavende hos A, som svarer til den udbytteskat A burde have indbetalt ligesom i eksemplet 

med metode 1. Der fremstår derfor stadig ulovligt lån, og der skal tages stilling til hvordan denne 

kan udlignes. Skatteretligt vil den manglende udbytteskat som udgangspunkt ikke være et nyt 

skattepligtigt kapitalejerlån efter LL § 16 E. Styresignalet fra SKAT, jf. SKM2014.825.SKAT, 

forudsætter dog, at kr. 28.028 senest bliver indbetalt til B ApS af A inden selskabets 

selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvor det ulovlige kapitalejerlån er udbetalt, det vil sige i 

vores eksempel, indkomståret 2015. Konsekvensen hvis dette ikke overholdes er, at de kr. 28.028 

anses som nyt skattepligtigt lån.  

Selskabsretligt, er der sammenhæng til skatteretten da der heller ikke her vil være tale om et nyt 

ulovligt lån. Dog med den forskel, at hvis B ApS betaler udbytteskatten for A, vil dette være et nyt 

ulovligt lån.  

Det kan konkluderes, at hvis lånet ikke anses som rettidigt tilbagebetalt vil lånet blive ulovligt 

skattemæssigt og ud over at skulle renteberegnes, skal der ske ny beskatning af beløbet. Der 

fremkommer derfor dobbeltbeskatning, da man bliver beskattet af en skat som er fremkommet af 

et beløb man er beskattet af en gang. 

Har A mulighed for at betale udbytteskatten, eller der bliver udloddet nyt udbytte eller udbetalt 

løn, og udbytteskatten derfor afregnes og dette gøres inden balancedagen, vil det have samme 
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betydning for årsrapport mv. som i metode 1. Det skal dog her bemærkes, at renteberegningen 

skal ske frem til den dag hvor A indfrier det ulovlige lån.  

Hvis A ikke har mulighed for at indfri lånet inden 31.december 2015, vil det ulovlige lån fremgå af 

aktiverne i en linje for sig. Derudover skal det noteoplyses som i metode 1.  

Revisor påtegning vil blive udformet som i metode 1 og ledelsen kan ligeledes blive pålagt en bøde 

som ligeledes er nævnt i metode 1. 

8.5 Indirekte reparation af ulovligt lån 
For at benytte den indirekte metode til at reparere et ulovligt lån antages det, at følgende 

forudsætninger er opfyldt: 

� Regnskabsåret er udløbet, 

� formalia vedrørende ekstra løn eller udbytte er på plads, 

� løn eller udbytte er indberettet, 

� og skatten er afregnet 

Indirekte reparation af ulovligt lån kan gøres på to måder. For at illustrere disse metoder bruges 

samme eksempel som i 8.4 dog gælder følgende: 

A hæver i juni 2015 kr. 100.000 fra selskabets konto, da han på sin sommerferie på Maldiverne 

benytter B ApS’ dankort i stedet for sit private dankort. Da A i januar 2016 sender sit 

regnskabsmateriale til revisor til brug for udarbejdelse af årsrapporten for 2015, gør revisor efter 

revisionen A opmærksom på, at der foreligger et ulovligt kapitalejerlån. 
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8.5.1 Metode 3 
Opgørelse efter metode 3 skiller sig ud fra metode 1 og 2 ved at regnskabsåret er udløbet da A 

opdager det ulovlige lån. Derudover er der den lighed med metode 1, at A har mulighed for at 

indbetale udbytteskatten. 

Mellemregningen med A vil herefter blive som følgende: 

Konto: Mellemregning med kapitalejer A 
   Dato Kontotekst Debet  Kredit   

01-06-15 Hævet dankort uden bilag 100.000     
31-06-15 Rente  417     
31-07-15 Rente  837     
31-08-15 Rente  844     
31-09-15 Rente  851     
31-10-15 Rente  858     
31-11-15 Rente  865     
31-12-15 Rente  872     
31-12-15 Ultimo  105.544 0 105.544 
31-01-15 Rente  880     
          
31-01-15 Indbetaling udbytteskat 27 % af 106.424   -28.734   
01-02-15 Udlodning af udbytte   -106.424   
01-02-15 Indeholdelse af udbytteskat 27 %  28.734     
01-02-15 Ultimo 135.158 -135.158 0 

 

Det forudsættes, at udbytteskatten for 2016 ligeledes er 27 %.  

Som det fremgår af forudsætningen bliver de kr. 100.000 tilskrevet når A hæver på det forkerte 

dankort. Her er det ulovlige lån opstået og skal jf. SEL § 215 forrentes.  

Renteberegningen er beregnet på samme måde som i metode 1 og 2, dog er der her beregnet 

rente for flere måneder. Der er beregnet renter for januar 2016 da lånet er ulovligt frem til ultimo 

januar 2016. Det gælder også i denne metode, at renterne ej er indbetalt og anses om et 

yderligere ulovligt lån.  

Det ulovlige lån udgør derfor kr. kr. 105.544 da revisor opdager lånet. Dog kan dette først 

udbedres i efter regnskabsafslutning og der pålægges derfor en måneds renter.  
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Den samlede hævning som skal beskattes i indkomståret 2015 er kr. 105.544 og i indkomståret 

2016 kr. 880 hvilke giver i alt kr. 106.424. 

B ApS burde have indeholdt 27 % i udbytteskat i juni 2015 på udbetalingstidspunktet og 

udbytteskatten burde derfor være indbetalt til SKAT den 10. juli. Dette gøres dog først i 

forlængelse af generalforsamlingen.  

Det ulovlige lån vil blive præsenteret i årsrapporten i aktiverne under en særskilt linje og der vil 

være en note hertil der beskriver om der er tilbagebetalt noget i året samt hvilken rentesats der er 

benyttet.  

Revisors påtegning vil være en modificeret erklæring. Revisor har pligt til, at tilføje en supplerende 

oplysning omkring ulovligt kapitalejerlån i året i strid med SEL § 210, jf. afsnit 7.2.2. Der udover 

skal der være en supplerende oplysning vedrørende manglende rettidig indeholdelse af kildeskat. 

Dette er ligeledes udspecificeret i afsnit 7.2.2.  

Da der selskabsretligt foreligger et ulovligt kapitalejerlån og da dette er forbundet med 

ledelsesansvar, kan ledelsen straffes med en personlig bøde på 5 % af hovedstol, jf. 4.5.  

Den manglende kildeskat har været til diskussion, hvorvidt denne er en gældsforpligtelse for 

selskabet. SKAT har bekræftet, at der først foreligger en gæld over for SKAT, når SKAT har gjort 

krav på denne over for selskabet. Derfor må det konkluderes, at der ikke er tale om en 

gældsforpligtelse men en eventualforpligtelse for selskabet på grund af den solidariske hæftelse 

som skal noteoplyses.  
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8.5.2 Metode 4 
Opgørelse efter metode 4 skiller sig ud fra metode 1 og 2 ved at regnskabsåret er udløbet da A 

opdager det ulovlige lån. Derudover er der den lighed med metode 2, at A ikke har mulighed for at 

indbetale udbytteskatten. 

Mellemregningen med A vil herefter blive som følgende: 

Konto: Mellemregning med kapitalejer A 
   Dato Kontotekst Debet  Kredit   

01-06-15 Hævet dankort uden bilag 100.000     
31-06-15 Rente  417     
31-07-15 Rente  837     
31-08-15 Rente  844     
31-09-15 Rente  851     
31-10-15 Rente  858     
31-11-15 Rente  865     
31-12-15 Rente  872     
31-12-15 Ultimo  105.544 0 105.544 
31-01-15 Rente  880     
          
01-02-15 Udlodning af udbytte   -106.424   
01-02-15 Indeholdelse af udbytteskat 27%  28.734     
01-02-15 Ultimo 135.158 -106.424 28.734 

 

Ligesom i metode 2 står den skyldige udbytteskat nu som tilgodehavende. Dette giver den samme 

konsekvens som i metode 2, og A skal finde ud af hvad der skal gøres som for udligne 

mellemregningen. Renter skal ligesom før beskrevet, tilskrives indtil lån indfries.  

Indbetales denne udbytteskat ikke inden selvangivelsesfristen for 2015 vil A blive skattepligtig af 

beløbet da dette vil blive et nyt skattepligtigt ulovligt lån.  

Årsregnskabet, revisorpåtegningen og eventualforpligtelse vil være det samme som beskrevet i 

metode 3. 

8.6 Delkonklusion 
For at reparere et ulovligt kapitalejerlån foretages en ompostering af lånet som værende enten løn 

eller udbytte. Det aftales mellem kapitalejeren og selskabet at det ekstraordinære udbytte eller 

den ekstra løn kun har til formål at udligne det ulovlige kapitalejerlån. Det gør sig både gældende 

regnskabsmæssigt, selskabsretligt og skattemæssigt at denne aftale ikke kan foretages med 

tilbagevirkende kraft.  
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Bogføringsmæssigt har det den konsekvens, at det ulovlige lån først kan udlignes på den dato hvor 

aftalen om udligning er indgået. Denne ompostering af det ulovlige lån til udbytte eller løn er en 

formalisering af kapitalejerens ret til beløb, som han skattemæssigt allerede har erhvervet sig ret 

til.  

Selve udbedringen af det ulovlige lån kan ske enten ved en direkte metode eller en indirekte 

metode. Forskellen på disse metoder er, at den direkte metode kan gøres, når regnskabsåret ikke 

er afsluttet, hvor i mod den indirekte metode kun kan benyttes efter regnskabsårets udløb.  

Om udbedring af lånet sker ved den direkte metode eller indirekte metode gør det sig gældende, 

at for ikke at blive beskattet af den skat man fået pålagt sig ved det ulovlige lån, skal man 

indbetale den skyldige kildeskat til enten selskabet eller SKAT. Hvis ikke kildeskatten indbetales, og 

SKAT gør krab mod selskabet vedrørende den skyldige kildeskat, vil selskabet kunne gøre 

regreskrav mod kapitalejeren og denne kildeskat vil derfor fremkomme som et nyt ulovligt 

kapitalejerlån. Har kapitalejer ej mulighed for at indbetale denne kildeskat, vil selskabet skulle 

udbetale yderlig løn eller udbytte for henblik på, at udligne den kildeskat som er tilskrevet det 

oprindelig lån og hævning.  

Revisors revisionspåtegning, vil i en påtegning vedrørende revision, ikke kunne undgå at skulle give 

en supplerende oplysning vedrørende det ulovlige kapitalejerlån. Ydermere vil der ved den 

indirekte metode både være supplerende oplysning i regnskabsåret, hvor lånet er optaget men 

også i det efterfølgende regnskabsår vil revisor ved lov være forpligtet til at påtegne årsrapporten 

med en revisionspåtegning med supplerende oplysning.  

Den direkte metode er klart at foretrække da denne har mindst påvirkning på årsregnskabet, da 

lånet er udlignet pr. balancedagen og derfor ikke vil skulle fremgå i aktiverne. Dog vil det stadig 

være nødvendigt med noten vedrørende ulovligt kapitalejerlån. Ved den indirekte metode vil lånet 

være der pr. balancedagen og derfor vil det være at finde under aktiver.  

 

 

  



Side 105 af 115 
 

9. Rettelse af fejl og omgørelse 
Man kan jf. skatteforvaltningsloven omgøre en utilsigtet fejl, for at undgå at en person bliver 

beskattet af en privatretslig fejl, der har utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige og 

uhensigtsmæssige, jf. http://www.tax.dk/lv-2009-2/prc/O_1.htm.  

Man skal foretage en konkret vurdering af om der er tale om en fejl eller en disposition. Hvis man 

vurderer, at der er tale om en fejl, kan man korrigere dette, uden at man skal anmode om en 

omstødelse efter Skatteforvaltningsloven. Det kunne som eksempel være at selskabet overførte 

penge til kapitalejeren ved en fejl, og kapitalejeren straks overførte dem tilbage til selskabet. Hvis 

en fejl korrigeres med det samme, vil SKAT ikke tillægge det skatteretslig betydning. 

Hvis der derimod ikke er gældende at det er en ren fejldisposition, kan man anmode om 

omgørelse, jf. Skatteforvaltningsloven § 29, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: 

� Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller 

udskyde skatter. 

� Dispositionen skal være lagt klart frem for myndighederne 

� Alle der skatteretsligt vil blive berørt af tilladelsen til omgørelse, skal tiltræde 

omgørelsesanmodningen. 

� Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er 

væsentlige. 

� De privatretslige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt 

skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige. 

Betingelse nummer 4 er den der med størst sandsynlighed vil give den største udfordring i forhold 

til en omstødelse, dette skyldes at SKAT’s opfattelse er at de skattemæssige virkninger ved at 

optage et kapitalejerlån forventeligt må være planlagt på dispositionstidspunktet, hvis der er en 

klar og almindelig kendt lovregel herom. Jf. bemærkningerne til L 199, s. 27 

Denne antagelse bekræftes i det bindende svar SKM.2014.17.SR, hvor kapitalejeren har hævet det 

ordinært udloddede udbytte brutto, dvs. før der var indeholdt skat. I det bindende svar 

konkluderer skat følgende: 
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”(…) det må have stået klart for A enten som selskabsejer og ansvarlig direktør eller efter 

oplysning fra A’s rådgiver, at selskabet skal indeholde, indberette og indbetale udbytteskat af det 

på generalforsamlingen vedtagne udbytte, og at A således ikke kan hæve hele det på 

generalforsamlingen vedtagne udbyttebeløb (…)” 

Ud fra dette bindende svar udledes det at det er svært at opnå omstødelse, men hver sag skal 

vurderes konkret, hvorfor muligheden foreligger. Yderligere har skatteministeren antydet at hvis 

der i en konkret situation sker det at kapitalejeren var uvidende om de skattemæssige 

konsekvenser ved optagelsen af et kapitalejerlån, kan han få tilladelse til omgørelse, såfremt at 

beskatningen kan ophæves ved tilbagebetaling af kapitalejerlånet, jf. Bilag L199 2011-12 

Revisor har pligt til at oplyse om eventuelt ulovlige kapitalejerlån som en supplerende oplysning i 

revisionspåtegningen, se mere i afsnit om erklæringsmæssige overvejelser. Dog kan revisor ikke 

ifalde ansvar, hvis dispositionen er skjult for revisor, eller er et mindre beløb som ikke vurderes 

væsentligt revisionsmæssigt. Dette bekræftes i sag nr. 74/2013 i revisornævnet s. 44, hvor der står 

følgende: 

Det er således ikke korrekt, når klager anfører, at der ikke er nogen bagatelgrænse. Det er der, og 

det fremgår direkte af erklæringsvejledningen. Dette er bekræftet af Revisornævnet i kendelse af 

[daot] i sag XX, hvor Revisornævnet nåede frem til, at et ulovligt ”kapitalejerlån”, jf. selskabslovens 

§ 210, stk. 1, var af bagatelagtig karakter, hvorfor indklagede blev frifundet i det pågældende 

klagepunkt. Klager overser endvidere Revisornævnets kendelse af [dato] i sag XX, hvor 

Revisornævnet nåede frem til, at der ikke ubetinget påhviler revisor en aktiv undersøgelsespligt i 

relation til ulovlige “kapitalejerlån”. I denne kendelse udtalte Revisornævnet bl.a. følgende:   

“… Det er ubestridt, at der i 2008 har været en ulovlig mellemregning mellem selskabets direktør 

og D A/S, på en konto, som vedrørte direktørens udlejning af en ejendom til selskabet på 

forretningsmæssige vilkår. Efter revisors forklaring om, at han ikke kendte den ulovlige 

mellemregning mellem selskabets direktør og D A/S, finder nævnet det ikke godtgjort, at han 

kendte til den. Nævnet finder endvidere ikke, at der foreligger omstændigheder, som kan 

begrunde, at revisor ved sin stikprøve vise kontrol i forbindelse mod sin revision af årsrapporten 
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burde have konstateret de private posteringer på mellemregningskontoen. Revisor frifindes derfor i 

dette forhold. 

Hvorfor det også her er en vurdering af den enkelte sag, om revisor kan ifalde ansvar, da 

lovgivningen omkring de ulovlige kapitalejerlån er så ny, er der ikke noget praksis om emnet 

endnu. Ovennævnte sag er den eneste til d.d. 

9.1 Delkonklusion 
Hvis der er tale om rene fejl, bliver de ikke tillagt skattemæssig virkning, såfremt de korrigeres 

straks efter. Hvis der derimod er tale om en fejldisposition kan man søge om omgørelse jf. 

lovgivningen i Skatteforvaltningsloven § 29. 

Hvis man skal søge om at få omgørelsen godkendt, så er der jf. Skatteforvaltningsloven § 29, nr. 1-

5, 5 betingelser der skal være opfyldt for at man kan få en omgørelse. Betingelsen om at fejlen skal 

have medført utilsigtede skattemæssige virkninger, som er væsentlige og uhensigtsmæssige for 

kapitalejeren, er den der oftest vil give anledning til udfordringer i forhold til at få godkendt en 

omstødelse. Dette skyldes at SKAT er af den opfattelse at de skattemæssige virkninger ved at 

optage et kapitalejerlån må forventes at være forudset ved dispositionstidspunktet, såfremt der er 

en klar og almindelig kendt lovregel herom.  
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10. Konklusion 
Vores primære formål med vores kandidatspeciale har været at skabe et overblik over, dels 

hvordan ulovlige kapitalejerlån jævnfør selskabsretten behandles i praksis, og dels hvilke 

konsekvenser der har været skatteretligt i form af indførelsen af LL § 16 E samt hvilke udfordringer 

denne har medført i praksis.  

Overblik 

Selskabsretten Skatteretten 

Ulovligt kapitalejerlån jf. SEL § 210: midler, lån eller 
sikkerhed 

Hævning uden tilbagebetalingspligt, midler, lån og 
sikkerhedsstillelser 

Lånet behandles som et lån, der skal tilbagebetales 
inklusiv renter 

Lånet behandles som en hævning uden 
tilbagebetalingspligt og er ikke et lån, skattemæssigt 

Lånet er ulovligt medmindre det er omfattet af en 
af undtagelserne: 

Hævning skal beskattes medmindre den er omfattet af 
en af undtagelserne: 

1) Selvfinansiering  1) Selvfinansiering 

2) Lån til moderselskab 2) Pengeinstitutter og realkreditinstitutter 

3) Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner 3) Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner 

4) Pengeinstitutter og realkreditinstitutter   

Forbuddet omfatter alle kapitalejere, 
ledelsesmedlemmer, personer med samme stilling i 
moderselskaber og alle personer som er 
nærtstående hertil 

Beskatningen gælder kun fysiske personer samt 
nærtstående parter hertil 

 

Selskabsretligt er der jf. SEL § 210 tale om et ulovligt kapitalerlån, når der stilles midler til 

rådighed, ydes lån eller stilles sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Selskabsretligt 

kan dette både være fysiske og juridiske personer. Dog er der som ved enhver hovedregel en 

undtagelse hertil, og et lån til et moderselskab er for eksempel ikke omfattet lovgivningen. 

Selskabsretligt er konsekvensen, at lånet skal tilbagebetales og sikkerhedsstillelsen bringes til 

ophør, samtidigt med at der beregnes renter af lånet fra det optages til det indfries igen. 

Selskabsretligt kan ledelsen ifalde ansvar og blive pålagt en bøde på 5 % af lånets hovedstol. 

Ledelsen kan dog få nedsat denne til 2,5 %, hvis lånet efterfølgende indfries. 

Skatteretligt er der ikke tale om et ulovligt lån. Skatteretligt er der tale om en hævning uden 

tilbagebetalingspligt og har det til fælles med selskabsloven, at det gælder midler, lån og 

sikkerhedsstillelser. Selv om det er de samme transaktioner er behandlingen ikke den samme som 

selskabsretligt. Skatteretligt anses en hævning altid som et lån, hvorfor der ikke kan undgås 
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beskatning ved blot at betale lånet tilbage. Derudover vil de renter der er tilskrevet lånet ikke 

kunne fradrages for den der har fået midler, lån eller sikkerhed stillet til rådighed.  

Der findes selskabsretligt og skatteretligt undtagelser til hovedreglen. Undtagelserne er de samme 

på nær undtagelsen om lån til moderselskab, da der skatteretligt kun er tale om beskatning af 

fysiske personer.    

Undtagelsen om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er den af undtagelserne der er 

størst forskel på selskabsretligt og skatteretligt, hvilket vi har belyst i afsnit 5.1.1, hvor vi efter 

SKM2013.113 ser på kapitalejeren, der får en ejendom overdraget, hvor de 20 % er via et 

sælgerpantebrev. Dette er efter selskabsloven ikke et ulovligt kapitalejerlån, da den tillader at 

kapitalejere kan købe aktier i selskabet og kun delvis betale kapitalen, hvorfor denne transaktion 

anses som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, jf. SEL § 212.  

Skatteretligt anses overdragelsen som en hævning uden tilbagebetalingspligt, hvorfor 

kapitalejeren skal beskattes heraf. Skatterådet fandt ikke, at man kunne benytte undtagelsen om 

sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, da selskabet normalt ikke opførte 

beboelsesejendomme og ydede lån eller finansiering, til køb af fast ejendom, hvorfor kapitalejeren 

skulle beskattes at hævningen der var foretaget i selskabet.  

Denne undtagelse viser hvor mange fortolkninger der er i både selskabsloven og skatteloven, 

hvorfor det gør det meget svært at komme med endegyldige konklusioner på, hvordan en given 

situation skal behandles. Som vi også har belyst i vores eksempler i afsnit 6.2, så har vi behandlet 

de opstillede eksempler som vi mener de vil blive behandlet efter den gældende lovgivning, men 

da der ikke er klare retningslinjer og LL § 16 E er forholdsvis ny, er der ikke er meget praksis at 

forholde sig til, så kan vi ikke konkludere at det er sådan man altid vil behandle de opstillede 

eksempler. 

En anden væsentlig forskel i de to lovgivninger er definitionen af personkredsen. 

� Selskabsretligt omfatter det ulovlige lån alle kapitalejere, uanset om der ejes forskellige 

ejerandele. Alle ledelsesmedlemmer eller personer med samme stilling i et eventuelt 

moderselskab samt nærtstående til alle nævnte.  
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� Skatteretligt begrænses beskatningen til at omfatte de kapitalejere, der har bestemmende 

indflydelse. Hertil de nærtstående parter til kapitalejer, som også er forskellig fra 

selskabsretten, idet søskende skatteretligt ikke bliver anset som værende nærtstående.  

Konsekvensen af dette er, at selskabsretligt kan flere blive ramt af det ulovlige kapitalejerlån, 

hvorimod skatteretligt vil kun kapitalejere med bestemmende indflydelse blive ramt, og dermed 

beskattet af hævningen. Kapitalejerens ulovlige lån, selskabsretligt, bliver skatteretligt 

omkvalificeret som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Derefter vil kapitalejeren blive 

beskattet af hævningen. Dette beskattes som udbytte eller løn. Da det ikke altid er tilfældet, at 

kapitalejeren er ansat i selskabet, vil det som oftest være udbytte som er beskatningsmuligheden. 

Dog kan der ske beskatning som løn hvis kapitalejeren er ansat og det samlede vederlag kan 

konstateres at værende acceptabelt set i forhold til modydelsen. Selskabet har indeholdelsespligt 

af kildeskatter, og da denne hævning betragtes som en bruttohævning kan selskabet pr. definition 

ikke overholde de krav og tidsfrister der er for indeholdelse og betaling til SKAT heraf.  

Vedtagelsen af LL § 16 E har betydet, at der skatteretligt blev åbnet for muligheden for at foretage 

beskatning af de ulovlige kapitalejerlån som er opstået selskabsretligt. Der havde før vedtagelsen 

af LL § 16 E ikke været en effektiv sanktionering i mod disse kapitalejerlån, hvorfor formålet må 

have været at sikre, at kapitalejerne ikke fik gunstige fordele og eventuelle kreditorer ikke havde 

større risiko for tab.  

Dog kan vi konstatere at SKAT ikke har haft nok rådgivere, advokater og revisorer inde over denne 

lovgivning. Der er forskelle mellem selskabsretten og skatteretten, hvorfor det kan tvivles på, om 

formålet med loven har effektiv virkning mod dem, den var tilsigtet. Ydere mere er der de 

praktiske udfordringer som der kommer yderligere. Kapitalejere kan risikere at blive 

dobbeltbeskattet da reparationsmulighederne kan være forvirrende og en eventuel ompostering 

ikke gøres rettidigt selv om man er i god tro.  

 Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, derfor forventer læsere af en årsrapport at 

revisors påtegning advarer dem om eventuelle problemer i selskabet. Derfor har vedtagelsen af LL 

§ 16 E også betydet noget for revisor, både erklæringsmæssigt og arbejdsmæssigt. Det er set at 

der er sket et stigende antal sager fra Revisornævnet hvor revisor bliver idømt bøder for ikke at 

have lavet de supplerende oplysninger som de skulle i revisionspåtegningen. Ved revision og 
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udvidet gennemgang skal der gives supplerende oplysninger vedrørende ulovlig kapitalejerlån og 

manglende indeholdelse af kildeskat vedrørende når der sker beskatning af lånet. Dog er der ikke 

krav til at give supplerende oplysning ved review. Derfor kan man frygte at flere vil fravælge 

revision, for at undgå beskatning da det bliver sværere at opdage hævningen uden 

tilbagebetalingspligt.  
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11. Perspektivering 
Formålet med LL § 16 E, var at fjerne incitamentet for kapitalejere til at optage ulovlige 

kapitalejerlån. Hvilket vil sige, at de foretog en privat hævning i selskabet uden at blive beskattet 

heraf, og derved opnåede en besparelse i deres privatforbrug.  

Vi har efterrationaliseret over om den vedtagne lov LL § 16 E, rammer de personer som den har til 

hensigt. Vi mener, at den rammer alle personer som benytter selskabets aktiver til private formål, 

dette betyder, at det som oftest er de personer som ikke har så god en økonomi, det vil sige, de 

fattigste af de kapitalejere der er i Danmark. Dette ser vi ud fra at de kapitalejere der har en god 

privatøkonomi, ikke har behovet for at foretage en hævning i selskabet. Da man som oftest ikke vil 

kunne undgå at blive dobbeltbeskattet på den ene eller den anden måde af disse ulovlige lån, så 

rammer det endnu hårdere, da det i forvejen er kapitalejere uden mange penge der benytter sig af 

muligheden for en privat hævning i selskabet.  

Den nye lovgivning betyder, at man ikke kun skal betale renter af lånet, betale det tilbage og evt. 

betale en bøde efter selskabsretten, men oveni skal man nu efter skatteretten også betale skat af 

lånet, trods det at der skal betales tilbage, som nævnt ovenfor betyder det at det rammer dobbelt 

så hårdt for de kapitalejere som i forvejen måske ikke har den bedste økonomi, hvilket kan betyde 

endnu større afstand mellem de forskellige samfundsklasser i Danmark. 

Vi har i opgaven stødt på udfordringer i forhold til både hvordan man skal udbedre de opstillede 

eksempler på de ulovlige kapitalejerlån, men også hvordan de behandles selskabsretligt og 

skatteretligt. Dette skyldes til dels at det i lovgivningen er meget afhængigt af en fortolkning af 

den enkelte hævning, og yderligere da lovgivningen er så ny, er der ikke meget praksis på området 

som man kan bruge som rettesnor. Dette betyder at vi i afhandlingen selv har vurderet hvordan vi 

mente de enkelte eksempler bliver behandlet både selskabsretligt, men også skatteretligt. Vi har 

forsøgt i flere omgange at kontakte skatteeksperter i Danmark for at få svar på vores umiddelbare 

vurdering af hævningerne, men dette har vist sig svært, da vi enten ikke har modtaget svar, eller at 

de heller ikke kan give et entydigt svar på de opstillede eksempler.  

Med styresignalet der kom den 3. december 2014, har man fra SKAT forsøgt at imødekomme 

nogle af de frustrationer som revisorer, advokater og andre involverede personer har udtrykt over 

de fortolkningsspørgsmål der er opstået efter LL § 16 E blev indført, vi mener dog stadig ikke at det 
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står klart for de implicerede hvordan de enkelte regler skal fortolkes, hvorfor det stadig giver en 

del diskussion og tvivl, både skatteretligt og selskabsretligt fortolkningen imellem, men også hver 

for sig, hvornår man kan ompostere det uden konsekvenser for kapitalejeren, hvornår det er en 

fejl og hvornår det er en ulovlig disposition, også her rammes de fattigste kapitalejere, da det 

oftest betragtes som en fejl, hvis man har økonomien til at tilbagebetale hævningen, men som en 

ulovlig disposition hvis man ikke har muligheden for at betale hævningen tilbage. 
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� Aktionærlån og beskatning ad Dahl Advokatfirma 13. maj 2013 

Bøger 

� Lars, Bunch og Ida Rosenberg, selskabsloven med kommentarer 2. udgave 2014, Karnov 

group 

� Neville, Mette og Karsten Ensig Sørensen, Den nye selskabslov 2009, jurist- og 

Økonomforbundet 

� Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave 2013, Samfundslitteratur 

� Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1 – Indledning til 

selskabsretten 4. udgave 2014, Karnov group 

� Hansen, Søren Friis og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2 – Kapitalselskaber 4. 

udgave 2014, Karnov group 

� Regnskabshåndbogen 2015, PwC 

 

Afgørelser fra Erhvervsstyrelsen 

� https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/74-

2013_6oktober_2014.pdf 

� https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/74-2013_6oktober_2014.pdf 
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Bindende svar fra SKAT og domme 

� SKM.2014.17.SR 

� SKM.2012.716.SR 

� SKM.2013.113SR 

� SKM.2014.294.SR 

� SKM.2014.15.SR 

� SKM2014.825.SKAT 

� SKM.2014.712.SR 

� SKM.2015.541.BR 

� SKM.2015.542.BR 

� SKM.2015.429.BR 

 

Lovforslag, vejledninger og lovgivning 

� Selskabsloven 

� Kildeskatteloven 

� Ligningsloven 

� Årsregnskabsloven 

� Styresignal om aktionærlån, SKAT 

� L 199 

� LL § 16 E 

� Den juridiske vejledning 2015-2, SKAT 

 

Andet 

� http://www.tax.dk/lv-2009-2/prc/O_1.htm 

� Notat om lån til hovedaktionær - FSR 

� Ulovlige kapitalejerlån af erhvervsstyrelsen 

� http://www.pkf.dk/media/30925/Skatteinformation%20-%20jan%202015.pdf 


