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SUMMARY 

Denmark has during the recent years experienced increased attention towards equity funds and their 

operating practices following a range of unprecedentedly large acquisitions as well as the impact of 

the Tax Reform of 2009. 

 

In February 2009 the Tax Commission published their recommendations for a tax reform entitled 

“Lower tax on labor” which, in addition to a harmonization of taxation on entities’ dividends and 

capital gains on shares, included diverse initiatives such as the repeal of the present tax relief on 

expenses for external lawyers and auditors. 

 

Based on these recommendations Minister for Taxation, Kristian Jensen, conducted a hearing on a 

proposal that altered the taxation of entities’ portfolio shares, reduced the tax relief of expenses for 

external counseling and introduced a specific taxation on shares owned by equity funds (carried 

interest). 

 

This resulted in the draft legislation L202 introduced by the Minister of Taxation on April 22 2009 

which was subsequently passed in the Parliament as Law no. 525 of June 12 2009 (Harmonisering 

af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.). This set of measures was also known as the “Spring 

Package 2.0”. 

 

The tax reform has vast implications for equity funds and their investors. 

 

We will examine the present tax environment for equity funds in Denmark by analyzing past and 

recent tax measures against equity funds, including a scrutiny of Spring Package 2.0.  

 

An earlier intervention in 2006 had existing rules on transfer pricing as well as minimum 

requirements to the ratio between stockholder’s equity and debts extended to also cover equity 

funds, thus limiting their tax relief on interests. A follow-up in 2007 further limited the interest tax 

relief in order to preserve the tax revenue in Denmark. 

 

Next we examine the most recent measures against equity funds including the legislation on 

relations between investment trusts and equity funds and the Spring Package 2.0 where it is 

particularly relevant to equity funds. 
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A considerably broader definition of investment trusts has now been applied, which means that a 

wide range of entities will in 2009 now qualify as such. 

 

We will go into detail with the following topics under Spring Package 2.0: 

 Taxation on dividends and capital gains on shares 

 Taxation shares owned by managing partners (carried interest) 

 Protective measures against interposed holding companies. 

 The development in the tax position of external counseling. 
 

The analysis of the above topics shows that the recent tax reform has been very alert to the taxation 

of equity funds’ profits and their available tax deductions. 

 

However, the process from the draft legislation to the law that was eventually passed also shows 

that there were opportunities for the equity funds and their trade association, DVCA, to exert their 

influence and weed out the most obvious flaws along the process. 

 

The Danish equity fund environment in 2010 is still characterized by a high level of political 

attention and nothing suggests that this is about to change within the near future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1       INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 

4 

1  INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 

Der har i Danmark gennem årene været stigende fokus på kapitalfonde og deres arbejdsmetoder, 

dels som følge af en række større opkøb i Danmark (bl.a. købet af Falck i 2004 og købene af TDC 

og ISS i 2005) og dels som følge af nedenstående bogudgivelser. 

 

Debatten, der fulgte med de mange bekymringer over kapitalfondenes opkøb i Danmark og den 

skattespekulation, som kapitalfondene ofte tilskrives, var medvirkende årsag til, at Økonomi- og 

Erhvervsministeriet med Bendt Bendtsen i spidsen i november 2006 udgav et økonomisk tema om 

kapitalfonde i Danmark. 

 

Det blev i 2007 fulgt op af to meget omtalte bøger om kapitalfonde og deres arbejde – to bøger der 

dog samtidig er meget forskellige i deres beskrivelser og årsagsforklaringer, måske især grundet 

forfatternes ret forskellige indstillinger til kapitalfonde. Bøgerne er skrevet af henholdsvis Poul 

Nyrup Rasmussen: ”I grådighedens tid – kapitalfonde og kasinoøkonomi” og af Robert Spliid: 

”Kapitalfonde – Rå pengemagt eller aktivt ejerskab”. 

 

Det ses tydeligt heraf, at kapitalfondene både har tilhængere og kritikere. Tilhængerne hævder, at 

kapitalfondsejede virksomheder er mere effektivt drevne og at kapitalfondene er ansvarlige ejere, 

der udøver et aktivt ejerskab, som udvikler porteføljevirksomhederne og skaber flere arbejdspladser 

– til tider endda skaber så stor succes hos kriseramte virksomheder, at det påvirker hele 

lokalsamfundet: ”Logstor er i dag en succesrig virksomhed, som er dominerende inden for sit 

markedsfelt. Havde Axcel og Polaris ikke taget chancen i 1999, og havde de to kapitalfonde ikke 

stået ved deres investering i den hårde periode 2001-2004, så ville Løgstør formentlig have været 

en spøgelsesby – i bedste fald en forstad til Aalborg”.1 

 

Fra kritikersiden beskyldes kapitalfondene især for at udøve aggressiv skatteplanlægning, bl.a. ved 

at gældsætte de opkøbte virksomheder primært for, at kapitalfondenes porteføljevirksomheder kan 

fratrække renteudgifter og derved betale mindre i skat2. Dette prøver man i 2007 at sætte en stopper 

for med vedtagelsen af Lov nr. 540 af 6. juni 2007 (Indgreb mod kapitalfonde). Loven indeholder et 

forsøg på at indføre en markant begrænsning i den hidtidige adgang til at fradrage renteudgifter. 

 

                                                 
1 Robert Spliid, 2007: ”Kapitalfonde – Rå pengemagt eller aktivt ejerskab”, side 212. 
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Kritikerne af kapitalfonde, der bl.a. tæller Poul Nyrup Rasmussen, hævder desuden, at 

kapitalfondene og personerne bag styres af grådighed og kun er ude på at skrabe store summer 

sammen til sig selv på samfundets bekostning, dels ved at viderefakturere rådgiverhonorarer til de 

opkøbte virksomheder, som virksomhederne så har fradrag for og dels ved at dræne de opkøbte 

virksomheder for likviditet ved at lade dem udbetale store skattefri aktieudbytter til ejerne. 

 

Endelig er det af kritikerne blevet fremhævet som urimeligt, at kapitalfondenes aktieavancer ved 

salg af porteføljevirksomheder var skattefrie for deres investorer ved mere end 3 års ejertid.  

 

Det fik skatteekspert Christen Amby og skatteordfører Jesper Petersen (SF) til at præsentere 

Skattekommissionen3 for følgende tre forslag4: 

 
1. Kapitalfondene skal beskattes af deres aktieavancer 
 
2. Kapitalfondenes mulighed for at fratrække honorarer til rådgivere og moms hos det selskab, 

de opkøber, skal fjernes 
 

3. Kommanditselskaber skal sidestilles med aktieselskaber for at opnå større åbenhed og 
gennemsigtighed og hindre, at milliardudbytter forsvinder sporløst ud i udenlandske 
skattely. 

 

Kapitalfondene har historisk set generelt været meget tillukkede og manglen på åbenhed hos 

kapitalfondene kan være medvirkende årsag til de kritiske røster og mange mytedannelser, mener 

bl.a. Robert Spliid. Den danske sammenslutning af kapitalfonde DVCA (Danish Venture Capital 

and Private Equity Association) er heller ikke blind over for de negative følger af for megen 

lukkethed.  

 

Centre for Economic and Business Research (CEBR) udgav i juni 2008 en rapport baseret på et 

forskningsprojekt om private equity i Danmark. Arbejdet var bestilt og finansieret af DVCA. 

DVCA har siden efteråret 2007 arbejdet på at skabe et sæt retningslinier for åbenhed i kapitalfonde 

og udgav dels i juni 2008 en rapport om aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde og dels i juni 

2009 en opfølgningsrapport herom. 

 

                                                                                                                                                                  
2 Som det ses af SKATs analyse i 2007 af kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner, faldt skattebetalingerne fra i 
alt 2,4 mia.kr. i året før kapitalfondenes overtagelse til i alt 0,4 mia.kr. i overtagelsesåret. 
3 Skattekommissionen bestod bl.a. af formanden Carten Koch (tidligere skatteminister), Hanne Søgaard Hansen (Grant 
Thornton), Hans Severin Hansen (Plesner), Michael Møller (CBS) og Peder Andersen (Københavns Universitet). 
4 Artikel i Berlingske Tidende den 10. marts 2008: ”SF vil stramme skatteskruen om kapitalfonde”. 
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Den siddende regering nedsatte, som en del af deres regeringsgrundlag i november 2007, en 

Skattekommission bestående af uafhængige sagkyndige medlemmer, der havde som formål at 

udarbejde modeller til en samlet reform af det danske skattesystem, som kunne danne baggrund for 

politiske forhandlinger om gennemførelsen af en skattereform. 

  

Januar 2009 udsendte Skattekommissionen et baggrundsnotat om ”Harmonisering af selskabers 

beskatning af udbytter og avancer fra deres aktiebesiddelser”. Skattekommissionen foreslog heri 

bl.a. en harmonisering af beskatningen af selskabers udbytter og avancer med følgende elementer: 

 
 Alle udbytter og avancer til selskaber og fonde af aktiebesiddelser under 10 % af 

aktiekapitalen (porteføljeaktier) beskattes fuldt ud. 
 
 Der indføres lagerbeskatning af selskabers og fondes besiddelser af porteføljeaktier og 

obligationer m.v. 
 

 Udbytter fra og avancer på datterselskabsaktier (aktiebesiddelse på mindst 10 %) beskattes 
inden for en fælles ejertidsgrænse på 1 år. 

 
 Kapitalfondspartnere beskattes af aktieavancer som arbejdsindkomst. 

 
I februar 2009 kom Skattekommissionens forslag til skattereform – en 332 sider lang rapport 

”Lavere skat på arbejde”, der foruden harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning også 

indeholdt en lang række andre forslag, bl.a. forslag til ophævelse af Ligningslovens § 8 J (fradrag 

for advokat- og revisoromkostninger). 

 
På baggrund af Skattekommissionens arbejde offentliggjorde skatteminister Kristian Jensen den 20. 

marts 2009 et høringsforslag, der blandt andet ændrede selskabers beskatning af porteføljeaktier, 

reducerede selskabers fradrag for rådgiveromkostninger og indeholdt en særlig beskatning af aktier 

ejet af kapitalfondspartnere (carried interest). 

 

Dette resulterede i lovforslag L202, som skatteministeren fremsatte den 22. april 2009 og som 

efterfølgende blev vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (Harmonisering af selskabers aktie- og 

udbyttebeskatning m.v.) også kaldet Forårspakken 2.0. 

 

Skattereformen får væsentlig indflydelse på kapitalfonde og deres investorer. 
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1.1  PROBLEMSTILLING 

Opgaven omhandler Forårspakken 2.0 og historiske skattetiltag set ud fra et kapitalfondsperspektiv.  

 

1.2  PROBLEMFORMULERING 

Vi undersøger det skattemæssige klima for kapitalfonde i Danmark anno 2010 ved at analysere 

historiske og aktuelle skattetiltag mod kapitalfonde. 

 

Vi vil behandle problemstillingen ved at fokusere på følgende underområder: 

 
1. Definitionen på en kapitalfond. 

 
2. Hvilke indgreb har der tidligere været for at hindre kapitalfondenes mulighed for misbrug af 

skattereglerne i Danmark?  
 

3. Gennemgang af reglerne om investeringsselskaber i relation til kapitalfonde samt 
skattemæssige konsekvenser ved at være et investeringsselskab. 

 
4. Analyse af indholdet af Forårspakken 2.0 i hovedtræk, herunder beskrivelse af relevante, 

væsentlige forskelle mellem det oprindelige lovforslag og den endelige lov. 
 
 
1.3  AFGRÆNSNING 

Forårspakken 2.0 indeholder ændringer på en lang række områder, bl.a. beskatning af personer, 

personalegoder, arbejdsgivernes indberetningspligt, pensionsordninger, arbejdsmarkedsbidrag, SP-

midler, erhvervsbeskatning, ejendomsbeskatning mv., men vores opgave behandler kun 

kapitalfondsrelevant indhold.  

 

Forårspakken 2.0 indeholder dog også tiltag af relevans for kapitalfonde, som vi har valgt ikke at 

behandle i denne opgave, bl.a. udfasning af fradragsretten for renter ved køb af udenlandske aktier,5 

ændringer i aktiebaseret aflønning, moms, lønsumsafgift og afgifter. 

 

                                                 
5 I reglerne om begrænsning af renteudgifter, SEL § 11 B, har hidtil 20 % af købesummen for aktier i udenlandske, 
direkte ejede datterselskaber kunne indgå i beregningen af renteloftet. 20 %-reglen udfases i perioden fra 2010 til 2017 
med 2,5 % om året. 
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I forbindelse med gennemgangen af tidligere indgreb rettet mod kapitalfonde, har vi valgt at 

fokusere på udvalgte områder i følgende lovforslag: 

 
 Lovforslag L116 Udvidelse af koncernbegrebet med kapitalfonde m.v., endelig vedtaget ved 

Lov nr. 308 af 19. april 2006, som medførte, at kapitalfonde blev omfattet af reglerne om 
tynd kapitalisering, transfer pricing og kildeskat på renter.6 

 
 Lovforslag L213 Indgreb mod kapitalfonde, endelig vedtaget ved Lov nr. 540 af 6. juni 

2007. Dette tiltag indebar bl.a. en markant begrænsning i den hidtidige adgang til at fradrage 
renteudgifter.7 

 
 Lovforslag L23 Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v., endelig vedtaget ved 

Lov nr. 98 af 10. februar 2009, er en opfølgning på Lov nr. 540 af 6. juni 2007. 
Ændringerne havde til formål at gøre selskabsbeskatningen i Danmark mere robust og 
konkurrencedygtig.  

 
 
Der er vedtaget adskillige andre historiske værnsregler8 mod skatteplanlægning (som også har 

omfattet kapitalfondene), men reglerne har ikke i samme grad som ovenstående indgreb været rettet 

specifikt mod kapitalfondene. 

 

Der findes forskellige typer af investeringsfonde, men vi har valgt at fokusere på lånefinansierede 

kapitalfonde – også kaldet private equity-fonde, hvilket uddybes nærmere i kapitel 2. Opgaven 

omhandler hverken hedgefonde eller ”funds of funds”. Vi har ydermere valgt kun at kigge på 

kapitalfonde, der opererer i Danmark, og kun foretager investeringer i de Nordiske Lande. De 

udvalgte kapitalfonde har vi valgt at definere som de kapitalfonde, der er omfattet af DVCA’s 

retningslinjer, jf. bilag 2, da vi gerne vil skrive om Forårspakkens betydning for kapitalfonde, der 

har set-up og kapitalfondspartnere i Danmark. 

 

Kapitalfonde kan enten være organiseret som en skattemæssigt transparent enhed (f.eks. et 

kommanditselskab) eller som et selvstændigt skattesubjekt (f.eks. et aktieselskab). Vi har valgt 

primært at fokusere på kapitalfonde, der er organiseret som et kommanditselskab, da dette ofte vil 

være tilfældet, jf. kapitel 2. 

                                                 
6 CFC-reglerne er også en del af dette regelsæt, men vi vil udelukkende fokusere på betydningen af tynd kapitalisering, 
transfer pricing og kildeskat på renter. 
7 I forbindelse med indgrebet mod kapitalfonde blev der ligeledes indført nye skærpede regler for behandlingen af 
likvidationsprovenu, kapitalnedsættelser og tilbagesalgssummer, iht. LL § 16 A og § 16 B samt en udvidelse af CFC-
reglerne til også at omfatte danske selskaber som følge af EF-Domstolens dom i Cadbury Schweppes-sagen (se evt. 
mere om dommen i afsnit 5.2). Vi har dog valgt ikke at fokusere på disse ændringer i forbindelse med L213 i afsnit 3. 
8 Bl.a. følgende regler: SEL § 2 A – transparente enheder, SEL § 2 B – hybride finansieringsinstrumenter, SEL § 2 C – 
selvstændige skattesubjekter, SEL § 32 – CFC beskatning og LL § 5 G – ”double dip”: begrænsning af dobbelt fradrag. 
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Vi har i opgaven valgt at benytte betegnelsen ”kapitalfonde” analogt med betegnelserne ”private 

equity-fonde”, ”venturefonde” og ”ventureselskaber”. 

 

Dataindsamlingen er stoppet den 29. juni 2010, hvorfor eventuelle lovforslag/reparationspakker, 

artikler, afgørelser, udgivelser m.v. efter denne dato omhandlende vores problemstilling ikke er 

behandlet i afhandlingen. 

 

1.4 STRUKTUR 

Vi har i opgaven valgt en sammenhæng mellem problemformuleringens fem underområder og 

opgavens kapitler, som vises i nedenstående figur: 

 

Figur: Opgavens struktur 
 
   

KAPITEL 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING  

KAPITEL 2 KAPITALFONDE I DANMARK UNDEROMRÅDE 1 

KAPITEL 3 HISTORISKE VÆRNSREGLER RETTET MOD KAPITALFONDE UNDEROMRÅDE 2 

KAPITEL 4 INVESTERINGSSELSKABER  UNDEROMRÅDE 3 

KAPITEL 5 FORÅRSPAKKEN 2.0  UNDEROMRÅDE 4 

KAPITEL 6 KONKLUSION  

KAPITEL 7 PERSPEKTIVERING  
Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Ovenstående figur viser strukturen i vores opgave. Hvert kapitel vil blive afsluttet med en 

delkonklusion, som fremhæver de væsentligste resultater i kapitlet. 

 

Første kapitel indeholder opgavens problemformulering og tilhørende afgrænsning af det valgte 

emne – SKATTEMÆSSIGT KLIMA FOR KAPITALFONDE ANNO 2010 – mens andet kapitel redegør for 

begrebet kapitalfonde samt beskriver kapitalfondes organisering og deres særlige karakteristika for 

at belyse problemformuleringens første underområder: 

 
 Definitionen på en kapitalfond. 
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Derefter starter vores undersøgelse af det skattemæssige klima for kapitalfonde i Danmark ved at 

analysere historiske og aktuelle skattetiltag mod kapitalfonde i kapitel 3, 4 og 5 for at behandle 

følgende underområder i problemformuleringen: 

 
 Hvilke indgreb har der tidligere været for at hindre kapitalfondenes mulighed for misbrug af 

skattereglerne i Danmark?  
 

 Gennemgang af reglerne om investeringsselskaber i relation til kapitalfonde samt 
skattemæssige konsekvenser ved at være et investeringsselskab. 

 
 Analyse af indholdet af Forårspakken 2.0 i hovedtræk, herunder beskrivelse af relevante, 

væsentlige forskelle mellem det oprindelige lovforslag og den endelige lov. 
 
 
Dette gøres ved i kapitel 3 at beskrive hovedindholdet af de historiske indgreb mod kapitalfonde i 

de udvalgte lovforslag L116 og L213, mens kapitel 4 sætter fokus på L23. Kapitel 5 handler om de 

områder i Skattereformen, der har væsentlig indflydelse på kapitalfonde og deres investorer, bl.a. 

ændringen af beskatningen af udbytter og aktieavancer for selskaber, den særlige beskatning af 

aktier ejet af kapitalfondspartnere (carried interest), værnsreglen mod mellemholdingselskaber og 

den skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger. 

 

Sidst i opgaven har vi et afsluttende kapitel 6, hvor vi samler resultaterne af vores analyse af 

historiske og aktuelle skattetiltag mod kapitalfonde og anvender dem i en hovedkonklusion og 

endeligt kommer vi i kapitel 7 med vores perspektivering.  

 

1.5 JURIDISK METODE 

Grundlæggende vil opgaven være bygget op omkring den retsdogmatiske fortolkning (juridisk 

metode), hvor eksisterende retskilder anvendes til at udlede gældende ret, idet vi har valgt at 

foretage en juridisk analyse af Forårspakken 2.0. 

 

Vores juridiske analyse af Forårspakken 2.0 vil anvende regulering9 som den primære retskilde, 

idet udgangspunktet for vores analyse vil være lovforslag L202, som blev fremsat den 22. april 

2009 og efterfølgende vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni 2009. 

I de tilfælde et spørgsmål ikke kan afklares ved en objektiv fortolkning af loven ud fra ordvalget i 

de konkrete paragraffer, foretages en subjektiv fortolkning af loven ved inddragelse af forarbejder 

                                                 
9 Retskilden regulering indeholder love, bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer. Love har altid forrang for anden 
regulering, ligesom en speciel regel går forud for en generel regel. 
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og betænkninger til loven med henblik på at identificere lovgivers motiver og formål med loven, 

som dermed kan bidrage til at tolke lovens ordlyd. Ved konflikt mellem ovenstående, er det 

lovteksten, der er gældende. 

 

Selvom udkast ikke har retskildeværdi, vil vi, fordi vi synes det er interessant at følge udviklingen 

fra oprindeligt lovforslag til den endelige Forårspakken 2.0, endvidere inddrage udkast til 

lovforslaget af 20. marts 2009, betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009, 

ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 samt selve høringsprocessen med spørgsmål og svar med 

henblik på at identificere og undersøge baggrunden for eventuelle forskelle mellem det oprindelige 

lovforslag og den endelige lov.  

 

Dernæst vil retspraksis10 blive anvendt som supplerende retskilde i tilfælde, hvor der foreligger 

domsafgørelser (fra enten Højesteret eller Landsretterne) i sammenlignelige situationer med vores 

udvalgte fokusområder i Forårspakken. 

 

1.6 FORKORTELSESLISTE 

Vi har i opgaven anvendt følgende forkortelser: 

ABL: Aktieavancebeskatningsloven 
DBL: Dødsboskatteloven 
FBL: Fondsbeskatningsloven 
KGL: Kursgevinstloven 
LBO: Leveraged buy out 
LL: Ligningsloven 
LV: Ligningsvejledningen 
PSL: Personskatteloven 
SEL: Selskabsskatteloven 
SKL: Skattekontrolloven 
SL: Statsskatteloven  
ÅRL: Årsregnskabsloven 
 

1.7 BEGREBSDEFINITIONER 

Vi har valgt at flytte afsnittet om begrebsdefinitioner til bilag 1. I bilaget redegør vi for betydningen 

af de centrale begreber anvendt i opgaven. 

                                                 
10 Retskilden retspraksis indeholder domspraksis og administrativ praksis, det er dog oftest kun afgørelserne fra de 
øverste domstole, der tillægges præjudikatværdi. 
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2 KAPITALFONDE I DANMARK 

Som det første i opgaven, vil vi definere nærmere, hvad der forstås ved en kapitalfond og hvad 

kendetegnene på en kapitalfond kan være. Vi har som tidligere nævnt valgt at benytte betegnelsen 

”kapitalfonde” analogt med ”private equity-fonde”. Begrebet ”private equity” betyder ”privat 

ejerskab” - i modsætning til eksempelvis børsnoteret eller statsligt ejerskab. 

 

Argumentet for at investere i en kapitalfond frem for at investere sine penge på børsen, er helt klart 

forventningen om en bedre forrentning af investeringen. Nedenfor i afsnit 2.2 gennemgås 

kapitalfondes arbejdsmetoder (bl.a. aktivt ejerskab) til at opnå de til tider ret høje afkast.11 Aktivt 

ejerskab er en af de oftest fremhævede styrker i kapitalfondene, det kan defineres som ”styring og 

kontrol af virksomheder gennem ejerskab, bestyrelse, kapitalstruktur og incitamenter”.12 

 

Kapitalfonde køber ofte hele, modne virksomheder, der allerede har en markedsposition, har et vist 

indtjeningspotentiale m.v.13, men virksomheden står måske i en generationsskiftesituation, hvor 

næste generation enten ikke er interesseret i eller kvalificeret til at overtage virksomheden eller 

måske endda ikke engang eksisterer. Det kan også være, at virksomheden har brug for at 

ekspandere, f.eks. ved at opkøbe den nærmeste konkurrent og foretage en fusion med denne eller 

ønsker at gå fra en regional til en global markedsposition, men mangler kapitalen hertil.  

 

Virksomheden kan også vurderes at have andre potentialer, der ikke realiseres under det hidtidige 

ejerskab. Det kan f.eks. skyldes uenighed blandt de nuværende ejere, uprofessionalisme eller andet, 

hvor kapitalfonden ser en mulighed for at gøre det bedre end den nuværende ledelse og dermed 

”løfte” virksomheden op på et højere niveau. Kapitalfondenes hensigt er næsten altid at øge den 

erhvervede virksomheds vækst14, enten ved at udvide afsætningsområdet eller ved at tilføje nye 

produkter til paletten, og derved bringe virksomheden op i en liga, der enten gør den interessant for 

en endnu større virksomhed eller gør den moden til en børsintroduktion. Kapitalfondenes mål er ved 

exit af virksomheden at opnå et afkast til kapitalfondsinvestorerne, som overstiger det afkast, som 

investorerne kunne have opnået ved investeringer i børsnoterede aktier. 

                                                 
11 Dieselmotorproducenten MTU nævnes som EQT’s bedste handel nogensinde. Afkastet er ikke officielt tilgængeligt, 
men det menes, at investeringen kom ca. 35 gange ind igen, jf. artikel i Jyllands-Posten den 4. august 2009: 
”Kapitalfondes bagmænd rige på rekordtid”.   
12 CEBR, juni 2008: ”Private equity i Danmark”, side 52. 
13 Skatterevisorforeningen, nr. 1 – 2007: ”Tematillæg om kapitalfonde”, side 6. 
14 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 69. 
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I bemærkningerne til lovforslag L202, defineres kapitalfonde således: ”Det foreslås, at der ved 

kapital- og venturefonde forstås investeringsenheder, der investerer i aktier med henblik på helt 

eller delvis at erhverve selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse. 

Definitionen svarer i store træk til definitionen af equityfonde i lov om investeringsforeninger og 

specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., hvor equityfonde udtrykkeligt 

undtages fra lovens investorbeskyttelsesregler. Det er dog ikke noget krav, at investeringsenheden 

er en kollektiv enhed, dvs. enheden behøver ikke rette sig mod en videre kreds eller offentligheden. 

Investeringsenheden kan være rettet mod en mere snæver kreds af investorer. Bestemmelsen vil 

finde anvendelse, uanset om investeringsenheden er organiseret som en skattemæssigt transparent 

enhed 15 (f.eks. et kommanditselskab) eller som et selvstændigt skattesubjekt (f.eks. et 

aktieselskab).” 16 

 

Vi vil nedenfor i afsnit 2.1 gennemgå kapitalfondes sædvanlige organisering. Vi har som tidligere 

nævnt valgt at fokusere på de kapitalfonde i Danmark, der er omfattet af DVCA’s retningslinjer. Pr. 

1. juni 2009 er syv danske kapitalfonde fuldt omfattet af retningslinjerne. Der er desuden én dansk 

kapitalfond, der frivilligt har valgt at følge retningslinjerne. Derudover er der syv internationale 

fonde, der ejer danske virksomheder, der opfylder kriterierne for at være omfattet af 

retningslinjerne.17 De pågældende kapitalfonde fremgår alle af bilag 2 med oplysninger om kapital 

under forvaltning, hjemsted m.v. 

 

En kapitalfond er omfattet af DVCA’s retningslinjer, hvis den er18: 

 
1. Private equity-medlem af DVCA19 og 
 
2. Har kapitaltilsagn på mindst 500 mio. kr. opgjort som det samlede tilsagn for alle fonde, der 

ledes af et givent managementselskab, og som investerer direkte i virksomheder og 
 

3. Har en selskabskonstruktion, hvor en eller flere investorer indgår og 
 

4. Hvor de væsentligste aktiviteter foregår i Danmark. 
 

Nedenfor beskrives kapitalfondes organisering og særlige karakteristika. 

                                                 
15 Ved skattemæssigt transparente enheder forstås juridiske personer, der efter danske skatteregler ikke udgør et 
selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en 
foreningsvedtægt, jf. SEL § 2 C, stk. 2. 
16 Bemærkninger til lovforslag nr. L202 § 1, nr. 13, om beskatning af kapitalfondspartnere. 
17 DVCA, juni 2009: ”Kapitalfonde i 2008” – årsskrift, side 3. 
18 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 137. 
19 DVCA’s medlemsliste over private equity-fonde pr. 19.05.2010 fremgår af bilag 3. 
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2.1 KAPITALFONDES ORGANISERING 

Private equity-begrebet anvendes om en investeringsform, som kendetegnes ved, at en 

investeringsenhed (kapitalfonden) med kapitaltilsagn fra forskellige investorer investerer direkte i 

en række udvalgte virksomheder (porteføljevirksomheder), og hvor et managementselskab er 

engageret til at varetage de daglige investeringsaktiviteter. Denne investeringsform kaldes for 

kapitalfondsejerskab og kan illustreres som vist i nedenstående figur: 

 
Figur: Kapitalfondes organisering 
 

 
 
Kilde: DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” - baggrundsrapport, side 12. 
 
 
Vi vil nedenfor beskrive de enkelte elementer i kapitalfondes organisering: 

 
 Investorerne 
 Investeringsenheden (kapitalfonden) 
 Managementselskabet 
 Porteføljevirksomhederne 

 

2.1.1 INVESTORERNE 

Investorerne i de kapitalfonde, der opererer i Danmark, er såvel danske som udenlandske. Ifølge 

DVCA kan investorer i kapitalfonde klassificeres i fem overordnede grupper: 

 
1. Institutionelle investorer (pensionskasser/banker/forsikringsselskaber) 
2. Virksomheder 
3. Offentlige institutioner 
4. Funds of funds 
5. Andre (velhavende private personer/familier/fonde) 
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I forbindelse med, at kapitalfonden rejser en ny fond, afgiver investorerne et bindende kapitaltilsagn 

over for kapitalfonden om at ville indbetale et maksimumbeløb, der aftales individuelt mellem hver 

investor og kapitalfonden. Størrelsesforholdet mellem de forskellige investorgruppers kapitaltilsagn 

fremgår af nedenstående figur: 

 
Figur: Kapitaltilsagn til kapitalfonde i Danmark i 2006 fordelt efter kilde 

 
Kilde: DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” - baggrundsrapport, side 31. 
 

Som det ses af ovenstående figur udgør de institutionelle investorer (herunder i særdeleshed 

pensionskasserne) langt den største gruppe blandt investorerne. 

 

Investorerne har som udgangspunkt forskellige skatteprofiler. De udenlandske investorer vil 

(afhængig af kapitalfondsstrukturen) primært blive beskattet i deres respektive hjemlande efter de 

gældende regler i hjemlandet, mens de danske investorer betaler skat til Danmark efter de gældende 

danske skatteregler af den gevinst, de måtte opnå af deres investering. Danske pensionskasser og 

forsikringsselskaber betaler PAL-skat20, mens andre danske investorer typisk betaler selskabsskat21 

eller personlig skat af afkastet.  

 

2.1.2 INVESTERINGSENHEDEN (KAPITALFONDEN) 

Investeringsenheden er den juridiske enhed, der udgør selve kapitalfonden. Det er den enhed, hvori 

investorerne indskyder deres penge og hvorfra pengene umiddelbart efter sendes videre ved 

foretagelse af en investering (f.eks. opkøb af en virksomhed til ny case eller en tillægsinvestering til 

en eksisterende) eller ved indskud af merkapital i en af porteføljevirksomhederne. Det er også den 

enhed, hvorfra pengene efterfølgende returneres til investorerne ved afhændelse af en investering. 

                                                 
20 PAL-skatten er en kapitalafkastskat med en fast sats på 15 %, som pensionskasser, forsikringsselskaber m.fl. betaler 
af det afkast, de opnår på deres investeringer. 
21 Skatten for danske selskaber udgør fra og med indkomståret 2007 25 % af selskabets skattepligtige indkomst. 
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Som investeringsenhed er ofte valgt et kommanditselskab (forkortet K/S)22, dels fordi det er en 

fleksibel selskabsform (f.eks. kan man gennemføre en kapitalforhøjelse i forbindelse med et 

kapitalkald uden at skulle indhente fuldmagter fra alle investorerne) og dels fordi det er 

skattemæssigt transparent (det vil sige, at det ikke er et selvstændigt skattesubjekt og indtjeningen 

derfor beskattes direkte hos kommanditisterne og komplementaren.) 

 

Et K/S består af to typer investorer: 

1. Kommanditisterne (også kaldet Limited Partners), som kun hæfter med et på forhånd 
fastlagt beløb, og 

2. Komplementaren (også kaldet Generel Partner), som hæfter ubegrænset.  
 

Kommanditisterne er kapitalfondens eksterne investorer. Som kommanditister har de overdraget 

forvaltningen af deres investering til K/S-ets komplementar. Kommanditisterne hæfter kun med 

deres investeringstilsagn. 

 

Komplementaren er kapitalfondens ”bestyrer” og har ansvaret for forvaltningen af kapitalfondens 

investeringer. Komplementaren hæfter ubegrænset, men komplementaren kan dog være f.eks. et 

anpartsselskab, som så kun hæfter med selskabets kapital. 

 
Nedenstående figur viser en meget forenklet version af en kapitalfonds struktur: 
 
Figur: Kapitalfondes struktur 
 

 
 
Kilde: Skatterevisorforeningen, nr. 1 – 2007: ”Tematillæg om kapitalfonde”, side 7. 
 

                                                 
22 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 14. 
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Strukturen i ovenstående figur går helt grundlæggende ud på at sikre, at afkastet efter skat i 

driftsselskaberne ikke pålægges yderligere skatter op igennem strukturen, når pengene betales 

tilbage til fondes investorer. Dobbeltbeskatning undgås således, da K/S-et ikke er et selvstændigt 

skattesubjekt og derfor ikke betaler skat. Investorerne betaler herefter hver især skat af deres del af 

afkastet efter de gældende regler i investorernes hjemland, jf. ovenstående beskrivelse af 

investorernes skatteprofiler. 

 

2.1.3 MANAGEMENTSELSKABET  

Managementselskabet er det selskab, der på vegne af kapitalfonden finder interessante 

opkøbsemner og deltager i købsprocesserne. Efterfølgende bidrager managementselskabet med 

rådgivning til porteføljevirksomhedernes udvikling og afsluttende deltager managementselskabet i 

processen med videresalg af kapitalfondens porteføljevirksomheder. Managementselskabet ejes ofte 

af kapitalfondspartnerne. 

 

Managementselskabets indtjening består hovedsageligt af management fee, som indbetales af 

investorerne. Det er branchekutyme, at management fee’et udgør en fast procentdel, på f.eks. 2 % 

p.a., af de enkelte investorers kapitaltilsagn i kapitalfondens investeringsperiode og herefter 

reduceres til f.eks. 1,5 % p.a. af den investerede kapital i realisationsperioden23. Management fee’et 

betales for de opgaver, som managementselskabet udfører, der sædvanligvis omfatter almindelig 

drift og administration af kapitalfonden, identifikation og evaluering af investeringsmuligheder, 

indgåelse af investeringsaftaler, monitorering af og arbejde med porteføljeselskaber samt 

afhændelse af disse24. 

 

Det årlige fee skal dække managementselskabets afholdte omkostninger som er forbundet med at 

drive kapitalfonden, f.eks. administrationsomkostninger, såsom lønninger, husleje, udgifter til 

rådgivere mv. 

 

Medarbejderne i managementselskabet har ofte betydelig erfaring inden for investeringsmiljøet og 

har derudover gerne et meget omfattende netværk af alle mulige personer med forskelligt 

branchekendskab, som de kan trække på i en enhver given situation. 

 

                                                 
23 Tidspunktet for overgangen fra investeringsperioden til realisationsperioden er nærmere defineret i 
kommanditselskabsaftalen mellem komplementaren (på vegne af alle investorerne) og managementselskabet.  
24 Jf. syn og skønserklæringen omkring management fee i Landsskatterettens kendelse SKM2007.587. 
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Managementselskabet lønner kapitalfondspartnerne, investment managers (managementselskabets 

yngre investeringsteam) og eventuelt andet administrativt personale. 

 

2.1.4 PORTEFØLJEVIRKSOMHEDERNE 

Porteføljevirksomheder er de selskaber, som kapitalfonden ejer - enten helt eller delvist. 

 

Ofte vil bestyrelsen i de opkøbte virksomheder blive udskiftet med kapitalfondens egne 

repræsentanter/folk fra dens netværk, mens der kan være en interesse i, at den hidtidige daglige 

ledelse fortsætter i virksomheden, hvis den vel at mærke er indstillet på et aktivt samarbejde med 

managementselskabets ansatte og kan levere de ønskede resultater. 

 

Porteføljevirksomhederne lønner direktionen samt selskabets øvrige ansatte og udbetaler 

bestyrelseshonorar til selskabets lønnede bestyrelsesmedlemmer. 

 

De eksterne investorer bag kapitalfondene ønsker sædvanligvis garanti for, at der er fælles 

økonomiske interesser mellem ledelsen i porteføljevirksomhederne, kapitalfondspartnerne i 

managementselskabet og investorerne i kapitalfonden. Dette opnås ved, at ledelsen i 

porteføljevirksomhederne samt kapitalfondspartnerne medinvesterer, og at afkastet følger 

værdiskabelsen i kapitalfonden og dermed det afkast, der genereres til investorerne. 

Kapitalfondenes incitamentsprogrammer adskiller sig dermed fra andre virksomheders 

incitamentsprogrammer, dels ved den tvungne medinvestering og dels ved den direkte tilknytning 

til investorernes afkast.25 Medejerskabet vil blive gennemgået nærmere i nedenstående afsnit om 

kapitalfondes særlige karakteristika. 

 

2.2 KAPITALFONDES SÆRLIGE KARAKTERISTIKA 

Som tidligere nævnt har investorerne forventninger om en bedre forrentning ved at investere deres 

penge i en kapitalfond frem for at investere deres penge på børsen og det lykkes da også som regel 

for kapitalfondene at indfri investorernes forventninger. Aalund Research har i foråret 2008, på 

vegne af DVCA, foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de største investorer i kapitalfonde, 

hvor langt hovedparten af investorerne svarede, at de havde fået et afkast, der svarede til eller 

oversteg deres forventninger26.  Det kræver dog fokus fra kapitalfondenes side for at opnå de høje 

afkast.  

                                                 
25 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 16.  
26 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 38.  
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Robert Spliid, underdirektør i Nykredit Markets, har skrevet en omfattende ph.d.-afhandling om 

kapitalfonde, herunder blandt andet om hvordan afkastet har været i forhold til de børsnoterede 

selskaber. Han mener, at der ikke er tegn på, at fondene klarer sig bedre. ”Hvis man måler i forhold 

til risikoen, når man frem til at kapitalfondene egentlig ikke giver noget bedre afkast. Men der er en 

tendens til, at hvis kapitalfonde specialiserer sig inden for brancher, skaber de højere afkast, fordi 

de indhøster viden, der er noget værd”, siger Robert Spliid.27  

 

Foruden specialisering inden for brancher, har kapitalfondene en række andre redskaber i 

værktøjskassen til at fremskaffe de ønskede resultater. Hver enkelt kapitalfond har sit helt 

individuelle koncept, men de har dog også en række lighedspunkter. På seks afgørende punkter 

adskiller kapitalfondes metoder sig væsentligt fra andre investeringskoncepter28: 

 
 Det fokuserede og aktive ejerskab 
 Inddragelsen af management i ejerkredsen 
 Optimeringen af finansieringsstrukturen 
 Løbende ind- og udbetalinger af investeringskapitalen 
 Begrænset ejertid af porteføljevirksomhederne 
 Aflønningen af kapitalfondspartnerne m.fl. 

 

Der er altid undtagelser til en hovedregel, men som udgangspunkt giver ovenstående 

generaliseringer et dækkende billede af kapitalfondenes arbejdsmetoder. 

 

2.2.1 DET FOKUSEREDE OG AKTIVE EJERSKAB 

Udgangspunktet for det fokuserede og aktive ejerskab er, at kapitalfonden (enten alene eller 

sammen med andre kapitalfonde, hvis der er tale om en større investering) opkøber alle 

aktierne/anparterne i en porteføljevirksomhed for derved at opnå den fulde kontrol over 

virksomheden. Derefter får nøglemedarbejderne i porteføljevirksomheden som regel mulighed for 

at investere med (hvilket uddybes nærmere i næste afsnit), men det sker først i anden omgang. I 

første omgang er det alene kapitalfonden, der byder på porteføljevirksomheden i forhandlingerne 

med de hidtidige ejere. 

 

Når en porteføljevirksomhed er erhvervet, udskiftes alle (eller de fleste af) selskabets 

bestyrelsesmedlemmer med nye medlemmer fra kapitalfondens professionelle netværk og det er 

ikke usædvanligt, at kapitalfondspartnere sidder med i porteføljevirksomhedens nye bestyrelse. 

                                                 
27 Artikel i Børsen den 26. juni 2009: ”Investorer tvivler på kapitalfondes høje afkast”. 
28 Robert Spliid, 2007: ”Kapitalfonde – Rå pengemagt eller aktivt ejerskab”, side 17. 
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De ansatte i managementselskabet har derudover et tæt samarbejde med porteføljevirksomhedens 

bestyrelse og den daglige ledelse om virksomhedens udvikling og modtager gerne månedlig 

regnskabsrapportering og løbende budgetopfølgning fra porteføljevirksomhederne. 

 

2.2.2 INDDRAGELSEN AF MANAGEMENT I EJERKREDSEN 

I kapitalfondene kræves det ofte, at bestyrelse og ledelse i porteføljevirksomhederne erhverver en 

mindre del af aktierne i porteføljevirksomheden – sådan at de populært sagt har ”hånden med på 

kogepladen”, når beslutninger for porteføljevirksomheden skal træffes og gennemføres. Ofte vil 

nøglemedarbejderne i porteføljevirksomheden ligeledes blive tilbudt mulighed for at medinvestere 

for at styrke deres incitament i at fremme ønskede resultater i virksomheden.  

 

Udover fordelene ved at kunne motivere, belønne og fastholde bestyrelsen, ledelsen og 

nøglemedarbejderne i porteføljevirksomhederne, har medejerskabet den ekstra fordel, at afkastet på 

investeringerne først tildeles ud af provenuet i en salgssituation og derfor (i modsætning til en 

traditionel bonusordning) ikke påvirker porteføljevirksomhedens løbende drift (og dermed indirekte 

løfter virksomhedens salgspris, som ofte opgøres på grundlag af virksomhedens EBITDA og cash 

flow). 

 

Derudover investerer både kapitalfondspartnerne og investment managers i managementselskabet 

med i samtlige af kapitalfondens investeringer for at sikre, at der dels gives opmærksomhed til alle 

investeringerne i fonden og dels eksisterer en fælles dagsorden for de ansatte i porteføljevirksom-

hederne og managementselskabet. 

 

Ovenstående medejerskaber er ofte et krav fra de eksterne investorer, der ønsker garanti for, at der 

er fælles økonomiske interesser mellem ledelsen i porteføljevirksomhederne, kapitalfondspartnerne 

og investorerne i kapitalfonden. Dette sikres ved, at afkastet på medinvesteringerne afhænger af 

værdiskabelsen i kapitalfonden og dermed det afkast, der genereres til investorerne. 

 

I porteføljevirksomhederne består medejerskabsprogrammet for bestyrelsen, ledelsen og 

nøglemedarbejderne gerne af en kombination af køb af aktier og warrants29 i den pågældende 

porteføljevirksomhed. Warrants giver bestyrelsen, ledelsen og nøglemedarbejderne mulighed for en 

betydelig gearingseffekt (og dermed gevinst) af investeringen, såfremt værdiskabelsen i 

                                                 
29 En warrant er en ret, men ikke en pligt, til at nytegne aktier på et fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat kurs i 
det selskab, der udsteder warrant’en.  
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virksomheden overstiger den på forhånd fastsatte kurs, f.eks. svarende til minimumsforrentningen 

til de eksterne investorer. Omvendt er warrants også en fordel for kapitalfonden, da de bliver 

værdiløse for bestyrelsen, ledelsen og nøglemedarbejderne, hvis værdiskabelsen i 

porteføljevirksomheden ikke lever op til minimumskravet (den på forhånd fastsatte kurs). 

 

Medejerskabsprogrammet for kapitalfondspartnerne og investment managers i 

managementselskabet kaldes carried interest og er skruet lidt anderledes sammen end 

medejerskabsprogrammet i porteføljevirksomhederne, men afhænger også i særdeles høj grad af 

værdiskabelsen i kapitalfonden og afkastet til de eksterne investorer (se mere omkring dette i 

nedenstående afsnit om aflønning af kapitalfondspartnerne). 

 

Der er flere eksempler på, at ovennævnte incitamentsprogrammer i porteføljevirksomhederne 

skaber den ønskede opmærksomhed på virksomhedernes udvikling. Den tidligere direktør for Vest-

Wood har udtalt følgende om kapitalfondsejerskabet: ”Og sidst, men ikke mindst, var de 

incitamentsordninger, som ledergruppen blev tilbudt, en positiv drivkraft. Vi havde alle en fælles 

interesse i, at projektet lykkedes”, siger Asbjørn Berge, tidligere direktør for Vest-Wood.30 

 

2.2.3 OPTIMERING AF FINANSIERINGSSTRUKTUREN 

Når kapitalfonde overtager en virksomhed, lånefinansieres en stor del af købesummen. 

Transaktionen kaldes også en LBO (Leveraged Buy Out), hvilket betyder køb af virksomhed, 

hovedsageligt for lånte midler. Denne lånefinansierede transaktion kan f.eks. foretages via en Debt 

Push Down31, hvilket betyder, at man skubber gælden ned i den opkøbte virksomhed. Dette forhold, 

som fører til en betydelig stigning i den opkøbte virksomheds gæld, fører ofte til beskyldninger om, 

at kapitalfondene plukker virksomheden for værdier, hvilket bl.a. er en af Poul Nyrup Rasmussens 

kæpheste.  

 

Men en sag kan altid ses fra to sider og DVCA har bestemt en anden holdning til lånefinansiering: 

”Når kapitalfonde normalt øger gældsætningen i en virksomhed, er det som udgangspunkt ikke for 

at trække værdier ud af virksomhederne, men for at optimere kapitalstrukturen under hensyntagen 

til risiko og afkastkrav. De kreditorer, der stiller fremmedkapitalen til rådighed, skal betjenes først 

                                                 
30 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 65.  
31 Debt Push Down: En porteføljevirksomhed overtages normalt via et akkvisitionsselskab, som i første omgang optager 
lån mod sikkerhed i porteføljevirksomhedens aktier. Bl.a. for at give bankerne mere sikkerhed skubbes gælden derefter 
ned i den operative porteføljevirksomhed. Dette sker ved, at porteføljevirksomheden optager et lån, udbetaler lånets 
provenu som udbytte til akkvisitionsselskabet, som derefter anvender udbyttet til at tilbagebetale sit lån. 
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og forlanger derfor en lavere rente end aktionærerne. Aktionærerne modtager derimod først deres 

del af afkastet, når alle andre regninger er betalt, inklusive renterne af gælden. Derfor forlanger de 

en væsentligt højere forrentning af deres investering.”32  

 

Der kan ifølge CEBR’s rapport for DVCA rent faktisk være en række fordele forbundet med at 

have fremmedkapital (synlig gæld) frem for egenkapital (usynlig gæld) i virksomhederne. Fordele 

ved gæld via fremmedkapital:33 

 
 Lån og renteomkostninger er for direktionen en konstant påmindelse om, at kapital ikke er 

gratis, og kan af den grund medvirke til at forhindre ulønsomme investeringer 
 
 Fordi aktionærer aflønnes efter kreditorer og påtager sig større risiko, kræver de et 

risikotillæg over lånerenten, som i udgangspunktet gør egenkapital dyrere. 
 

 Hertil kommer, at renteudgifter i reglen giver anledning til et fradrag i den skattepligtige 
indkomst34. 

 
 
Det er derfor økonomisk optimalt at minimere egenkapitalen, fordi den er væsentlig dyrere end 

fremmedkapitalen og det er den væsentligste grund til, at kapitalfondene lånefinansierer 

størstedelen af købesummen. ”I 80’erne var det helt almindeligt at indskyde helt ned til 5 % i 

egenkapital. I dag er det almindelige, at egenkapitalandelen udgør omkring 30 %.”35 

 

Kunsten er så at finde frem til den optimale kapitalstruktur, hvor gældsætningen (også kaldet 

gearingsgraden) ikke bliver så voldsom, at prisen for fremmedkapitalen bliver uforholdsmæssig dyr 

i forhold til egenkapitalen. Finansiering ved hjælp af fremmedkapital vil blive gradvist dyrere og 

mindre attraktivt, jo højere gearing selskabet har. Dette skyldes, at der vil være en øget risiko for 

kreditorerne i et selskab med stor gæld, da selskabet lettere kommer i økonomiske vanskeligheder 

og risikoen for at lide tab, ved f.eks. konkurs, stiger. Derfor vil finansieringsinstitutterne have en 

større risikopræmie og låneomkostningerne forbundet med større gældsoptagelse bliver dermed 

højere.36 

 

                                                 
32 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 17.  
33 CEBR, juni 2008: ”Private equity i Danmark”, side 113. 
34 Man skal dog være opmærksom på reglerne om rentefradragsbegrænsning, som omtales nærmere i nedenstående 
afsnit 3.2. 
35 Robert Spliid, 2007: ”Kapitalfonde – Rå pengemagt eller aktivt ejerskab”, side 26. 
36 CEBR, juni 2008: ”Private equity i Danmark”, side 114. 
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Nedenstående figur viser grafisk den optimale kapitalstruktur, der afspejler forholdet mellem 

egenkapital og fremmedkapital, og er et udtryk for, hvordan et selskab kan vælge at finansiere sig: 

 

Figur: Optimal kapitalstruktur 
 
 

 
 
Kilde: DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” - baggrundsrapport, side 17. 
 
 
Det er samtidig en afbalancering af forskellige forhold, der afgør det helt ideelle forhold mellem 

egenkapital og fremmedkapital i selskabet, bl.a. virksomhedens indtjeningsvolatilitet og 

sandsynligheden for, at ejeren hurtigt kan træde til med yderligere kapital, hvis det skulle blive 

nødvendigt. Som det også vil fremgå af nedenstående afsnit er det relativt let for en kapitalfondsejet 

virksomhed at rejse ekstra kapital, da kapitalfondene ofte har ledig kapital, der blot venter på at 

blive investeret og kapitalfondsejede virksomheder kan dermed nøjes med langt mindre egenkapital 

end f.eks. børsnoterede virksomheder. 

 

2.2.4 LØBENDE IND- OG UDBETALINGER AF INVESTERINGSKAPITALEN 

Som tidligere nævnt i afsnit 2.1 sker der det i forbindelse med, at en kapitalfond rejser en ny fond, 

at investorerne hver især afgiver et bindende kapitaltilsagn over for kapitalfonden om at ville 

indbetale et maksimumbeløb (investeringskapital), der aftales individuelt mellem hver investor og 

kapitalfonden. Der er ikke tale om, at investeringskapitalen indbetales fuldt ud fra dag ét, men 

derimod at indbetalingen af kapitalen sker i takt med, at kapitalfonden afholder omkostninger og 

opkøber porteføljevirksomheder.  
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Og tilsvarende i takt med, at porteføljevirksomhederne frasælges, returneres pengene til 

investorerne igen sammen med deres andel af gevinsten ved handlen. 

 

Som det også fremgår nærmere af nedenstående afsnit om aflønning af kapitalfondspartnerne, er der 

mellem investorerne og kapitalfondspartnerne (managementselskabet) aftalt en 

minimumsforrentning af investorernes indskudte kapital i den investerede periode. Det er derfor en 

økonomisk fordel for kapitalfondspartnerne (grundet deres optjening af carried interest), at 

investeringskapitalen fra investorerne først kaldes, når den skal bruges og derefter tilbagebetales til 

investorerne, så snart pengene er i hus efter et succesfuldt salg. 

 

2.2.5 BEGRÆNSET EJERTID AF PORTEFØLJEVIRKSOMHEDERNE 

De fleste kapitalfonde har efter aftale med investorerne en begrænset levetid på 10 år, så skal 

investorerne have fået deres indskudte kapital retur inkl. en forhåbentligt tilfredsstillende 

forrentning. 

 

På de 10 år skal forskellige opkøbsemner først identificeres og analyseres, de udvalgte 

porteføljevirksomheder skal opkøbes og udvikles og derefter skal samtlige virksomheder forsøges 

afhændet succesfuldt.  

 

Det sætter selvfølgelig en begrænsning på ejertiden af den enkelte porteføljevirksomhed og de fleste 

kapitalfonde søger derfor at holde ejertiden af porteføljevirksomhederne på under 7 år, afhængig af 

hvornår i fondens levetid investeringen er foretaget.37 

 

2.2.6 AFLØNNINGEN AF KAPITALFONDSPARTNERNE M.FL. 

Som nævnt i ovenstående afsnit om medejerskab, er det ofte et krav fra de eksterne investorer, at 

både kapitalfondspartnerne og investment managers i managementselskabet investerer med i 

samtlige af kapitalfondens investeringer. Fordelingen mellem de eksterne investorers investering og 

kapitalfondspartnerne/ investment managers medinvestering kan f.eks. være forholdet 99/1. 

 

Afkastet på disse medinvesteringer afhænger af værdiskabelsen i kapitalfonden og dermed det 

afkast, der genereres til investorerne. Dette medejerskabsprogram kaldes carried interest og er en 

væsentlig del af aflønningen af kapitalfondspartnerne og investment managers. 

                                                 
37 Robert Spliid, 2007: ”Kapitalfonde – Rå pengemagt eller aktivt ejerskab”, side 34. 
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Carried interest (også kaldet ”det performanceafhængige fee”) svarer til den andel af afkastet, der 

tilfalder kapitalfondspartnerne og investment managers, efter hurdle rate er nået. Hurdle rate, som 

ofte udgør IRR 8 %, svarer til den aftalte forrentning, investorerne skal have af deres indskudte 

kapital, før kapitalfondspartnerne og investment managers bliver berettiget til carried interest38.  

 

I henhold til DVCA er det p.t. markedsstandarden, at kapitalfondspartnerne m.fl. opnår deres 

carried interest, hvis der skabes et årligt afkast, der er større end hurdle raten på 8 %. Størrelsen af 

carried interest kan variere, men udgør typisk 20 % af det afkast, som skabes ud over 

basisforrentningen på 8 % af den samlede indbetalte kapital, inklusive alle omkostninger (herunder 

management fee mv.).39  

 

Som følge af 80/20-fordelingen af investeringernes afkast har kapitalfondspartnerne og investment 

managers mulighed for at modtage en væsentlig større andel af det samlede afkast, end størrelsen på 

deres investeringer umiddelbart berettiger til, hvis kapitalfondens investeringer afvikles succesfuldt. 

Carried interest kan således også betragtes som en bonusordning, der skal motivere til, at 

kapitalfondspartnerne og investment managers arbejder for at få en så høj pris som muligt for 

porteføljevirksomhederne, når de skal afhændes, til gavn for både investorerne og dem selv.  

 

Beregningen af carried interest sker enten som ”deal by deal” eller ”fund as a whole”. Ved ”deal by 

deal” forstås, at carried interest som udgangspunkt opbæres efter hver succesfuld investering 

kombineret med klausuler i fondsgrundlaget, hvorefter kapitalfondspartneren først får sin carried 

interest, når carried interest er beregnet for alle investeringer.40  

 

Ved beregning som ”fund as a whole” vil der uagtet flere løbende exits ske pro rata fordeling, indtil 

alt aftalemæssigt er tilbagebetalt til investorerne. Der sker således først skævdeling ved 

realisationen af de sidste investeringer i overensstemmelse med fondsaftalen.41  

I Europa ses oftest ”fund as a whole”-princippet anvendt. 42 

                                                 
38 De nærmere detaljer omkring hurdle rate og carried interest defineres i kommanditselskabsaftalen mellem 
komplementaren (på vegne af alle investorerne) og managementselskabet og modellen kan derfor variere fra fond til 
fond.  
39 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 142. 
40 Jf. L202 – bilag 41: Svar til FSR, side 34. 
41 Jf. L202 – bilag 41: Svar til FSR, side 35. 
42 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 16. 
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2.3 ÆNDRINGER VENTER FORUDE FOR KAPITALFONDE  

Som omtalt i ovenstående afsnit om finansieringsstrukturen, der anvendes af kapitalfondene var det 

før den nuværende finanskrise almindeligt, at egenkapitalandelen i lånefinansierede opkøb af 

porteføljevirksomheder kun udgjorde omkring 30 %, men som følge af den ændrede finansielle 

situation presser bankerne på for at ændre gearingsgraden og øge egenkapitalandelen, for der 

igennem at nedsætte udlånsrisikoen. Christian Aarosin fra Ernst & Young udtaler: ”Mens det i de 

glade dage kunne lade sig gøre for en kapitalfond at komme med 30-40 % af pengene selv til et 

opkøb, mens banken eller et konsortium af banker lånte fonden resten, er det nu snarere 50/50.” 43 

 

Det er dog ikke kun bankerne, der presser kapitalfondene. Investorerne benytter også det mindre 

udbud af likviditet på markedet til at få kapitalfondenes gebyrer op til forhandling. ATPs 

fondsdirektør Bjarne Graven Larsen udtaler: ”Vi vil fokusere på at reducere særligt transaktions 

fee’et, men også det årlige management fee.” Til gengæld vil ATP være mindre fokuserede på at få 

reduceret den carried interest, som tilfalder kapitalfondspartnerne ved vellykkede investeringer, da 

størrelsen af den omkostning er bundet op på, hvor godt virksomhederne er blevet udviklet og 

videresolgt.44 Investeringsdirektør i PFA, Henrik Franck, er enig med ATP: ”Vi står klar til at 

investere. Men det ligger også fast, at det ikke sker, uden at vi kan lave en ny aftale med 

kapitalfondene omkring aflønningen for deres arbejde. Fondene skal erkende, at de står i en ny 

virkelighed, og at investorerne ikke længere står i kø og nærmest vil betale for at få lov til at 

investere. Vi vil ikke længere acceptere, at fondene pr. automatik får et højt fee. I stedet er det et 

krav fra os, at fondene først leverer gode resultater og pæne afkast, før de får en aflønning.” 45 

 

De fleste kapitalfonde følger som nævnt ovenfor samme aflønningsmodel, men den model mener en 

række politikere med Poul Nyrup Rasmussen i spidsen dog bør undersøges nærmere, således at de 

bagvedliggende investorer kan få del i et større afkast fra investeringerne: ”20 %-grænsen er ikke 

lovgivet, men markedet har lagt sig fast på den sats. Man kan stille spørgsmålet, om det ikke er en 

underminering af konkurrencen, som konkurrencemyndighederne bør kigge på. De høje afkast går 

jo ud over investorerne.” siger tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Colette Brix fra 

Dansk Folkeparti er enig: ”Det er oplagt, at Konkurrencestyrelsen kigger på sagen, hvis priserne er 

ens overalt.” 46 

 

                                                 
43 Udtalelse af Christian Aarosin fra Ernst & Young i Børsen den 13. juli 2009: ”Kapitalfonde gør klar til comeback”. 
44 Artikel i Børsen den 21. april 2009: ”Kapitalfondenes dyre guldfugle skal ned i løn”. 
45 Artikel i Berlingske Tidende den 1. juli 2009: ”Investorer skruer bissen på over for kapitalfonde”. 
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Kapitalfonde har historisk opereret med tre primære exit-muligheder: Salg til en industriel investor 

(f.eks. en konkurrerende virksomhed), børsnotering eller salg til en finansiel investor (f.eks. en 

anden kapitalfond). Allerede når en kapitalfond overvejer et muligt opkøbsemne, bliver 

exitmulighederne vurderet og eksistensen af disse muligheder påvirker, hvor attraktivt opkøbsemnet 

er. Den aktuelle finanskrise har dog forværret exitmulighederne for kapitalfondene: ”Det er slut 

med at se salg fra kapitalfond til kapitalfond, og børsnoteringer er udelukket. Derfor vil der de 

næste par år primært ske salg til industrielle købere.” mener Robert Spliid.47  

 

Jan Johan Kühl, chef for den danske kapitalfond Polaris, ser dog anderledes på exitmulighederne: 

”Vi begynder at tro på, at børsnoteringer kan være en mulighed for nogle af vores virksomheder. 

Der er kommet mere liv i det, efter at vi i lang tid ikke troede, at det var en realistisk mulighed. Vi 

troede, at de industrielle ville komme mere på banen, men det er ikke sket. Det hænger sammen 

med, at som bankmarkedet er lige nu, skal ingen løbe risici, og virksomhederne har også svært ved 

at finansiere nye sager.” Hans holdning bakkes op af Mads Ryum Larsen, partner i IK Capital 

Partners: ”Markedet for børsnoteringer er begyndt at åbne op, og hvis aktiekurserne bliver ved at 

holde sig oppe, kan vi begynde at se børsnoteringer af de mindre forgældede porteføljeselskaber.”48  

 

Allerede fra begyndelsen af 2010 begyndte fremtiden dog at se lysere ud igen for kapitalfondene. 

ATP har i årets tre første måneder investeret lige så meget i kapitalfonde som hele sidste år, 1 

mia.kr., og ser betydelige flere opkøbsmuligheder end i 2009. Sådan lyder meldingen i et interview 

i Børsen med fondsdirektør Bjarne Graven Larsen og den ansvarlige for ATP’s 

kapitalfondsinvesteringer, Torben Vangstrup, der udtaler: ”Jeg fornemmer, der er bedring i 

markedet. Kvaliteten af selskaber til salg er steget. Samtidig er priserne korrigeret nedad, og 

bankerne vil gerne låne ud, selvom vi kun taler 3,5-4 gange EBITDA mod tidligere 6-8 gange 

EBITDA. Det gør det mere attraktivt at købe.” Fondsdirektør Bjarne Graven Larsen supplerer: ”Vi 

regner med at bruge 400-500 mio. euro om året til investeringer i kapitalfonde. Sidste år blev det 

kun til 139 mio. euro, fordi der simpelthen ikke var noget godt at købe.” 49 

 
 

 

                                                                                                                                                                  
46 Begge udtalelser jf. artikel i Jyllands-Posten den 5. august 2009: ”Politikere vil granske kapitalfonde”. 
47 Artikel i Berlingske Tidende den 13. juli 2009: ”Kapitalfonde brænder inde med investeringer”. 
48 Begge udtalelser jf. artikel i Børsen den 15. september 2009: ”Tiden løber ud for kapitalfonde – Børsnotering kan 
blive ny mulighed”. 
49 Artikel i Børsen den 29. marts 2010: ”ATP poster milliarder i fonde”. 
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3 HISTORISKE VÆRNSREGLER RETTET MOD KAPITALFONDE 

I dette afsnit bliver der kort redegjort for de politiske indgreb, der tidligere er gennemført for at 

forhindre kapitalfondes skatteplanlægning gennem vilkårlig flytning af indtægter og omkostninger.  

Kapitalfondenes overtagelser har rejst spørgsmål, om skattereglerne generelt har været gearet til at 

håndtere de særegne ejerstrukturer, som kapitalfondene benytter sig af, samt den måde som 

kapitalfondene gennemfører og finansierer deres opkøb på. Dansk skatteret indeholder ikke særlige 

skatteregler for kapitalfonde, hvilket indebærer, at kapitalfondenes aktiviteter er underlagt de 

samme skatteretlige rammer som andre erhvervsvirksomheder.  

 

I kølvandet på fem angelsaksiske kapitalfondes overtagelse af TDC, kom det første skatteindgreb 

som var rettet direkte mod kapitalfonde i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag L116 Udvidelse 

af koncernbegrebet med kapitalfonde m.v. endelig vedtaget ved Lov nr. 308 af 19. april 2006, som 

bl.a. medførte, at kapitalfonde blev omfattet af de gældende regler om tynd kapitalisering, transfer 

pricing og kildeskat på renter. Kapitalfonde blev hermed sidestillet med andre potentielle 

virksomhedskøbere. 

 

Den fortsatte aktivitet indenfor kapitalfondes opkøb medførte yderligere fokus på 

rentefradragsretten i selskabsregi. I foråret 2007 udarbejdede Skatteministeriet en analyse af 

kapitalfonde og deres skattebetalinger. Denne analyse indikerede, at det var nødvendigt med 

yderligere lovindgreb50. Efterfølgende blev lovforslag L213 Indgreb mod kapitalfonde endelig 

vedtaget ved Lov nr. 540 af 6. juni 2007. Dette tiltag indebar bl.a. en markant begrænsning i den 

hidtidige adgang til at fradrage renteudgifter. 

 

I kapitel 3 behandler vi følgende emner: 
 

 Udvidelse af koncernbegrebet med kapitalfonde m.v. (Lov nr. 308 af 19. april 2006 - 
lovforslag L116) 

 
 Indgreb mod kapitalfonde (Lov nr. 540 af 6. juni 2007 - lovforslag L213)  

 
 Kapitalfondsejede selskaber og skat 

 

                                                 
50 Jf. L213 – bemærkninger til lovforslaget pkt. 1.1 – baggrunden for aftalen. 
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3.1 UDVIDELSE AF KONCERNBEGREBET MED KAPITALFONDE M.V. – LOVFORSLAG L116  

 

3.1.1 LOVFORSLAG L116 

I forbindelse med fremsættelse af lovforslag L116 fremfører skatteministeren: ”I de senere år har 

flere danske og udenlandske kapitalfonde opkøbt danske koncerner. Opkøbet foretages gennem et 

til lejligheden oprettet dansk holdingselskab eventuelt med en høj grad af lånefinansiering og 

dermed betydelige renteudgifter i det danske holdingselskab/targetselskab. Herved nedbringes 

umiddelbart den skattepligtige indkomst i Danmark i den pågældende koncern. 

 

Kapitalfondene er typisk organiseret som kommanditselskaber. Ifølge dansk skatteret betragtes 

kommanditselskaber ikke som selvstændige skattesubjekter, men som skattemæssige transparente 

enheder. Det er dermed de enkelte deltagere, der er skattepligtige. Det indebærer, at de danske 

værneregler vedrørende tynd kapitalisering, armslængdeprincippet og kildeskat på renter til 

skattelylande, der har til formål at begrænse skatteplanlægning vedrørende gæld til 

koncernforbundne selskaber (kontrolleret gæld51), ikke kan anvendes. 

 

Årsagen er, at kapitalfonden ikke er et selvstændigt skattesubjekt, og at ingen af investorerne ejer 

mere end 50 % af kapitalen/stemmerne i holdingselskabet. De gældende værnsregler forudsætter 

nemlig, at én skattepligtig (eller tilsvarende udenlandsk enhed) ejer mere end 50 % af 

kapitalen/stemmerne (direkte eller indirekte).” 

 

Skatteministeren foreslår derfor: ”De skattetransparente enheder i forhold til værnsreglerne om 

transfer pricing og tynd kapitalisering m.fl. sidestilles med selvstændige skattesubjekter. Dette 

medfører, at transaktioner mellem en kapitalfond og dets datterselskab er omfattet af transfer 

pricing reglerne, samt at gæld fra kapitalfonden anses for at være koncernintern gæld i reglerne om 

tynd kapitalisering og kildeskat på renter, selvom kapitalfonden ikke er et selvstændigt 

skattesubjekt. Kapitalfondene sidestilles dermed med blandt andre aktieselskaber.” 52 

 

Med vedtagelsen af lovforslag L116 (Lov nr. 308 af 19. april 2006) bliver kapitalfonde omfattet af 

reglerne om tynd kapitalisering, transfer pricing og kildeskat på renter. 

 

                                                 
51 Kontrolleret gæld er gæld til juridiske personer, som direkte eller indirekte ejer eller råder over mere end 50 % af 
aktiekapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne (SKL § 3 B).  
52 Bemærkninger til lovforslaget L116 - justering af koncerndefinitionen i diverse værnsregler. 
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Dette sker gennem den ændrede formulering af koncerndefinitionen i LL § 2 og SKL § 3 B: 
 

 Visse transparente enheder bliver herefter sidestillet med selvstændige skattesubjekter 
(juridiske personer). 

 
 Selskabsdeltagerne kan gennem aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse opnå 

at have bestemmende indflydelse i det fællesejede selskab. 
 

 Juridiske personer hvor der er fælles ledelse anses nu for koncernforbundne juridiske 
personer.  

 

Udvidelsen af transfer pricing reglerne kunne rejse tvivl om transparente enheder, hvor samme 

kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse eller hvor der er fælles ledelse, er 

koncernforbundne. Det ses, såfremt man sammenholder ordlyden af LL § 2 stk. 1, 2. pkt. med § 2, 

stk. 3. Derfor blev der i forbindelse med lov nr. 343 af 18. april 2007 ved nyaffattelse af § 2, stk. 1, 

2. pkt., præciseret, at transparente enheder ligeledes sidestilles med juridiske personer i forhold til § 

2, stk. 3. 

 

FÆLLES BESTEMMENDE INDFLYDELSE 

Tolkningen af udøvelse af fælles bestemmende indflydelse fremgår af bemærkningerne til 

betænkning afgivet af Skatteudvalget den 22. marts 2006 i forbindelse med behandlingen af 

ændringsforslag til L11653. 

 

Det fremgår heraf, at det vil bero på en konkret vurdering af den foreliggende aftale, hvorvidt der 

foreligger en aftale om udøvelse af bestemmende indflydelse. I denne vurdering kan indgå, om 

aftalen medfører: 

 
 fælles råden over flertallet af stemmerettighederne, eller 
 
 fælles udnævnelse eller afsættelse af et flertal af medlemmer i selskabets øverste 

ledelsesorgan, eller 
 

 fælles bestemmende indflydelse over selskabets driftsmæssige og finansielle ledelse. 
 

Disse forhold gælder generelt vedrørende begrebet bestemmende indflydelse. Konkret vedrørende 

kapitalfonde er det af skatteministeren blevet anført, at kapitalfonde, der foretager en fælles 

investering, vil ofte aftale fælles bestemmende indflydelse. De deltagende kapitalfonde vil således i 

                                                 
53 L116 – bilag 12 ændringsforslag til § 6 nr. 6. 



3       HISTORISKE VÆRNSREGLER 

31 

forbindelse med den fælles investering typisk aftale fælles retningslinjer på en række områder, 

f.eks. i form af en aktionæroverenskomst. Disse kan eksempelvis være: 

 
 Krav til minimumsinvestering/ejerandel og eventuelt om deltagelse i fremtidige 

kapitalforhøjelser for finansiering af yderligere opkøb. 
 
 Ret til at kunne kræve at sælge på samme vilkår som en sælgende aktionær og pligt til at 

skulle sælge på samme vilkår som en sælgende aktionær (såkaldt tag along og drag along). 
 

 Enighed om den fælles strategi for investeringen (investeringshorisont, eventuelt foretrukne 
exit-måde). 

 
 Aftale om fælles udpegning af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens virke (bestemmelser 

som typisk forekommer i bestyrelsens forretningsorden om møder, quorum, flertalsregler, 
krav til kvalificerede flertal i visse beslutninger m.v.). 

 
 Retningslinjer for strategien for den købte virksomhed. 
 

Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at en aktionæroverenskomst ikke i sig selv er 

tilstrækkelig til at fastslå, at der er indgået en aftale om udøvelse af fælles bestemmende 

indflydelse. Bestemmelser om forkøbsret ved salg og begrænsninger i pantsætningsadgangen 

medfører ligeledes ikke i sig selv, at der udøves en bestemmende indflydelse. Til sidst bemærkes 

det, at der i tilfælde med bestemmende indflydelse kan være tale om, at selskaberne eller 

kapitalfondene er uafhængige på en lang række punkter. Dette gælder eksempelvis investorkredse, 

ledelser, investeringsprofiler, forretningsstrategier og skattemæssige positioner, ligesom 

kapitalfondene meget vel hver for sig kan have investeringer i konkurrerende virksomheder. Før en 

konkret investering foretages, vil der ofte ikke være kontraktlige forpligtelser selskaber og fonde 

imellem. 

 

Med vedtagelsen af lovforslag L116 blev kapitalfonde omfattet af gældende regler om tynd 

kapitalisering, transfer pricing og kildeskat på renter, som gennemgås nedenfor. 

 

3.1.2 TYND KAPITALISERING – SEL § 11 

Ved Lov nr. 432 af 26. juni 1998 blev begrebet tynd kapitalisering lanceret i dansk skatteret ved 

SEL § 11. Lovens formål var at opretholde skatteprovenuet i Danmark ved at begrænse 

fradragsretten på koncerninterne renteudgifter, hvor renteindtægten beskattes i et andet land med en 

lavere skattesats end i Danmark. 
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Oprindelig skulle fradragsbeskæringen ske i tilfælde, hvor et dansk skattepligtigt datterselskab 

havde gæld til et kontrollerende selskab i udlandet, hvor forholdet mellem fremmedkapital 

(kontrolleret såvel som gæld til 3. mand) og egenkapital ved indkomstårets udløb var større end 4:1, 

og hvor lånevilkårene ikke var i overensstemmelse med armlængdeprincippet. 

 

I 2004 blev der dog i lyset af Lankhorst-Hohorst54 dommen foretaget en ændring af loven, således 

at også rent danske koncerner blev omfattet af reglerne.55 Dermed virker de ikke længere 

diskriminerende og er i overensstemmelse med EU-retten.  

 

Reglerne om tynd kapitalisering indebærer, at fradrag for renteudgifter og kurstab begrænses 

vedrørende såkaldt kontrolleret gæld for at sikre en minimumsbeskatning af egenkapitalafkast i 

danske selskaber. 

 

Begrænsningen af gæld og kurstab kan ske, hvis:  
 

 Den kontrollerede gæld overstiger 10 mio.kr. og alene for den del af den kontrollerede gæld, 
som skulle omkvalificeres til egenkapital, for at forholdet mellem fremmedkapital og 
egenkapital ved indkomstårets udløb udgør 4:1. 

 
 Forholdet mellem selskabets samlede gæld (koncernintern gæld og al anden gæld - 

rentebærende således som ikke rentebærende) og selskabets egenkapital ved udløbet af 
indkomståret er større med forholdet 4:1. Hvis egenkapitalen således udgør mindst 20 % 
påvirkes rentefradraget ikke. Opgørelsen er baseret på markedsværdier og inddrager også 
goodwill.  

 
 Selskabet ikke kan godtgøre, at en tilsvarende finansiering kan opnås fra en uafhængig part 

på tilsvarende vilkår. 
 

I tilfælde med flere koncernforbundne danske selskaber, som kontrolleres af samme ejerkreds, 

foretages vurderingen for tynd kapitalisering på koncernniveau, dog uden at inddrage udenlandske 

aktionærer eller et andet eventuelt dansk ultimativt moderselskab, jf. SEL § 11, stk. 4. 

 

                                                 
54 C-324/00: Lankhorst-Hohorst GmbH mod Finanzamt Steinfurt. I sagen har det tyske datterselskab Lankhorts-
Hohorst GmbH optaget et koncerninternt lån hos moderselskabet Lankhorst Taselaarr BV i Holland til en variabel 
rente. Lånet skulle anvendes til at nedbringe en dyrere bankgæld, således at renteudgifterne for datterselskabet sænkes. 
Datterselskabet blev imidlertid rentebeskåret, idet selskabet ved lånoptagelsen blev ramt af de tyske regler om tynd 
kapitalisering. Da de tyske regler om tynd kapitalisering (på samme vis som de danske regler) udelukkende gjorde sig 
gældende for udenlandske moderselskaber, fastslog EU-domstolen, at udøvelsen af etableringsfriheden blev mindre 
attraktiv for selskaber, der er placeret i andre medlemsstater. Flere europæiske lande (herunder også Danmark) ændrede 
deres regler om tynd kapitalisering som følge af denne dom. 
55 Ændring indført ved Lov nr. 221 af 30. marts 2004. 
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3.1.3 TRANSFER PRICING – LL § 2 

Koncernforholdet indebærer mulighed for, at koncernen efter forgodtbefindende kan placere og 

fordele indkomsten hos de enkelte koncernselskaber gennem påvirkning af overdragelsespriser, 

afregningsbetingelser og øvrige økonomiske vilkår for interne dispositioner. I international 

skatteretlig teori benævnes sådanne dispositioner som dispositioner, der er foretaget mellem parter, 

som kan siges ”not to be at arm’s length”. Denne betegnelse har udviklet sig til tillige at betegne 

selve de økonomiske vilkår. At en koncerndisposition ikke er foretaget på ”armlængde vilkår” er 

udtryk for at vilkårene er styret og dikteret af andre hensyn end almindelige kommercielle og 

markedsbestemte hensyn.56 

 

I henhold til LL § 257, de materielle transfer pricing regler, skal interesseforbundne parter ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der 

svarer til de priser og vilkår, som uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner 

(armslængdeprincippet). Kravet om anvendelse af armslængdeprincippet i forhold til priser og 

vilkår for kontrollerede transaktioner omfatter såvel indenlandske som grænseoverskridende 

transaktioner. 

 

3.1.4 KILDESKAT PÅ RENTER – KSL § 65 D 

Kildeskat på renter er reguleret i KSL § 65 D58 og skal sikre, at der ikke opnås rentefradrag i 

Danmark, hvis de modsvarende renteindtægter ikke beskattes, eller kun beskattes i begrænset 

omgang, som følge af, at det udlånende koncernforbundne selskab er beliggende i et skattelyland. 

 

Som udgangspunkt er der i disse tilfælde begrænset skattepligt til Danmark af renter og 

kursgevinster af koncernintern gæld. Det vil sige renter/kursgevinster af gæld, som selskaber m.v. 

har til udenlandske juridiske personer som nævnt i transfer pricing reglerne. Skatten indeholdes 

med 25 % af renteindtægten/kursgevinsten, og skattepligten er endeligt opfyldt med den foretagne 

indeholdelse af kildeskat. 

 

                                                 
56 Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen, Jacob Bundgaard, ”Skatteretten 2”, side 426+427. 
57 Indført ved Lov nr. 432 af 26. juni 1998. 
58 Indført ved Lov nr. 221 af 30. marts 2004. I forbindelse med enhver udbetaling eller godskrivning af 
renter/kursgevinster til et selskab m.v., der er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d/h, skal den, for 
hvis regning udbetalingen eller godskrivningen foretages, indeholde 25 % af den samlede rente/kursgevinst. Det 
indeholdte beløb benævnes »renteskat«. Pligten til at indeholde renteskat påhviler selskaber, fonde og foreninger, der 
har hjemting her i landet (eller en dertil befuldmægtiget). 
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3.2 INDGREB MOD KAPITALFONDE – LOVFORSLAG L213 

Med vedtagelsen af lovforslag L213 (Lov nr. 540 af 6. juni 2007) blev der bl.a. tilføjet to nye 

paragraffer i selskabsskatteloven i form af SEL §§ 11 B og 11 C, som medfører nye regler om 

yderligere rentefradragsbegrænsning. 

 

SEL §§ 11 B og 11 C er særligt rettet mod den form for skatteoptimering, hvor skattemæssige 

indkomster placeres i et lavskatteland, og udgifterne placeres i Danmark via øgede 

finansieringsudgifter. 

 

Formålet med reglerne er således at begrænse fradragsretten for finansieringsudgifter, der ikke 

hidrører fra driften her i landet. Reglen om tynd kapitalisering i SEL § 11 rammer ligeledes 

situationer, hvor finansieringsudgifterne placeres i Danmark og indtægten andetsteds. Forskellen 

ligger i, at hvor der efter bestemmelserne i SEL §§ 11 B og 11 C sker fradragsbeskæring af både 

koncerninterne og eksterne nettofinansieringsudgifter59, sigter reglen i SEL § 11 alene til 

fradragsbeskæring af koncerninterne renter og kurstab. 

 

Reglerne skal ses i sammenhæng, da fradragsbeskæringen først sker efter reglerne om tynd 

kapitalisering (SEL § 11), herefter efter renteloftsreglen (SEL § 11 B) og til sidst efter EBIT-

reglen60 (SEL § 11 C). Således kan samme beløb kun fradragsbeskæres efter en af reglerne. 

 

Reglerne i § SEL 11 B og 11 C medfører dog at alle selskaber med store nettofinansieringsudgifter 

vil opleve stigende skat. I baggrunden for aftalen omkring L213 anføres det at man er opmærksom 

på den problemstilling, men at iværksættere og nystartede virksomheder kun i yderst sjældne 

tilfælde vil have nettofinansieringsudgifter udover 20 mio. kr. En nettofinansieringsudgift på 20 

mio. kr. svarer ved en rente på 6,5 % til en nettogæld på over 300 mio. kr. Begrænsningerne i 

værdien af rentefradrag vil derfor kun i ganske få tilfælde være et reelt problem for disse 

virksomheder. 

 

For overblikkets skyld er reglerne vedrørende fradragsbegrænsning af finansieringsudgifter 

illustreret i nedenstående figur. 

 

                                                 
59 For den fulde definition af nettofinansieringsudgifter se SEL § 11 B, stk. 4. 
60 Earnings Before Interest and Tax. Der er tale om et særligt skattemæssigt EBIT begreb, der ikke har sammenhæng 
med det regnskabsmæssige EBIT begreb. 



3       HISTORISKE VÆRNSREGLER 

35 

Figur: Fradragsbegrænsning for finansieringsudgifter 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Mette Ferdman, Kandidatafhandling  CMA, CBS 2008 ”Skatteindgreb 

mod kapitalfonde – konsekvenser af LOV 540 af 6/6 2007”, side 51  
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3.2.1 RENTELOFTSREGLEN – SEL § 11 B 

Danske selskaber kan alene fradrage årets nettofinansieringsudgifter i det omfang, disse ikke 

overstiger den skattemæssige værdi af visse kvalificerede aktiver61 gange med standardrenten, jf. 

SEL § 11 B, stk. 2. Standardrenten er 5 % (2010). Fradragsbeskæringen kan dog maksimalt 

nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på 21,3 mio. 

kr. (2010).  

 

Hvor reglerne om tynd kapitalisering kun omhandler kontrolleret gæld, omfatter renteloftsreglen al 

gæld også til uafhængig tredjemand således, at alle nettofinansieringsudgifter kan blive ramt af 

beskæring. Nettorenteudgifter, der beskæres efter renteloftet, er permanent tabt. Nettokurstab, der 

beskæres efter renteloftet, kan fremføres til modregning i tilsvarende bruttokursgevinster i de 

efterfølgende 3 indkomstår. Ved opgørelse af hvilke nettofinansieringsudgifter for indkomståret der 

anses for at være beskåret, anses kurstab for at være beskåret først, fordi disse til gengæld kan 

fremføres. For sambeskattede selskaber fremføres sådanne kurstab hos administrationsselskabet. 

 

3.2.2 EBIT-REGLEN – SEL § 11 C 

EBIT-reglen i SEL § 11 C er et supplement til renteloftsreglen i SEL § 11 B. Efter EBIT-reglen kan 

den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter maksimalt nedsættes med 80 % som følge 

af nettofinansieringsudgifterne, efter en eventuelt fradragsbeskæring efter reglerne om tynd 

kapitalisering i SEL § 11 og renteloftet i SEL § 11 B. Med andre ord skal 20 % af den skattepligtige 

indkomst før nettofinansieringsudgifter som udgangspunkt beskattes under hensyntagen til, at 

underskud fra tidligere år godt kan bringe den skattepligtige indkomst yderligere ned, efter at 

fradragsbeskæringen er foretaget. Er den skattepligtige indkomst negativ, kan de 

fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter ikke overstige grundbeløbet på 21,3 mio.kr.  

 

I modsætning til hvad der er gældende ved fradragsbeskæringen på grundlag af renteloftet, kan 

nettofinansieringsudgifter, som i et indkomstår bliver beskåret efter EBIT-reglen, fremføres til 

fradrag i efterfølgende år uden tidsbegrænsning. Herved udgør beskæringen efter EBIT-reglen alene 

en periodeforskydning og ikke en permanent fortabelse af fradragsretten for 

nettofinansieringsudgifter, jf. SEL § 11 C, stk. 1. 

 

                                                 
61 Aktiverne, som indgår i opgørelsen, nævnes i SEL § 11 B, stk. 5 og 6. 
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Selskaber, som indgår i national sambeskatning efter SEL § 31 eller i international sambeskatning 

efter SEL § 31 A, skal opgøre koncernens nettofinansieringsudgifter samlet og har et samlet 

grundbeløb på 21,3 mio.kr. Fradragsbegrænsningen foregår således også på koncernniveau. For 

sambeskattede selskaber fremføres nettofinansieringsudgifter, som er beskåret efter EBIT-reglen, 

hos administrationsselskabet. 

 

Lovforslag L23 Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v. endelig vedtaget ved Lov nr. 

98 af 10. februar 2009 er en opfølgning på Lov nr. 540 af 6. juni 2007 (lovforslag L213).  

 

Der er tale om justeringer og præciseringer, som ikke ændrer på de nye reglers grundlæggende 

opbygning og virkemåde.  

 
Forslaget indebærer bl.a. en udvidet adgang til fradrag for kurstab på fordringer, og at varedebitorer 

m.v. opstået ved salg af tjenesteydelser kan medregnes ved opgørelsen af fradragsloftet. Derved 

undgås, at velkonsoliderede virksomheder og selskaber, der leverer tjenesteydelser, utilsigtet får 

beskåret deres fradrag for nettofinansieringsudgifter. 

 
Herudover indeholder lovforslaget ændringer vedrørende investeringsselskaber, som bliver særskilt 

behandlet i kapitel 4. 

 

3.3 KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER OG SKAT 

I medierne har det ofte været fremstillet som om, at kapitalfondsejede selskaber ikke betaler skat.  

Spørgsmål blev behandlet i en rapport bestilt af DVCA i 2008. Rapporten blev udarbejdet af 

CEBR62. Konklusionen på undersøgelsen var kort fortalt, at kapitalfonde ikke er specielle i 

skattemæssig henseende, men at de som alle andre søger at optimere deres skattebetaling. 

 

DVCA har ligeledes lavet deres egen undersøgelse af skattebetalinger i kapitalfondsejede selskaber 

som viser at de i 2008 tilsammen fik et resultat før skat på knap 6,1 mia.kr. Heraf var aktuel skat 

knap 2,6 mia. kr., hvilket svarer til en skatteprocent på 42,7. Skatteprocenten afspejler bl.a. 

virkningen af regeringens indgreb mod kapitalfonde L213 fra 2007, som reducerede 

rentefradragsretten. Det ses således at kapitalfondsejede selskaber betaler skat, også hvis man ser på 

2007, hvor skatteprocenten var 28,9.63

                                                 
62 CEBR, juni 2008: ”Private equity i Danmark”. 
63 DVCA, juni 2009: ”Kapitalfonde i 2008” – årsskrift, side 13. 
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Figur: Skattebetalinger i kapitalfondsejede selskaber 

 
 Alle selskaber inkl. TDC og ISS Alle selskaber ekskl. TDC og ISS 

Kr. 2008 2007 2008 2007 

Resultat før skat 6.072.540 7.823.059 1.354.540 1.108.059 

Aktuel skat 2.595.161 2.258.434 736.161 380.149 

Skatteprocent 42,7 % 28,9 % 54,3 % 34,3 % 
 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra DVCA Kapitalfonde i 2008, side 13. 
 

Endvidere fortæller TDC’s koncernfinansdirektør Jesper Ovesen: ”Det er klart, at det sidste 

skatteindgreb har gjort det vanskeligere at nå i mål. Alene i 2007 koster skatteindgrebet ca. 7 % af 

vores overskud.” 64 

 

SKAT har i efteråret 2009 indledt en jagt på et tocifret milliardbeløb hos kapitalfondene, idet de 

mistænker kapitalfondene for at have trukket milliarder ud i udbytte til moderselskaber, der typisk 

ligger i Luxembourg, uden indeholdelse af udbytteskat.  

 

Landsskatteretten har ved kendelse 21. oktober 2009, SKM2009.667 truffet følgende afgørelse: 

”Et selskab blev anset for indeholdelsespligtigt af renteskat af renter af gæld til selskab på Isle of 

Man, jf. kildeskatteloven § 65 D, jf. selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra d, idet gælden ansås for 

kontrolleret gæld efter skattekontrollovens § 3 B.” 

 

Kendelsen vedrører årene 2004-2006. Moderselskabet er hjemmehørende på Isle of Man, hvormed 

Danmark på daværende tidspunkt ikke havde indgået en dobbeltbeskatningsaftale. 

Landsskatteretten lægger i sin afgørelse vægt på, at moderselskabet udøvede bestemmende 

indflydelse over selskabet, hvorfor selskabet har været pligtigt til at indeholde rentekildeskat, jf. 

KSL § 65 D. Ifølge SKAT’s sagsfremstilling var selskabet i de pågældende år ejet af G1 Ltd., Isle 

og Man, og G2 A/S – sidstnævnte selskab med en ejerandel på 35,01 %. I selskabets årsrapporter 

for 2004-2006 er G2 A/S og G1 Ltd. nævnt under nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

på selskabet samt under aktionærer, der ejer mere end 5 % af selskabets aktiekapital. 

 

I henhold til artikel i Børsen mandag den 23. november 2009 er sagen den første af i alt ca. 50 sager 

som SKAT har anlagt med mistanke om, at et dansk kapitalfondsejet selskab udbetaler 
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udbytte/renter uden at sikre sig, at det ikke skal indeholde kildeskat. Ifølge artiklen har SKAT 

mistanke om at: 

 
1. Et dansk kapitalfondsejet selskab udbetaler udbytte/renter, og er her forpligtiget til at sikre, 

at det ikke skal indbetale skat. Det undlader det kapitalfondsejede selskab og henviser til, at 
fonden har udbetalt udbyttet til et holdingselskab i andet EU-land, som typisk er 
Luxembourg. 

 
2. Pengene kommer til Luxembourg. Når kapitalfonden sender pengene til et EU-land eller et 

land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan SKAT ikke opkræve 
rentekildeskat eller inddrage kildeskat. Mistanken går på, at Luxembourg-selskaberne er 
skuffeselskaber, der reelt ikke har andet formål end i løbet af få minutter at sende penge 
videre til Kanaløerne. 

 
3. Pengene ankommer til Kanaløerne, som er en del af Storbritannien, men skattemæssigt ikke 

er medlem af EU, og Danmark har ikke en dobbeltbeskatningsaftale med øerne. Det 
betyder, at SKAT får sværere ved at se om pengene nogensinde bliver beskattet, og med 
skattesystemet på Kanaløerne vil det formentligt aldrig ske. 

 

”Et af de uafklarede spørgsmål drejer sig om, hvad der afgør om et holdingselskab er den 

retmæssige ejer af et udbytte. Det er ikke afklaret i hverken dansk ret eller international ret. Det er 

heller ikke klart hvilke krav, de danske skattemyndigheder kan stille til udenlandske 

holdingselskaber. I de tilfælde hvor selskaberne har aktiviteter i andre EU-lande kan det betyde, at 

de danske regler og de igangværende sager vil komme i konflikt med EU-retten.” 65 

 

”Vi mener ikke, at det er i overensstemmelse med dansk ret og EU-lovgivningen, men Skat er 

tilsyneladende ikke helt enig, så det må tiden vise”, siger Daniel Noe Harbro.66 

 

Det må forventes, at sagerne går direkte til Landsretten og dermed sandsynligvis til Højesteret på 

grund af det principielle i sagerne. 

 

SKAT har netop tabt en sag i Landsskatteretten SKM2010.268, hvor et udbytte var blevet pålagt 

kildeskat, fordi det, ifølge SKAT, ikke skulle anses for udloddet til det umiddelbare moderselskab 

men derimod til de bagvedliggende investorer i toppen af selskabsstrukturen. Landsskatteretten tog 

her afstand fra kildebeskatning af udbyttet med henvisning til, at udbyttet i den konkrete sag ikke 

var videreudloddet op i strukturen men derimod anvendt af moderselskabet til udlån til det danske 

datterselskab. Landsskatteretten afviste således ikke argumentet om gennemstrømningsselskaber 

                                                                                                                                                                  
64 DVCA, juni 2008: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” – baggrundsrapport, side 63. 
65 Børsen 23. november 2009 ”Kapitalfonde i krig mod Skat”, Lasse Friis, side 6-7. 
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fuldstændigt, men kun for den konkrete sag. Sagen drejede sig om et konsortium af private equity-

fonde og andre investorer, der havde erhvervet en dansk virksomhed gennem et luxemboursk 

holdingselskab. Den juridiske struktur kan sammenfattes således: 

 

Figur: Juridisk struktur 
 

 
Kilde: Deloitte – Danmark Skat Alert – 18.april 2010 af Jens Wittendorff. 
 
 
RETMÆSSIGE EJER (BENEFICIAL OWNER) 

I henhold til dansk ret findes ikke en præcis definition på begrebet retmæssig ejer (beneficial 

owner), men ifølge Jacob Bundgaard og Niels Winther Sørensen er der en formodning om, at de 

danske domstole vil sætte lighedstegn mellem begrebet retmæssig ejer og rette indkomstmodtager.67 

 
Synspunktet støttes af skatteministeren i svar til FSR, jf. lovforslag L116 bilag 9, hvor han udtaler: 

”Hvis kapitalfondene foretager aktie- og låneinvesteringer via holdingselskaber, vil det skulle 

vurderes, om holdingselskabet er rette indkomstmodtager/retmæssig ejer af renteindkomsten.” 

 

I Tidsskrift for Skatter og Afgifter – særtillæg marts 2010 er optrykt en afhandling af Mads Severin 

Hansen, der behandler emnet beneficial owner, hvor han konkluderer følgende:  

”Typisk betragtes den, der civilretligt anses som modtageren af en given indkomst, også som rette 

indkomstmodtager i skattemæssig henseende. Dette gælder, uanset om en given transaktion ud fra 

                                                                                                                                                                  
66 Skatteekspert i PriceWaterhouseCoopers og formand for skatteudvalget hos DVCA. 
67 Artikel i SR-Skat 2007.395: ”Retmæssig ejer ved international koncernfinansiering – 1. del” af Jacob Bundgaard og 
Niels Winther-Sørensen. 
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skattemyndighedernes synspunkt er uhensigtsmæssig, med mindre der er tale om ren proforma. … 

Heraf må det konstateres, at et gennemstrømningsselskab, da typisk ejer det underliggende aktiv 

samt i almindelig er uden fysiske rammer, efter dansk ret umiddelbart må anerkendes som rette 

indkomstmodtager og dermed retmæssige ejer alene på baggrund af det civilretlige ejerskab, dvs. 

uden det økonomiske indhold af skatteyderens dispositioner tillægges betydning.” 68 

 

SKAT har anlagt deres sager ud fra en realitetsgrundsætning, hvorimod dansk teori og praksis69 

tager afsæt i det civilretlige ejerskab.   

 

3.4 DELKONKLUSION 

Hovedreglen i dansk skatteret er, at der er fradragsret for renteudgifter og tidligere var der ingen 

begrænsninger for kapitalfondene til at udøve aggressiv skatteoptimering og fratrække enorme 

renteudgifter. Først med vedtagelsen af L116 i 2006 blev kapitalfonde omfattet af reglerne om tynd 

kapitalisering, transfer pricing og kildeskat på renter og fik dermed delvist begrænset deres 

rentefradragsret. Med L213 blev der pr. 1. juli 2007 indført to yderligere begrænsninger for 

renteudgifter, henholdsvis renteloftsreglen i SEL § 11 B og EBIT-reglen i SEL § 11 C, idet SEL § 

11 ikke alene kunne sikre selskabsskatteprovenuet i Danmark. 

  

I international sammenhæng må Danmark herefter anses for at have nogle af de mest komplekse 

regler på dette område.70 

 
SKAT indledte i efteråret 2009 en jagt på et tocifret milliardbeløb hos kapitalfondene, idet de 

mistænker kapitalfondene for at have trukket milliarder ud i udbytte til moderselskaber, der typisk 

ligger i Luxembourg, uden indeholdelse af udbytteskat.  

 
Dansk teori og praksis tager afsæt i det civilretlige ejerskab, men SKAT har anlagt sagerne ud fra 

en realitetsgrundsætning. Vi spår derfor ikke SKAT de store chancer for at få medhold i de 

ovennævnte 50 anlagte sager om retmæssige ejer af renter og udbytte med deraf tvungen 

indeholdelse af kildeskat. 

  

  

                                                 
68 TfS 2010 – Særtillæg marts: ”Beneficial owner”, afhandling af Mads Severin Hansen. 
69 Se f.eks. SKM2006.749 (Elevatormodel-sagen) hvor Højesteret klart tilkendegiver, at selskabsretlige transaktioner 
ikke kan tilsidesættes skattemæssigt ved inddragelse af et omgåelsessynspunkt i fortolkningen. 
70 Artikel i SKAT udland, 7a – juli 2007, 234: ”Beskæring af rentefradrag efter et variabelt renteloft og EBIT-regel” af 
Bjarne Gimsing og Carina Korsgaard, KPMG. 
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4 INVESTERINGSSELSKABER  

Aktieavancebeskatningslovens § 19 indeholder reglerne om investeringsbeviser samt de i 2009 

indførte regler om selskaber, som anses som investeringsselskaber i henhold til rådsdirektiv 

85/611/EØF, og som i øvrigt opfylder de krav, der er indeholdt i ABL § 19, stk. 2-5. 

 

Disse selskaber er ikke omfattet af den normale selskabsbeskatning, men er skattefrie selvstændige 

skattesubjekter, således at beskatningen gennemføres på aktionærniveau efter lagerprincippet. 

 

Bestemmelsen i ABL § 19 blev ændret med vedtagelsen af lovforslag L23 Justering af 

rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v. (Lov nr. 98 af 10. februar 2009). Overgangsreglerne er 

ændret ved Lov nr. 1388 af 21. december 2009 (lovforslag L55). 

  

I kapitel 4 vil vi behandle følgende emner: 
 

 Gennemgang af reglerne om investeringsselskaber 
 Skattemæssige konsekvenser ved at være et investeringsselskab 

 

4.1 GENNEMGANG AF REGLERNE OM INVESTERINGSSELSKABER 

Indtil vedtagelsen af lovforslag L23 (Lov nr. 98 af 10. februar 2009) definerede ABL § 19, stk.2 

investeringsselskaber som: 

 
1. Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF (det såkaldte UCITS 

direktiv). 
 

2. Et selskab, m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i 
selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets 
formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi.  

 

Formålet med ændringen af definitionen af begrebet investeringsselskab var at sikre en korrekt 

beskatning af personer her i landet, som investerer i udenlandske investeringsinstitutter, der 

opsamler deres overskud i instituttet og ikke giver de danske skattemyndigheder sådanne 

oplysninger om sammensætningen af instituttets overskud, at de danske investorer løbende kan 

blive beskattet af deres andel af overskuddet i overensstemmelse med danske skatteregler.  

 

I nogle tilfælde er kollektive investeringsinstitutter i lande og områder uden for EU konstrueret, så 

de falder uden for den daværende definition af investeringsselskab, jf. ABL § 19, stk. 2, nr. 2, idet 

betingelsen om tilbagekøb ikke er opfyldt. Herved opnåede de danske investorer, at deres afkast fra 
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investeringsinstituttet først blev beskattet, når beviserne i instituttet blev afstået, og ikke løbende, 

selvom beskatningen ville ske løbende, hvis de pågældende investorer havde foretaget 

investeringen direkte. Desuden opnåede de danske investorer den fordel, at beskatningen skete som 

aktieindkomst, og ikke som kapitalindkomst, selv om en del af afkastet ville blive beskattet som 

kapitalindkomst, hvis de pågældende investorer havde foretaget investeringen direkte. 

  
I forbindelse med vedtagelsen af L23 blev der i ABL § 19, stk. 2, nr. 2, indsat som 5.-7. pkt.: 

»Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets 

virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at 

selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, regnes i 

denne sammenhæng for én deltager.« 71 

 
Dermed blev også selskaber uden tilbagekøbspligt, hvis virksomhed består i kollektiv investering, 

omfattet af reglerne om investeringsselskaber. 

 
Antallet på 8 deltagere svarer til kravet til antallet af medlemmer i en bevisudstedende udloddende 

investeringsforening eller kontoførende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 7.72 

 
Ved indførelsen af reglerne om investeringsselskaber i 2005 blev der indsat en regel i ABL § 19, 

stk. 3, om, at selskaber med underliggende datterselskaber (driftsselskaber) falder uden for begrebet 

investeringsselskab. Forud for vedtagelsen af L23 havde ABL § 19, stk. 373, følgende ordlyd: ”Et 

investeringsselskab som nævnt i stk. 2 omfatter ikke et selskab m.v., hvis formue gennem 

datterselskaber hovedsageligt investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et 

datterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet i løbet af året direkte eller indirekte råder 

over mere end 50 % af aktiekapitalen eller 50 % af stemmerne.” 

 
Lempelsen har til formål at undgå, at selskaber, der baserer sig på produktionsvirksomhed samt 

holdingselskaber i sædvanlige koncerner, der baserer sig på produktionsvirksomhed, bliver anset 

som investeringsselskaber omfattet af ABL § 19, stk. 2 som følge af kollektiv investering. 

                                                 
71 ABL § 19, stk. 2, nr. 5 er ved lovforslag L55 (Lov nr. 1388 af 21. december 2009) ændret til: ”Koncernforbundne og 
nærtstående deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2 og aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, regnes i denne 
sammenhæng for én deltager.” Der er egentlig tale om en ændring til 6.pkt. og man kommer dermed til at slette pkt. 5 
(Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere.). I L112, vedtaget den 1. juni 2010, rettes op på 
fejlen, således at ABL § 19, stk. 2, nr. 2, bringes i overensstemmelse med hensigten bag Lov nr. 1388 af 21. december 
2009. 
72 Jf. bemærkningerne i betænkning af 3. december 2008 til L23. 
73 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007. 
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Reglen blev ændret ved vedtagelsen af L23, i det man i forbindelse med justeringen af 

undtagelserne til den ændrede definition af et investeringsselskab ved en fejl ikke fik gentaget 

”holding-reglen”, for selskaber med tilbagekøbspligt i forhold til egne aktier. 

 

Med vedtagelsen af L23 fik bestemmelsen i ABL § 19, stk. 3 følgende formulering: ”Et 

investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 5. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis mere end 15 

% af selskabets regnskabsmæssige aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i 

andet end værdipapirer m.v. Til værdipapirer m.v. medregnes ikke aktier i et andet selskab, hvori 

førstnævnte selskab ejer mindst 10 % af aktiekapitalen, medmindre det andet selskab selv er et 

investeringsselskab, jf. stk. 2. Hvis et selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på 

eller ejer aktier i et koncernforbundet selskab, jf. ligningslovens § 2, stk.2 (og 3)74, ses der ved 

opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs 

aktiver, som svarer til førstnævnte selskabs direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.” 

 

Med fremsættelsen af lovforslag L55 Mindre justering af reglerne vedrørende 

investeringsselskaber (Lov nr. 1388 af 21. december 2009) ønskede skatteministeren at rette på den 

utilsigtede stramning af definitionen af et investeringsselskab, der bevirkede, at holdingselskaber 

m.v., der efter de tidligere gældende regler ikke var at betragte som investeringsselskab, efter de 

nye regler skulle betragtes som værende investeringsselskab til trods for, at de datterselskaber, som 

holdingselskabet ejer aktier i, hovedsageligt investerer i andre værdier end værdipapirer m.v.  

 

Det blev derfor foreslået i henhold til ABL § 19, stk. 3 før 1. pkt., at disse holdingselskaber med 

tilbagekøbspligt igen undtages fra definitionen af et investeringsselskab: ”Et investeringsselskab 

som nævnt i stk. 2, nr. 2, 1. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis formue gennem datterselskaber 

hovedsageligt investeres i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et datterselskab forstås et 

selskab, hvori moderselskabet har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.” 75 

 

Dermed blev selskaber med tilbagekøbspligt, der gennem datterselskaber investerer i andet end 

værdipapirer m.v. igen undtaget fra ABL § 19 stk. 2 nr. 2, og er derfor igen undtaget fra 

definitionen af et investeringsselskab. 

 

                                                 
74 Henvisningen til LL § 2 stk. 3 udgår i forbindelse med L55. Der er ikke tale om nogen indholdsmæssig ændring, men 
blot en tydeliggørelse. 
75 Jf. bemærkninger til lovforslaget. 
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Definitionen af bestemmende indflydelse, som skal lægges til grund, er den bredt formulerede 

definition i LL § 2, stk. 2. Det fremgår heraf, at der ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab 

eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af 

stemmerne. Ved bedømmelsen medregnes aktier og stemmerrettigheder, som indehaves af 

koncernforbundne selskaber, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, 

eller der er fælles ledelse. Endvidere medregnes ved bedømmelsen aktier og stemmerettigheder, 

som indehaves af personlige aktionærer og deres nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet 

af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre 

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

indflydelse. 

 

Sidstnævnte er navnlig interessant i forhold til kapitalfondsstrukturer, idet der typisk mellem 

parterne vil være indgået en aftale om fælles udøvelse af bestemmende indflydelse. I nedenstående 

figur er gengivet en typisk kapitalfondsstruktur: 

 

Figur: Kapitalfondsstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra artikel TfS 2009, 567: ”Investeringsselskaber” af Jacob Bundgaard og 

Peter Koerver Schmidt. 
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Otte partnere (personer) ejer aktiekapitalen i managementselskabet, der udelukkende ejer en andel 

på 1 % (dvs. mindre end 10 %) af et K/S. K/S’ets eneste aktiv er en aktiepost bestående af alle 

aktierne i selskab 2. Som følge af det i dansk skatteret anvendte transparensprincip for 

personselskaber skal selskab 1 skatteretligt anses for at eje en aktiepost i porteføljeselskabet 

svarende til andelen i K/S’et (dvs. en aktiepost på 1 %). Som udgangspunkt vil 

managementselskabet således skulle betragtes som et investeringsselskab, idet selskabet har otte 

deltagere, og dets virksomhed består i investering i værdipapirer.  

 
Er der imidlertid indgået en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse i 

porteføljeselskabet mellem managementselskabet og ”investorerne”, vil managementselskabet ikke 

skulle medregne sin aktiepost på 1 % i porteføljeselskabet ved opgørelsen af dets aktiver, idet der i 

stedet skal medregnes den andel af porteføljeselskabets aktiver, som svarer til 

managementselskabets ejerandel på 1 %. Såfremt porteføljeselskabet eksempelvis har aktiv drift, 

hvorved mere end 15 % af dets aktiver udgøres af andet end værdipapirer, vil managementselskabet 

således ikke være at betragte som et investeringsselskab. Forarbejderne til loven og de 

spørgsmål/svar, som er offentliggjort i forbindelse med lovforslagets vedtagelse omtaler ikke 

ovenstående situation, men henset til ordlyden synes konsekvenserne ved en aftale om fælles 

udøvelse af bestemmende indflydelse i ovennævnte situation at være som beskrevet.76 

 
De ændrede regler blev gennemført med tilbagevirkende kraft fra begyndelsen af indkomståret 

2009. Var der 8 aktionærer i selskabet, kunne man således blive omfattet af de nye regler om 

kollektiv investering og dermed reglerne om investeringsselskaber, uagtet at man efter de tidligere 

regler ikke havde været omfattet, således at de reelt kunne foreligge skærpet skattelovning med 

tilbagevirkende kraft.77 Dette medførte usikkerhed omkring måletidspunktet for antallet på 8 

aktionærer. 

 
Skatterådet afgiver i SKM2010.8478 et bindende svar, der statuerer, at antallet af deltagere i et 

investeringsselskab måles ved udgangen af indkomståret i relation til reglerne om, hvorvidt der 

foreligger kollektiv investering.  

                                                 
76 Artikel i TfS 2009, 567: ”Investeringsselskaber” af Jakob Bundgaard og Peter Koerver Schmidt. 
77 SR-Skat 2010.79: Ole Bjørns kommentar til Skatterådets bindende svar i SKM2010.84. 
78 Beskrivelse af de faktiske forhold: A A/S (”Selskabet”) er det gamle managementselskab for X-fonden. Fonden er 
under afvikling, og samtlige driftsselskaber er blevet afhændet. I forbindelse med fondens stiftelse har det været et krav, 
at Fondens deltagere også ejede en andel af Selskabet. Selskabet har i øjeblikket 9 aktionærer. Selskabets aktiver består 
ud over et kontantindestående af to mindre aktieposter i selskaberne B ApS og C ApS. Selskabets kontantindestående 
udgør gennemsnitligt mere end 88,5 % af selskabets aktiver, hvorfor spørgsmålet er opstået om, hvorvidt Selskabet 
risikerer at blive et investeringsselskab efter de i februar 2009 vedtagne nye regler, der med tilbagevirkende kraft fra 1. 
januar 2009 ændrede definitionen af investeringsselskaber. Selskabet er under afvikling og inden udgangen af 
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Såfremt man ved begyndelsen af indkomståret 2009 var 8 aktionærer eller derover, forelå der 

således ikke kollektiv investering for indkomståret 2009, hvis antallet af aktionærer blot ved 

udgangen af indkomståret 2009 var under 8. 

 

4.2 SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER VED AT VÆRE ET INVESTERINGSSELSKAB 

Overgangen til beskatning efter ABL § 19 indebærer for den personlige investor: 
 

 At investeringsselskabet bliver skattefrit bortset fra den indeholdte 15 % beskatning af 
udbytter på danske aktier, jf. SEL § 3, stk.1, nr.19. 

 
 At investeringsselskabets aktiver og passiver anses for solgt på tidspunktet for overgangen 

til en ny skattemæssig status, jf. SEL § 5, stk. 1 og 4.79 
 

 At der for investor skal foretages en opgørelse af gevinst og tab på de aktier, der berøres af 
statusskiftet. 

 
 At investors aktier overgår fra beskatning efter realisationsprincippet til beskatning efter 

lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5-7, og dermed sikres en løbende beskatning af 
værdiforskydningen som kapitalindkomst frem for en realisationsbeskatning som 
aktieindkomst.  

 
Såfremt investor er et holdingselskab, ser sidste punkt således ud: 
 

 At investors aktier overgår fra beskatning efter realisationsprincippet (forudsat dette er valgt 
for selskabets unoterede aktier) til beskatning efter lagerprincippet, jf. ABL § 23, stk. 5-7, 
og dermed sikres en løbende beskatning af værdiforskydningen. 

 
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202), indeholder skærpede 

regler om beskatning af kapitalfondspartnere (carried interest) i form af en ny bestemmelse i LL § 

16 I. Af den nye bestemmelses stk. 1 fremgår, at der ikke skal ske beskatning af 

kapitalfondspartnere efter LL § 16 I, hvis partnerens aktier er omfattet af reglerne om 

investeringsselskaber i ABL § 19. 

 

Reglerne om carried interest er særskilt behandlet i afsnit 5.3 - Beskatning af aktier ejet af 

kapitalfondspartnere (carried interest). 

                                                                                                                                                                  
indkomståret 2009 forventes det, at selskabet alene vil have seks aktionærer som følge af tre aktionærers forestående 
salg af aktier. 
79 Tidspunktet for statusskifte er med vedtagelsen af L112 blevet synkroniseret med øvrig skattelovgivning således at 
statusskiftet først får virkning fra udløbet af det indkomstår hvor overgangen finder sted.  
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4.3 DELKONKLUSION 

Definitionen af investeringsselskaber er blevet væsentligt bredere og medfører, at en række 

selskaber fra indkomståret 2009 vil blive kvalificeret som investeringsselskaber.  

 

Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses et selskab således for et investeringsselskab, hvis 

dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer mv. og hvor mindst 85 % af selskabets 

aktiver består i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 

deltagere. Måletidspunktet for antallet af deltagere i et investeringsselskab er ved udgangen af 

indkomståret i relation til reglerne om, hvorvidt der foreligger kollektiv investering jf. Skatterådets 

bindende svar i SKM2010.84. 

 

Når der foreligger en aftale om fælles bestemmende indflydelse, som vist i ovenstående figur, vil 

konsolideringsreglen dog som oftest medføre, at hverken managementselskaber i kapitalfonde eller 

de bagvedliggende kapitalfondspartnere umiddelbart havner i reglerne om investeringsselskaber og 

dermed tvungen lagerbeskatning på trods af udvidelsen af ABL § 19.  

 

De fleste vil nok forsøge at undgå at blive betragtet som et investeringsselskab for at undgå den 

øgede likviditetsbelastning, der følger som konsekvens af den løbende skattebetaling af urealiserede 

gevinster. 

 

Man kan ikke konkludere, at det er en ulempe at blive betragtet som et investeringsselskab, da 

investeringsselskabet er et skattefrit skattesubjekt, bortset fra en 15 % beskatning af udbytter på 

danske aktier. Det kan således i visse situationer være en fordel at blive lagerbeskattet via 

investeringsselskabsreglerne og samtidig undgå carried interest beskatningen. 

 

Hvis man ønsker at overgå til at være et investeringsselskab og er under 8 deltagere, kan man f.eks. 

i vedtægterne indsætte en klausul om tilbagekøbspligt, så overgår man automatisk til 

investeringsselskabsreglerne. 
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5 FORÅRSPAKKEN 2.0 

Forårspakken 2.0 ændrer væsentligt ved beskatningen af selskabers gevinst, tab og udbytte på 

aktier. Lovforslag L202 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. er en del af 

udmøntningen på Skatteministeriets område af aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen og 

Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat.  

 

Lovforslag L202 (Lov nr. 525 af 12. juni 2009) blev vedtaget i forbindelse med 3. behandlingen den 

28. maj 2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Med loven gennemføres en 

harmonisering af den skattemæssige behandling af selskabers udbytter og aktieavancer med det 

formål at sikre en mere enkel og ens beskatning af udbytter og aktieavancer. Harmoniseringen sker 

ved, at:  

 
 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af egne aktier, datterselskabsaktier og 

koncernselskabsaktier gøres skattefrie uanset ejertid. 
 
 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af nærings- og porteføljeaktier beskattes fuldt ud 

uanset ejertid.  
 
 Der indføres lagerbeskatning af selskabers næringsaktier og visse porteføljeaktier.  

 
 Den begrænsede skattepligt udvides til også at omfatte porteføljeaktier. 

 
 Kapitalfondspartneres merafkast beskattes som erhvervsindkomst.  

 
 Der indføres værnsregler mod mellemholdingselskaber indføres. 
 
 Adgangen til fradrag for advokat- og revisoromkostninger og undersøgelser af nye markeder 

i forbindelse med etablering af virksomhed afskaffes. 
 

Vi har i kapitel 5 udvalgt følgende emner til nærmere behandling: 
 

 Beskatning af udbytter og aktieavancer 
 Beskatning af aktier ejet af kapitalfondspartnere (carried interest) 
 Værnsregel mod mellemholdningsselskaber 
 Udviklingen i den skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger 

 
 
Nedenstående domspraksis og udtalelser om ventureselskaber og venturefonde (afhængig af den 

valgte selskabsform) gælder ifølge vores mening helt tilsvarende for kapitalfonde. Vi har derfor 

som tidligere nævnt i opgaven valgt at benytte betegnelserne ”ventureselskaber” og ”venturefonde” 

analogt med ”kapitalfonde”.  
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5.1 BESKATNING AF UDBYTTER OG AKTIEAVANCER 

Formålet med ændringen er overordnet en forenkling og ensretning af reglerne for beskatning af 

selskabers udbytter og avancer. Skattereformen indfører en ny sondring i relation til beskatning af 

aktieavancer. Afgørende fremover er karakteren af ejerskabet og ikke længere ejertiden. Den ny 

regulering af beskatningen af selskabers aktiebesiddelser medfører, at den hidtidige sondring80 

mellem ejertid på under 3 år (skattepligt) og ejertid på 3 år eller mere (skattefrihed) afløses af en 

sondring mellem ejerskab på over 10 % (skattefrihed) og ejerskab på under 10 % (skattepligt).  

 

Beskatningen af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier fremgår af ABL § 8, hvorefter 

gevinst og tab ved afståelse af datterselskabs- og koncernselskabsaktier ikke medregnes ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der skal således ikke ske beskatning af gevinst og tab på 

datterselskabs- og koncernselskabsaktier, uanset hvor længe aktierne i henholdsvis datterselskabet 

og koncernselskabet har været ejet af moderselskabet. Tilsvarende er udbytter af datterselskabs- og 

koncernselskabsaktier skattefrie uanset ejertid, hvor der tidligere var krav om mindst 12 måneders 

ejertid (og 10 % ejerskab) for at opnå skattefriheden. 

 

Beskatningen af porteføljeaktier fremgår af ABL § 9, hvorefter gevinst og tab ved afståelse af 

porteføljeaktier skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset ejertid. 

Gevinst og tab skal som udgangspunkt medregnes efter lagerprincippet, jf. ABL § 23 stk. 5.  

 

Figur: Sammenfatning af beskatningen af aktier i hver kategori 

Aktiekategori Dansk selskab Udenlandsk selskab omfattet af 

EU og/eller DBO-regler 

Egne aktier Skattefri - 

Næringsaktier Skattepligtig Begrænset skattepligtig 

Datterselskabsaktier Skattefri Skattefri 

Koncernselskabsaktier Skattefri Skattefri 

Porteføljeaktier Skattepligtig Begrænset skattepligtig 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Inspi nr. 7/8 2009, side 97 

 

Reglerne om egne aktier og næringsaktier bliver ikke behandlet yderligere her i opgaven. 

 

 
                                                 
80 Denne sondring gjaldt ikke for næringsaktier og egne aktier. 
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Følgende vil blive behandlet i nedenstående afsnit: 
 

 Datterselskabsaktier 
 Koncernselskabsaktier 
 Porteføljeaktier 
 Statusskifte 

 
 
5.1.1 DATTERSELSKABSAKTIER  

Datterselskabsaktier er defineret i ABL § 4 A81. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af 

et selskab, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet. Tegningsretter til 

datterselskabsaktier indgår ikke ved opgørelsen af 10 % grænsen, men behandles i øvrigt som 

datterselskabsaktier.  

 
Det er en betingelse, at datterselskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, 

eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i 

direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige 

medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den 

stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende, jf. ABL § 4 A, stk. 2.  

 

Det vil sige, at hvis datterselskabet har fradrag for udlodningen, eller hvis datterselskabet er en 

udenlandsk skattefri enhed eller et selskab, der beskattes af en procentdel af formuen, eller hvis 

datterselskaber er beliggende i lande uden for EU, som ikke har indgået en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, så omfattes aktierne ikke af definitionen af 

datterselskabsaktier, men skal i stedet behandles som porteføljeaktier såfremt der ikke er tale om 

koncernselskabsaktier.  

 

Kravet om en aktiebesiddelse på mindst 10 % skal ses i lyset af 10 % - kravet i SEL § 13, stk. 1 nr. 

2 om skattefrit datterselskabsudbytte. Heri ligger bl.a., at det kun er direkte ejerskab, der tæller med 

ved opgørelsen af, om aktiebesiddelsen udgør mindst 10 %. 

 

 

 

 

                                                 
81 Datterselskabsaktier omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer, jf. ABL § 4 
A, stk. 4. 
 



5       FORÅRSPAKKEN 2.0  

52 

TRANSPARENSREGLEN, JF. ABL § 4 A, STK. 3 

Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer, hvis:  
 

1. Moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og 
koncernselskabsaktier, og 

 
2. Moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, og 

 
3. Mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af danske 

selskaber, eller udenlandske selskaber der har fast driftssted i Danmark, og som ikke ville 
kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab 
(majoritetstest), og 

 
4. Aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en 

multilateral handelsfacilitet (unoterede aktier). 
 

Dette betyder, at der skal ”ses igennem” moderselskabet, når betingelserne er opfyldt. Betingelserne 

er kumulative og skal således alle være opfyldt. Transparensreglen (også kendt som værnsreglen 

mod mellemholdingselskaber) vil blive nærmere behandlet i nedenstående afsnit 5.3.  

 

5.1.2 KONCERNSELSKABSAKTIER  

Koncernselskabsaktier er defineret i ABL § 4 B 82. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor 

ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller 

kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden 

aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. 

selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning. 

 

TRANSPARENSREGLEN, JF. ABL § 4 B, STK. 2 

Koncernselskabsaktier anses for ejet direkte af det ejende koncernselskabs (moderselskabets) 

selskabsaktionærer i tilfælde som nævnt i § 4 A, stk. 3, nr. 1-3 (jf. ovenfor). Transparensreglen vil 

som nævnt blive nærmere behandlet i afsnit 5.3 - Værnsregel mod mellemholdingselskaber.  

 

5.1.3 PORTEFØLJEAKTIER  

Ved porteføljeaktier forstås aktier, der ikke er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, jf. 

ABL § 9 – det vil sige først og fremmest aktier, hvor ejerandelen er mindre end 10 %. Denne 

afgrænsning er hentet fra EU's moder/datterselskabsdirektiv, hvis formål er at undgå 

dobbeltbeskatning gennem flere selskabsled. Alle udbytter og avancer til selskaber af 
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porteføljeaktier beskattes fuldt ud uanset ejertid. Den tidligere regel om skattefrihed af avancer, der 

realiseres efter minimum 3 års ejertid afskaffes. Ligeledes afskaffes den tidligere regel om, at kun 

66 % af udbyttet skulle beskattes.83 

 

Gevinst og tab skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter lagerprincippet. 

For porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 

handelsfacilitet, kan realisationsprincippet dog vælges anvendt i stedet for lagerprincippet.  

Anvendes realisationsprincippet, gælder valget i så fald for samtlige unoterede aktier i 

porteføljebeholdningen og tab vil være kildeartsbegrænset, således at de kun kan fradrages i 

skattepligtige gevinster på tilsvarende aktier. Hvis tabene ikke kan anvendes i indkomståret, kan de 

fremføres til modregning i fremtidige gevinster på realisationsbeskattede aktier84. 

 

Lagerprincippet medfører beskatning år for år baseret på handelsværdien ultimo året, uanset at 

aktierne ikke er afstået. Hvis der opstår et fald i handelsværdien fra primo til ultimo året, kan årets 

tab fratrækkes direkte i selskabets skattepligtige indkomst. 

 

Sondringen mellem børsnoterede85 og unoterede porteføljeaktier i forhold til tvungen 

lagerbeskatning blev til i høringsprocessen efter bl.a. protester fra DVCA. I henhold til 

høringsudkastet skulle porteføljeaktier oprindeligt undergives løbende lagerbeskatning. 

  

DVCA anførte i høringssvaret86: Indførelse af lagerbeskatningsprincippet vil medføre væsentlige 

negative konsekvenser for udbuddet af risikovillig kapital til investering i vækst- og 

vidensvirksomheder, særligt i de tidlige, kritiske stadier af disse virksomheders liv. Indførelse af 

lagerbeskatningsprincippet vil betyde, at investorer og iværksættere skal betale skat, før 

virksomheden er solgt videre til den næste ejer. 

 

                                                                                                                                                                  
82 Koncernselskabsaktier omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer, jf. ABL § 
4 B, stk. 3. 
83 Udformningen af de tidligere regler for udbytteudlodninger, hvorefter der alene medregnes 66 % af udbyttet, blev 
lavet for at mindske den økonomiske dobbeltbeskatning. Dengang var afgrænsningen mellem porteføljeaktier og 
datterselskabsaktier imidlertid en anden (25 % af aktiekapitalen mod 10 % i dag) og selskabsskattesatsen var væsentlig 
højere (38 % mod 25 % i dag), jf. bemærkningerne til lovforslag L202. 
84 Fremførte tab på realisationsbeskattede aktier kan dog modregnes i lagerbeskatningen, såfremt der efterfølgende 
skiftes fra realisationsprincippet til lagerprincippet for de unoterede aktier. 
85 Anvendes i stedet for ”optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet” under 
iagttagelse af, at definitionen er bredere og omfatter flere aktier end ”børsnoteret”. 
86 Offentligt høringsnotat fra Skatteudvalget til L202 – bilag 2, side 38. 
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Det vil dræne dem for likviditet. Denne forringelse vil fjerne denne livsnødvendige kapital fra 

business angels og venturefonde og demotivere dygtige iværksættere til at starte nye 

vækstvirksomheder. 

 

Lovforslag L202 blev som følge af høringen ændret således, at der nu er valgfrihed for unoterede 

porteføljeaktier mellem lagerprincippet og realisationsprincippet, således at den tvungne 

lagerbeskatning alene gælder for børsnoterede porteføljeaktier. Det er muligt at skifte fra 

realisationsprincippet til lagerprincippet, men ikke omvendt. 

 

De sidste års uro på finansmarkederne har bevirket, at der muligvis er opstået urealiserede tab på 

aktiebeholdningerne ved udgangen af indkomståret 2009, hvorfor der i forbindelse med L202 er 

indført regler som sikrer, at disse urealiserede tab ikke fortabes ved senere avanceberegninger enten 

i forbindelse med den løbende lagerbeskatning eller ved realisationsbeskatningen. 

 

INDGANGSVÆRDIER 

Selskaber, der ejede porteføljeaktier den 25. maj 2009 (datoen for fremsættelse af ændringsforslaget 

til 2. behandling) og ikke havde påbegyndt indkomståret 2010 på denne dato og ej heller er stiftet 

efter denne dato, det vil sige alle selskaber med kalenderåret som indkomstår, med porteføljeaktier i 

beholdning på den nævnte dato, skal anvende handelsværdien ved indgangen til indkomståret 2010 

som indgangsværdi. 

 

Selskaber, der ikke havde påbegyndt indkomståret 2010 den 25. maj 2009 og ikke ejede 

porteføljeaktier på dette tidspunkt, samt selskaber stiftet efter den 25. maj 2009, anvender som 

udgangspunkt skattemæssig anskaffelsessum som indgangsværdi på porteføljeaktier, jf. den 

vedtagne lov § 22, stk. 9, nr. 2. Såfremt handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er 

mindre en den skattemæssige anskaffelsessum, skal den skattemæssige anskaffelsessum nedsættes 

med den skattefri andel af de i ejertiden modtagne udbytter, dog max. ned til handelsværdien. 

 

Værdiansættelser af de unoterede porteføljeaktier sker ifølge bemærkningerne til lovforslaget med 

udgangspunkt i praksis vedrørende værdiansættelser 19. maj-kurser.87  

 

                                                 
87 Ved fastsættelsen af handelsværdien i henhold til den foreslåede bestemmelse anvendes de principper for 
værdiansættelse af aktier, som blev anvendt ved opgørelse af de såkaldte 19. maj-kurser, jf. også Ligningsvejledningen: 
Selskaber og aktionærer 2005-4, afsnit S.G.3.4. 



5       FORÅRSPAKKEN 2.0  

55 

OPGØRELSE AF NETTOKURSTABSKONTO FOR PORTEFØLJEAKTIER 

I ændringsforslaget til 2. behandling af lovforslag L202 blev der indføjet en bestemmelse i § 22, stk. 

9, nr. 1, hvorefter selskaber, der ved udgangen af indkomståret 2009 ejer porteføljeaktier skal 

opgøre en nettokurstabskonto. Kort sagt er en nettokurstabskonto en opgørelse over selskabets 

eventuelle urealiserede nettokurstab på porteføljeaktier (samt aktiebaserede udloddende 

investeringsforeninger), som selskabet opgør ved indgangen til indkomståret 2010 og som kan 

modregnes i fremtidige gevinster på porteføljeaktier. 

 

HVILKE SELSKABER SKAL OPGØRE EN NETTOKURSTABKONTO 

Saldoen skal opgøres for de selskaber, der har en indgangsværdi på deres porteføljeaktier svarende 

til handelsværdien ved indgangen til indkomståret 2010. For selskaber som anvender skattemæssig 

anskaffelsessum som indgangsværdi er det ikke relevant at opgøre en nettokurstabskonto, idet deres 

urealiserede gevinster/tab vil blive beskattet /give anledning til fradragsret i 2010 eller eventuelt ved 

senere realisation (for så vidt angår unoterede aktier som har valgt realisationsbeskatning). 

 

OPGØRELSE AF NETTOKURSTABSKONTOEN 

Nettokurstabskontoen opgøres som selskabets samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier ved 

begyndelsen af indkomståret 2010 fratrukket disse aktiers samlede handelsværdi per samme dato.  

Ved opgørelsen medregnes desuden anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen på aktier, 

som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet havde 

været ejet i 3 år eller mere. Denne værnsregel skal forhindre, at selskaberne i indkomståret 2009 

realiserer alle 3 års gevinster skattefrit, mens tabene fremføres via nettokurstabskontoen til 

fremtidig modregning.  

 

OPDELING AF NETTOKURSTABSKONTOEN VED REALISATIONSBESKATNING AF UNOTEREDE AKTIER 

Som tidligere beskrevet kan selskaber vælge beskatning af unoterede aktier efter realisations-

princippet. Dette valg er ikke muligt for noterede aktier. Et valg af realisationsbeskatning af 

unoterede aktier medfører, at tab på unoterede aktier bliver kildeartsbegrænset, det vil sige kun kan 

modregnes i fremtidige gevinster på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier. 

 

Når realisationsprincippet er valgt for unoterede aktier, og selskabet har nettokurstab på sin samlede 

beholdning af porteføljeaktier ved udgangen af indkomståret 2009, skal der derfor foretages en 

opdeling af nettokurstabskontoen, idet den forholdsmæssige del af saldoen, der kan henføres til tab 
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på unoterede porteføljeaktier ved udgangen af indkomståret 2009, kun kan modregnes i fremtidige 

gevinster på unoterede porteføljeaktier. 

 

FREMFØRSEL AF REALISEREDE TAB 

Tab på aktier ejet under 3 år, som er realiseret i indkomstårene 2002-2009, fremføres til 

modregning i nettogevinster realiseret i indkomstårene 2010 og fremover på porteføljeaktier, uanset 

om lager- eller realisationsprincippet anvendes.  

 

Tab på datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og egne aktier realiseret efter 22. april 2009 kan 

dog ikke anvendes til modregning i indkomståret 2010 eller fremover. Tab på unoterede aktier, som 

realiseres den 22. april 2009 eller senere kan kun modregnes i nettogevinster på realisations-

beskattede aktier, såfremt realisationsprincippet er valgt. 

 

SKATTEFRI ANDEL AF TIDLIGERE MODTAGNE UDBYTTER 

Såvel nettokurstabskontoen som saldoen for fremførselsberettigede realiserede tab nedsættes 

desuden med den skattefri andel af modtagne udbytter af aktier, der indgår i tabssaldoen, i det 

omfang selskabet i indkomstårene 2007-2009 ikke har medregnet skattefrit udbytte ved 

indkomstopgørelsen. Denne regel skal forhindre, at selskaberne både har fået delvist skattefrit 

udbytte og samtidig får fradragsret for det kurstab, der kan henføres til udlodningen af udbyttet. 

 

HVORNÅR SKAL SALDIENE OPGØRES 

Indgangsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 og nettokurstabskontoen for aktier som 

nævnt i stk. 9 skal selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for indkomståret 2010.88 

 

Det kan imidlertid være aktuelt at opgøre saldoen ved udarbejdelse af regnskaber for indkomståret 

2009, idet en eventuel nettokurstabskonto kan give anledning til aktivering af et skatteaktiv. 

Desuden vil der til brug for opgørelsen af nettokurstabskontoen skulle anvendes handelsværdier på 

alle porteføljeaktier noterede samt unoterede ved udgangen af indkomståret 2009, og for de 

unoterede, skal der således foretages værdiansættelser på dette tidspunkt. 

 

 

                                                 
88 Jf. § 22, stk. 18 i Lov nr. 525 af 12. juni 2009.  
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BEGRÆNSET SKATTEPLIGT AF PORTEFØLJEAKTIER 

Den begrænsede skattepligt af erhverv med fast driftssted i Danmark er med Skattereformen blevet 

udvidet til at omfatte afkast af alle aktier tilknyttet det faste driftssted. Hidtil har den begrænsede 

skattepligt af faste driftssteders aktier kun omfattet afkastet af næringsaktier og da kapitalfondes 

investeringer som udgangspunkt er blevet betragtet som investeringer i anlægsaktiver, har reglerne 

om begrænset skattepligt af faste driftssteder ikke været af så afgørende betydning for kapitalfonde. 

Udvidelsen af den begrænsede skattepligt kan få betydning for den fremtidige beskatning af 

udenlandske investorers investeringer i danske kapitalfonde. 

 

IQ Tax formulerer i et notat problemstillingen for de udenlandske investorer således:  

”I henhold til de nugældende regler beskattes udenlandsk hjemmehørende selskaber kun af deres 

aktieavancer i Danmark, hvis der drives næring med handel med aktier, og aktierne kan henføres til 

et dansk fast driftssted. Regeringen foreslår, at den begrænsede skattepligt udvides til også at 

omfatte porteføljeaktier, der er tilknyttet et fast dansk driftssted. Dette får væsentlig betydning for 

udenlandske investorer i danske kapitalfonde, hvor det indtil nu ikke har været nødvendigt at 

forsøge at undgå fast driftssted for udenlandske investorer, idet aktiegevinster (på 

porteføljeaktier89) under alle omstændigheder ikke var en del af det faste driftssted.” 90 

 

Ved afgørelsen af, om en udenlandsk investor i et dansk skattemæssigt transparent K/S er begrænset 

skattepligtig til Danmark af udbytte og avance på sine investeringer, er det reglerne om begrænset 

skattepligt af erhvervsindkomst fra et fast driftssted i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a, der er 

relevante, sammenholdt med reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og det 

pågældende land, hvor den udenlandske investor er hjemmehørende. 

 

Vi har valgt at anvende OECD’s modeloverenskomst i stedet for forskellige landes DBO’er med 

Danmark. Uddrag af OECD’s modeloverenskomst fremgår af bilag 4, hvor vi anvender Danmark 

som kildeland. OECD´s modeloverenskomst91 tildeler beskatningsretten til kildelandet vedrørende 

aktier, der kan henføres til et fast driftssted i kildelandet. I henhold til OECD’s modeloverenskomst 

artikel 10, stk. 2, har kildelandet en delvis beskatningsret til udbytter under visse forudsætninger og 

i henhold til artikel 13, stk. 2, har kildelandet beskatningsretten til alle aktieavancer tilknyttet et fast 

driftssted i kildelandet.  

                                                 
89 Vores tilføjelse, da næringsaktier efter de hidtidige regler kunne henføres til et fast driftssted. 
90 Notat fra IQ Tax af 22. marts 2009 omkring lovforslag i udkast om porteføljeaktier m.v. 
91 I henhold til OECD’s modeloverenskomst artikel 10: Udbytter og artikel 13: Aktieavancer. 
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Den tidligere formulering i dansk lovgivning SEL § 2, stk. 1, litra a, om erhverv med fast driftssted 

her i landet, lød således: ”For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten for faste driftssteder med 

undtagelse af selskaber omfattet af § 2 A, stk. 1 92, kun fortjeneste, tab og udbytte på aktier omfattet 

af aktieavancebeskatningslovens § 17 93.” 

 

Forskellen mellem skattereglerne iht. OECD’s modeloverenskomst og de danske skatteregler, 

hvorefter Danmark kun havde beskatningsretten til aktieavancer vedrørende næringsaktier tilknyttet 

et fast driftssted (og dermed ikke porteføljeaktier) betød, at Danmark let kunne udvide omfanget af 

den begrænsede skattepligt af udenlandske investorers aktieavancer fra faste driftssteder i Danmark, 

uden at bestemmelserne i OECD’s modeloverenskomst blev overskredet og det var præcis det, der 

skete med Skattereformen og Lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 14: 

 

”I forlængelse af forslaget om, at gevinst og tab på porteføljeaktier skal beskattes fuldt ud uanset 

ejertid, foreslås en ændring af reglen om skattepligt af aktier for selskaber, der udøver erhverv med 

fast driftssted i Danmark – begrænset skattepligt af aktier. Det foreslås således, at den begrænsede 

skattepligt udvides til også at omfatte porteføljeaktier, der er tilknyttet det faste driftssted. Efter de 

gældende regler omfatter den begrænsede skattepligt alene næringsaktier. Der ses imidlertid ikke at 

være nogen begrundelse for at undtage udenlandske selskaber for skattepligt af porteføljeaktier, 

når de er tilknyttet et fast driftssted i Danmark. Desuden vil den skattemæssige behandling af 

næringsaktier og porteføljeaktier med forslaget have så store lighedspunkter, at de også i forhold til 

den begrænsede skattepligt bør behandles ens.” 94 

 

Den nye formulering i SEL § 2, stk. 1, litra a, om erhverv med fast driftssted her i landet, lyder 

herefter således: ”For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten for faste driftssteder med 

undtagelse af selskaber omfattet af § 2 A, stk. 1, gevinst, tab og udbytte på selskabets aktier, når 

afkastet vedrører det faste driftssted, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der indgår i det 

faste driftssteds anlægskapital, samt genbeskatningssaldo efter § 31 A.” 95 

 

                                                 
92 F.eks. skal et dansk ApS, som anses for skattemæssigt transparent i USA grundet deres interne skatteregler (”check 
the box”-reglen) ligeledes anses for skattemæssigt transparent i DK. Disse selskaber anses altid for at have et fast 
driftssted i DK, jf. SEL § 2 A, stk. 6, og samtlige aktiver og passiver ejet af selskabet anses altid for tilknyttet det faste 
driftssted. 
93 Næringsaktier. 
94 Bemærkninger til lovforslag nr. L202 afsnit 3.1, om begrænset skattepligt af porteføljeaktier. 
95 Nu både næringsaktier og anlægsaktier. 
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Anlægsaktier kan herefter henføres til et dansk fast driftssted, men aktiviteten; Investering i 

anlægsaktier, medfører ikke i sig selv erhvervsmæssig virksomhed, jf. SKM2001.493.LR.96 

 

I høringsprocessen anmodede Plesner skatteministeren om at: ”Det bedes bekræftet, at der ikke 

dermed er tilsigtet en ændring af den praksis, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udenlandske 

investorers investering i danske porteføljeaktier i sig selv kan konstituere et fast driftssted, jf. til 

eksempel Ligningsrådets afgørelse i TfS 2002, 15 (SKM2001.493.LR).” 97 

 
Skatteministeren svarede: ”Lovforslaget medfører, at den begrænsede skattepligt for udenlandske 

selskabers faste driftssteder i Danmark udvides til at omfatte afkast af alle det faste driftssteds 

aktier. Hidtil har den begrænsede skattepligt for faste driftssteder vedrørende aktier som 

udgangspunkt alene omfattet afkastet af næringsaktier. Ligningsrådets afgørelse i TfS 2002, 15 tog 

udtrykkeligt ikke stilling til spørgsmålet, om anlægsaktier kan henføres til et fast driftssted. 

Afgørelsen vedrørte alene spørgsmålet, om den udøvede aktivitet i det pågældende tilfælde kunne 

anses for at opfylde betingelsen om, at der skal udøves erhverv fra et fast driftssted.” 98 

 

Skatteministeriet henviser til, at Ligningsrådet i deres afgørelse i SKM2001.493 ikke tog særskilt 

stilling til, om anlægsaktier principielt vil kunne henføres til et fast driftssted i Danmark eller ej. I 

sammenfatningen af sagen konstateres det dog, at ventureselskabet efter dansk skatteret kun vil 

blive anset for at udøve erhvervsvirksomhed, hvis der er tale om en næringsaktivitet og da 

ventureselskabets eneste aktivitet er i en 10-årig periode at investere i omkring 10 selskaber, vil der 

ikke være tale om næringsvirksomhed og dermed heller ikke udøvelse af erhverv fra fast driftssted.  

 

Ligeledes i Landsskatterettens kendelse SKM2006.408, hvor et kommanditselskabs aktivitet (der i 

vidt omfang lignede aktiviteten i private equity-fonde) ikke blev anset for næringsvirksomhed og 

Landsskatteretten bekræftede, at kommanditisterne ikke alene i kraft af deres investeringer i K/S-et 

kunne anses for næringsskattepligtige. Der blev ved afgørelsen bl.a. henset til virksomhedens 

karakter samt det begrænsede antal køb og salg (6-10 investeringer i løbet af en 10-årig periode) og 

omsætningshastigheden (forventet gennemsnitlig ejertid på ca. 4 år). 

                                                 
96 Resumé af bindende forhåndsbesked SKM2001.493.LR: Sagen vedrører spørgsmålet, om investorerne i to 
udenlandske fonde ”udøver et erhverv” i Danmark efter KSL § 2, stk. 1, litra d, og SEL § 2, stk. 1, litra a, som følge af 
en investering i et dansk kommanditselskab K/S A. K/S A er et ventureselskab, hvis formål er at investere kapital i 
nystartede biotekselskaber. Ligningsrådet fandt, at aktiviteten ikke opfylder betingelsen om, at der skal udøves erhverv 
fra et fast driftssted her i landet, da K/S A alene har til formål at erhverve anlægsaktier. 
97 Jf. L202 – bilag 5: Henvendelse fra Plesner. 
98 Jf. L202 – bilag 28: Svar til Plesner. 
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Skatteministeriet besvarer ikke Plesners spørgsmål, om hvorvidt investeringer i porteføljeaktier i sig 

selv fremover vil kunne medføre fast driftssted, men med henvisning til ovenstående afgørelser og 

SKM.2002.284.LSR99 mener vi, at aktiviteten i kapitalfonde heller ikke fremover skal betegnes som 

næring efter aktieavancebeskatningsloven. 

 

Efterfølgende har Skatterådet i to bindende svar SKM2010.257 og SKM2010.318 vurderet, at de 

udenlandske investorer i kapitalfondene ikke ville få fast driftssted i Danmark iht. SEL § 2, stk. 1, 

litra a, hverken efter hovedreglen eller agentreglen i OECD´s modeloverenskomst.  

 

Det er lagt til grund for afgørelserne, at de udenlandske investorer ikke selv udøver erhvervsmæssig 

virksomhed i Danmark. I SKM2010.318 har Skatterådet tillige bekræftet, at besvarelsen er 

uafhængig af hvilken type udenlandsk investor, der er tale om (næringsdrivende med aktier, 

pensionskasse, livsforsikringsselskab, industriselskab mv.). Den udenlandske aktivitet er således 

uden betydning for vurderingen af, om de udenlandske investorer får fast driftssted i Danmark. 

 

Kapitalfonden er organiseret som et K/S, der ingen ansatte har og hverken har en faktisk eller retlig 

råden over forretningslokaler i Danmark. Skatterådet finder, at kapitalfonden ikke har et fast 

forretningssted i Danmark, hvilket indebærer, at der ikke er fast driftssted efter hovedreglen i 

OECD´s modeloverenskomst artikel 5, stk. 1. 

 

De endelige beslutninger om køb og salg af virksomheder i kapitalfonden træffes af enten et 

managementselskab, en partnerkreds eller af en investeringskomite. Alle enhederne er udvalgt på 

baggrund af deres erfaring og dygtighed. De ses ikke at være underlagt detaljerede instruktioner 

eller omfattende kontrol, har andre kunder/hvervgivere og bærer selv risikoen for det udførte 

arbejde.  

 

Skatterådet accepterer, at hverken managementselskabet, partnerkredsen eller investeringskomiteen 

er juridisk eller økonomisk afhængige af kapitalfonden og at de alle må antages at handle inden for 

rammerne af deres sædvanlige erhvervsvirksomhed, hvorfor de betragtes som uafhængige agenter i 

forhold til kapitalfonden og derfor heller ikke medfører fast driftssted efter agentreglen i OECD´s 

modeloverenskomst artikel 5, stk. 5 og 6. 

 

                                                 
99 SKAT forsøgte at gøre ventureselskaber generelt næringsskattepligtige med aktier, men tabte sagen i 
Landsskatterettens kendelse SKM2002.284. 



5       FORÅRSPAKKEN 2.0  

61 

Det nye i afgørelserne er, at managementselskabet ses som økonomisk uafhængig af kapitalfonden 

som følge af, at managementselskabet også forvalter et par andre fonde100 og at de udenlandske 

investorer derfor ikke får fast driftssted som følge af agentreglen, uanset at de endelige beslutninger 

om køb og salg træffes af managementselskabet. 

 

5.1.4 STATUSSKIFTE  

Hvis en aktie skifter status fra datterselskabs-/koncernselskabsaktie til porteføljeaktie eller omvendt, 

anses aktien skattemæssigt for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for 

statusskiftet. 

 

5.1.5 DELKONKLUSION  

Forårspakkens ændringer til udbytte- og aktieavancebeskatningsreglerne indfører nye definitioner 

og begreber, som er afgørende for beskatningen af udbytte og aktieavance. 

 

En af de vigtigste ændringer er, at den velkendte regel om skattefrihed ved selskabers salg af aktier 

efter mere end 3 års ejertid er afskaffet. Det betyder, at ejertiden af selskabers aktiebesiddelser 

fremover er uden betydning, idet beskatningen af aktier alene afhænger af, om selskabets aktier er 

datterselskabs-, koncernselskabsaktier eller porteføljeaktier. 

 

Fra 1. januar 2010 skal et selskabs salg af datterselskabs- og koncernselskabsaktier samt udbytte 

ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst. Tilsvarende kan tab ikke fradrages. 

 

Derimod skal gevinst og tab ved salg af porteføljeaktier medregnes til selskabets skattepligtige 

indkomst. Som udgangspunkt anvendes lagerprincippet som medfører en løbende beskatning. Dog 

kan realisationsbeskatning anvendes for alle unoterede porteføljeaktier. 

 

For alle porteføljeaktier skal der opgøres en indgangsværdi, som skal sikre, at der ikke sker 

beskatning af fortjeneste, som selskabet ikke har haft, og som også forhindrer, at det ikke kun er på 

tabsgivende aktier, at anskaffelsessummen anvendes som indgangsværdi. Et selskabs beholdning af 

porteføljeaktier ved begyndelsen af indkomståret 2010 får herefter en indgangsværdi svarende til 

handelsværdien på dette tidspunkt. Såfremt den samlede anskaffelsessum overstiger handelsværdien 

                                                 
100 Hvilket må betragtes som en lempelse i forhold til tidligere praksis, hvor holdningen hos Skatterådet var, at 
managementselskabet var økonomisk afhængigt af, at kapitalfonden kunne rejse den næste fund grundet indtægterne fra 
management fee. 
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ved begyndelsen af indkomståret 2010, kan selskabet opgøres en nettokurstabskonto. Det beregnede 

nettokurstab kan herefter fradrages i nettogevinster i indkomståret 2010 eller senere. 

 

Udbytter af porteføljeaktier skal medregnes med det fulde beløb til den skattepligtige indkomst, idet 

reglen om, at kun 66 % af udbyttet medregnes, er afskaffet. 

 

Den begrænsede skattepligt af erhverv med fast driftssted i Danmark i SEL § 2, stk. 1, litra a, er 

blevet udvidet til at omfatte alle gevinster, tab og udbytter på aktier tilknyttet det faste driftssted. 

Hidtil har den begrænsede skattepligt af faste driftssteders aktier kun omfattet afkastet af 

næringsaktier og da kapitalfondes investeringer som udgangspunkt er blevet betragtet som 

investeringer i anlægsaktiver, har reglerne om begrænset skattepligt af faste driftssteder ikke været 

af så afgørende betydning for de udenlandske investorer i danske kapitalfonde. 

 

Baggrunden for ændringen er ønsket om harmonisering af beskatningen af selskabers aktieafkast. 

Ændringen skal derfor ses i lyset af den indførte fulde beskatning af porteføljeaktier uanset ejertid, 

idet der ikke er nogen begrundelse for, at udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark skal 

have en anderledes skattemæssig behandling end fuldt skattepligtige danske selskaber. 

 

Vi mener dog ikke, at der sker ændringer af hidtidig praksis, hvorefter investeringer i danske 

anlægsaktier ikke i sig selv konstituerer et fast driftssted, ligesom vi mener, at aktiviteten i 

kapitalfonde heller ikke fremover skal betegnes som næring efter aktieavancebeskatningsloven. 

 

Skatterådet har i to konkrete sager vurderet, at de udenlandske investorer i kapitalfondene ikke ville 

få fast driftssted i Danmark iht. SEL § 2, stk. 1, litra a, hverken efter hovedreglen eller agentreglen i 

OECD´s modeloverenskomst. 

 

Vi mener derfor ikke, at udvidelsen af den begrænsede skattepligt vil få stor betydning for den 

fremtidige beskatning af udenlandske investorers investeringer i danske kapitalfonde. 
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5.2 BESKATNING AF AKTIER EJET AF KAPITALFONDSPARTNERE (CARRIED INTEREST) 

En del af Forårspakken 2.0 indeholdt særregler om carried interest. Carried interest mekanismen 

karakteriseres som en særlig branchestandard vedrørende honorering af partnere/stiftere i 

investeringsfonde, herunder private equity og venture.101  

 

Carried interest svarer til den andel af afkastet, der tilfalder kapitalfondspartnerne, efter hurdle rate 

er nået. Hurdle rate, som ofte udgør IRR 8 %, svarer til den aftalte forrentning, investorerne skal 

have af deres indskudte kapital, før kapitalfondspartnerne bliver berettiget til carried interest.  

Ligeledes tilbagebetales den samlede indbetalte kapital inkl. alle omkostninger (investeringernes 

anskaffelsessum, management fee m.v.), før der udbetales carried interest102. 

 
Vi har i nedenstående afsnit valgt at behandle følgende områder: 
 

 Carried interest – fra udkast til endelig lov 
 Carried interest gennem personlig investering – ABL § 17 A 
 Carried interest investering via selskab – LL § 16 I 
 Tilbagebetaling af for meget betalt skat ved efterfølgende regulering af carried interest – LL 

§ 16 J 
 
5.2.1 CARRIED INTEREST – FRA UDKAST TIL ENDELIG LOV 

Kapitalfonde har som regel valgt en struktur, hvor investeringerne foretages via et skatteretligt 

transparent kommanditselskab, hvorfor skatteministeren i henhold til bemærkningerne til lovforslag 

L202 side 26 pkt. 3.1.3 foreslog, ”at det merafkast, som kapitalfondspartnere oppebærer fra 

investeringer i kapitalfondene, gøres til personlig indkomst for kapitalfondspartneren, idet 

merafkastet må anses for at være vederlag for partnernes knowhow og indsats ved fondens 

etablering, drift og afvikling.” 

 

Endvidere anfører skatteministeren, ”at der ikke er noget, der taler for, at partnernes indskud bærer 

mere afkast, når der ikke er forskel på risikoen ved investeringen. Partnernes merafkast må anses 

for en bonus for en succesfuld afvikling af kapitalfonden.” I Skattekommissionens baggrundsnotat 

af 22. januar 2009 var der oprindelig lagt op til, at carried interest (merafkastet) skulle beskattes 

efter samme regler som arbejdsindkomst, formodentlig med dertil beregning og betaling af AM-

bidrag. I L202 ender carried interest (merafkastet) dog med at blive betragtet som 

erhvervsindkomst.  

                                                 
101 TfS 2009, 836: ”Carried interest i private equity- og venturefonde – Internationale strømninger slår igennem til 
dansk ret” af Jacob Bundgaard, side 4033 afsnit 2. 
102 Se også omtalen af kapitalfondspartnernes aflønning i ovenstående kapitel 2. 
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I høringsforslaget som skatteministeren offentliggjorde fredag den 20. marts 2009 var der lagt op til 

at: ”ved standardafkast forstås afkast, der ikke overstiger en standardforretning (pt. 6,5 %) af den 

kapital, som partneren har indskudt. Standardforrentningen fastsættes til forrentningen i 

rentefradragsbegrænsningsreglen i SEL § 11 B, stk. 2, der reguleres årligt.” Det vil sige uden at 

hense til størrelsen på afkastet til investorerne, hvilket ville medføre, at selv afkast, der skulle 

fordeles ligeligt, ville blive undergivet en skærpet beskatning, hvis det oversteg et administrativt 

fastsat standardafkast på 6,5 %. 

  

I DVCA’s høringssvar til L202 af 26. marts 2009 stiller DVCA sig uforstående overfor, at den 

skærpede beskatning indtræder ved afkast over 6,5 %: ”Der er lagt op til, at der skal ske beskatning 

i den personlige indkomst af enhver gevinst, der overstiger en standardforrentning på 6,5 % af den 

investering, som venture- og kapitalfondspartnere laver på lige fod med andre. At der indføres en 

særlig standardforrentning synes ikke at fremme formålet med bestemmelsen, hvorefter 

kapitalafkast som oppebæres som følge af en fortrinsstilling skal beskattes i den personlige 

indkomst. Dertil kommer, at valget af de 6,5 % kan undre - det ligger ikke langt fra hvad man kan 

få på en passiv investering i form af et indskud på en højrentekonto i dag. Satsen er da også hentet 

fra et regelsæt der vedrører rente på almindelige lån.” 

 

Efterfølgende i udkast til L202 ændres opgørelsen af standardafkastet, således at det svarer til det 

afkast, de øvrige investorer uden fortrinsstilling får af deres samlede investering (inkl. indskudt 

lånekapital). Det er herved alene merafkastet i forhold til de øvrige investorers afkast, der skal 

beskattes som personlig indkomst. 

 

Beregningen af carried interest sker som tidligere nævnt enten som ”deal by deal” eller ”fund as a 

whole” 103. 

 

Carried interest beskattes på retserhvervelsestidspunktet, som afgøres ud fra de almindelige 

retserhvervelsesprincipper og Højesteret har allerede taget stilling til retserhvervelsestidspunktet, da 

kommanditselskaber skattemæssigt behandles på samme måde som interessentskaber.  

 

                                                 
103 Se definitionerne i ovenstående kapitel 2 om aflønningen af kapitalfondspartnerne m.fl. 



5       FORÅRSPAKKEN 2.0  

65 

Med henvisning til SKM2003.389.HR104, fastslår skatteministeren i svar til DVCA105, at 

”udgangspunktet vil således klart være, at deltagerne i kapitalfonden anses for at afstå aktierne på 

det tidspunkt, hvor kapitalfonden afstår aktierne samt at deltagerne beskattes af aktieafståelsen på 

dette tidspunkt.” Dette uagtet, om carried interest indsættes på en ecsrow account 

(deponeringskonto). Brugen af escrow account hænger sammen med en claw-back mekanisme 

(efterregulering af hensyn til investorerne af for meget tildelt carried interest til partnerne).  

 
Kapitalfonde er desuden ofte organiseret med et CIV selskab (carried interest vehicle), der i første 

omgang modtager partnernes afkast. Carried interest anses således for retserhvervet, når de enkelte 

porteføljeselskaber afstås, hvis der tildeles et afkast til CIV selskabet,106 uagtet om et sådan beløb 

måtte blive placeret på en ecsrow account. Det vil sige, der skal ske beskatning i takt med exits, 

hvis der tildeles carried interest, uanset at midlerne først udbetales på et senere tidspunkt og uanset 

claw-back mekanismen, hvorefter størrelsen på det samlede carried interest kan risikere at blive 

nedreguleret senere som følge af svigtende salgspriser ved exit af de sidste porteføljeselskaber i 

kapitalfonden. 

 
Skatteministeren har kommenteret ovennævnte problemstilling om claw-back således: ”Dette vil 

medføre, at der sker beskatning af merafkast, som kapitalfondspartneren reelt ikke får lov til at 

beholde. Jeg er enig i, at dette ikke forekommer rimeligt.” 107 Som følge heraf blev der tilføjet en 

særskilt bestemmelse i LL § 16 J, hvorefter for meget betalte skat, som følge af claw-back 

mekanismen, udbetales kontant på tidspunktet for tilbagebetalingen. 

 

NYE PARAGRAFFER I LOVGIVNINGEN OM BESKATNING AF CARRIED INTEREST 

Hidtil er kapitalfondspartnernes carried interest blevet beskattet som udbytte eller aktieavance, men 

med vedtagelsen af lovforslag L202 (Lov nr. 525 af 12. juni 2009) indføres tre specifikke 

bestemmelser, som sigter mod carried interest: 

 
 ABL § 17A 
 LL § 16 I 
 LL § 16 J 

                                                 
104 SKM2003.389.HR: ”Pligten til at betale skat af et interessentskabs overskud påhviler interessenterne direkte, og 
interessenterne er derfor som udgangspunkt skattepligtige af deres andele i interessentskabets overskud i det år, 
interessentskabet erhverver endelig ret til de indtægter, der er grundlag for overskuddet. Beskatningen hos 
interessenterne udskydes ikke, selv om overskuddet som led i en sædvanlig regnskabsprocedure – først bliver opgjort, 
fordelt og udbetalt til interessenterne efter udgangen af indkomståret.” 
105 Jf. L202 – bilag 37: Svar til DVCA, side 2. 
106 Investorerne skal som førnævnt først have deres samlede indskudte kapital inkl. alle omkostninger tilbagebetalt inkl. 
hurdle raten, før kapitalfondspartnerne bliver berettiget til carried interest. 
107 Jf. L202 – bilag 37: Svar til DVCA, side 2. 
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Hensigten med reglerne er, at kapitalfondspartnerne sidestilles med lønmodtagere, for så vidt angår 

”carried interest”-elementet af deres investeringsafkast og at de hverken skal beskattes lempeligere 

eller hårdere end almindelige lønmodtagere.108 

 

5.2.2 CARRIED INTEREST GENNEM PERSONLIG INVESTERING – ABL § 17 A  

Hvor det tidligere gjaldt, at carried interest udbetalinger blev anset for at være aktieafkast og 

dermed aktieindkomst, sonderes der nu i ABL § 17 A mellem standardafkast, der beskattes som 

aktieindkomst og merafkast, der beskattes som personlig indkomst, såfremt følgende betingelser er 

opfyldt: 

 
 Den skattepligtige er en fysisk person m.v., 

 som har en fortrinsstilling, 
 i en kapital- eller venturefond. 

 

PERSONKREDSEN 

Bestemmelsen omfatter personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark samt dødsboer. 

 

FORTRINSSTILLING 

Det er en forudsætning, at personen har en fortrinsstilling, hvilket indtræffer: 
 

1. når den skattepligtiges forholdsmæssige andel af resultatet i investeringsenheden overstiger 
den skattepligtiges forholdsmæssige andel af den indskudte kapital eller 

 
2. når resultatet fordeles ligeligt i forhold til den indskudte kapital, men den væsentlige andel 

af den samlede kapital består af lånekapital, som indskydes af andre deltagere.109 
 

Regelsættet omfatter kun personer, men der er ikke noget krav om, at der skal foreligge et 

ansættelsesforhold eller en rådgiverrolle i forhold til fonden. Endvidere omfatter forslaget ikke kun 

partnere, men alle stillingskategorier. Det afgørende er således, om den pågældende har ret til et 

merafkast. 

 

KAPITAL– ELLER VENTUREFOND 

I henhold til ABL § 17, stk. 3 defineres en kapital- eller venturefond således: ”Ved en kapital- eller 

venturefond forstås investeringsenheder, der investerer i aktier med henblik på helt eller delvis at 

erhverve selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen eller driften af disse.” Om fonden er 

                                                 
108 Jf. L202 – bilag 19: Henvendelse fra FSR, side 25.  
109 Jf. bemærkninger til L202 til nr. 13, side 42 og 43. 



5       FORÅRSPAKKEN 2.0  

67 

organiseret som en transparent enhed (K/S) eller som et selvstændigt skattesubjekt (A/S eller ApS) 

er uden betydning.110 

 

VIRKNINGER 

Såfremt ovenstående betingelser alle er opfyldt, skal gevinster og tab vedrørende aktier erhvervet 

via kapital- eller venturefonden medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Til 

gevinster henregnes udbytter og afståelsessummer, jf. ABL § 17 A, stk. 1, 2 pkt.  

ABL § 17 A, stk. 2 opdeler gevinsterne i: 

 
1. gevinster, der ikke overstiger et standardafkast af den indskudte kapital, og 
2. gevinster, der overstiger standardafkastet (merafkastet). 

 
 
ABL § 17 A, stk.4 definerer standardafkast som det afkast, som de andre deltagere i kapital- og 

venturefonden uden fortrinsstilling opnår. Ved beregningen af standardafkastet medregnes både 

afkastet af den indskudte kapital og afkastet af lånekapitalen. 

 

Dette betyder, at gevinster, der ikke overstiger standardafkastet, beskattes som aktieindkomst med 

en skat på 42 %,111 hvorimod gevinster, der overstiger standardafkastet, beskattes som personlig 

indkomst med ca. 51,5 %.112 

 

En ændring af PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4 sikrer, at standardafkastet fortsat beskattes som aktieindkomst 

og at tab kan fradrages i aktieindkomsten.113 

 

For den del af afkastet, der overstiger standardafkastet, svarende til merafkastet (carried interest), er 

der tale om en omkvalifikation af visse aktieavancer og udbytter til personlig indkomst.  

 

Skatteministeren oplyser i svar til Plesner114, at der ikke er tale om, at indkomsten omkvalificeres til 

lønindkomst eller arbejdsindkomst, men til erhvervsindkomst. Der skal således ikke beregnes AM-

bidrag115.  

                                                 
110 Jf. bemærkninger til L202 pkt. 13, side 43.  
111 Dog 28 % af de første DKK 48.300 (2010-niveau). 
112 Ny marginalsats efter skattereformen excl. AM-bidrag og kirkeskat. 
113 Jf. bemærkninger til L202 pkt. 13, side 42. 
114 Jf. L202 – bilag 28: Svar til Plesner, side 2. 
115 Med mindre indkomsten kan henføres til partneres indkomst som selvstændig erhvervsdrivende. 
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Der fastsættes ingen indgangsværdier. I svar til FSR116 begrunder skatteministeren dette med, at 

”lovforslaget omfatter tillige etablerede ordninger, hvor kapitalfondspartneren ikke har fået 

merafkastet endnu. Afkastet er allerede skattepligtigt i dag. Forslaget medfører alene, at 

merafkastet skal beskattes som personlig indkomst. Jeg finder det derfor naturligt, at afkastet skal 

beregnes på grundlag af den skattemæssige anskaffelsessum.” 

 

BESKATNING AF KAPITALFONDSPARTNER, HVOR INVESTERINGEN SKER I PERSONLIG REGI 

Nedenstående eksempel er optrykt i bemærkningerne til lovforslag nr. L202, s. 43-44. 

En gruppe investorer og kapitalfondspartnere har investeret i en kapitalfond, som er etableret den 1. 

januar 2009 med en samlet indskudskapital på 18 mio.kr. (der er ikke indskudt lånekapital). 

Investorerne ejer 91 % af indskudskapitalen, mens kapitalfondspartnerne A, B og C hver ejer 3 % af 

indskudskapitalen (indskuddet pr. partner udgør 540 t.kr.) 

 

Ved udløbet af indkomståret 2014 sker der exit, idet kapitalbeholdningen på 55 mio.kr. udloddes. 

Heraf tilbagebetales først den indskudte kapital på 18 mio.kr. De resterende 37 mio.kr. fordeles med 

80 % til investorerne (29,6 mio.kr.) og 20 % til kapitalfondspartnerne (7,4 mio.kr.) 

 
Udbetalinger fra kapitalfonden i 2014 (mio.kr.) 

År 2014 

Indskudt kapital 18 

Afkast fra underliggende investeringer 17 

Akkumuleret gevinst 57 

Afkast til investorer og partnere 0 

Akkumuleret afkast til investorer og partnere 20 

Kapitalbeholdning før exit 55 

Exit – investorer 29,6 

Exit – partnere 7,4 

Kapitalbeholdning efter exit 0 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra publikationen ”Skattereformen 2009” af Grant Thornton. 
 

Kapitalfondspartner A har investeret direkte i kapitalfonden. Kapitalfondspartner B har investeret 

via et 100 % ejet holdingselskab (BS). Kapitalfondspartner C har investeret via et 100 % ejet 

holdingselskab (CS1), som ejes af et mellemliggende selskab (CS2). Alle tre kapitalfondspartnere 

og deres holdingselskaber er fuldt skattepligtige til Danmark. 

                                                 
116 Jf. L202 – bilag 41: Svar til FSR, side 37. 
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Beskatningen af kapitalfondspartner A, som har investeret direkte i kapitalfonden, er vist i 

nedenstående tabel. Det er forudsat, at hele afkastet består af aktieavancer. 
 

Beskatning af kapitalfondspartner A (t.kr.) 

År 2014 

Afkast til kapitalfondspartner A 2.467 

Skævdeling? Ja 

Standardafkast (= investorernes afkast) 976 

Aktieindkomst hos A 976 

Personlig indkomst hos A (2.467-976) 1.491 

Skat af aktieindkomst (standardafkast) – 42 % af 976 410 

Skat af personlig indkomst (merafkast) – 51,5 % af 1.491 768 

Skat i alt  1.178 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra publikationen ”Skattereformen 2009” af Grant Thornton. 
 

De særlige problemer, der kan indtræde som følge af en eventuel løbende udbetaling af carried 

interest, eventuelt medfølgende efterbetaling ved den endelige opgørelse af fondsafkastet, er der 

taget højde for ved tilføjelsen af en særlig bestemmelse i LL § 16 J, jf. nedenfor. 

 

Reglerne træder i kraft fra og med indkomståret 2010 - også for allerede etablerede strukturer, hvor 

kapitalfondspartnerne ikke har fået merafkastet endnu. 

 

5.2.3 CARRIED INTEREST INVESTERING VIA SELSKAB – LL § 16 I  

I praksis ejer kapitalfondspartnerne ofte andele af kapitalfonden gennem et eller flere selskaber. 

Betingelserne, som alle skal være opfyldt for at blive omfattet af LL § 16 I, er: 

 
 skattepligtige omfattet af KSL § 1 eller DBL § 1, stk. 2, 
 som direkte eller indirekte kontrollerer 
 et dansk eller et udenlandsk selskab eller forening m.v., 
 som direkte erhverver aktier via kapital- og venturefonde, 
 når selskabet har en fortrinsstilling i kapital- eller venturefonden. 

 
 
PERSONKREDSEN 

I svar til DVCA117 er det præciseret, at porteføljeselskabernes ledende medarbejdere uden 

tilknytning til kapital- og venturefonde ikke omfattes af reglerne om carried interest beskatning. 

                                                 
117 Jf. L202 – bilag 37: Svar til DVCA, side 3. 
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Såfremt ledelsen i de enkelte porteføljeselskaber samt medinvestorer, der investerer via kapital- 

eller venturefonden har en fortrinsstilling i kapital eller venturefonden, vil de være omfattet af 

bestemmelsen.118 Vi opfatter dog dette som en lidt tænkt situation, idet carried interest er udtryk for 

et incitamentsprogram, der som oftest er forbeholdt kapitalfondspartnere samt ledende 

medarbejdere ansat i kapitalfonden.119 

 

KONTROL 

Ved kontrol forstås i denne sammenhæng ejerskab af mere end 50 % af kapitalen eller stemmerne 

m.v., eller når man er medstifter af kapitalfonden eller deltager i ledelsen eller driften af 

kapitalfonden eller selskaber ejet af fonden.  

 

Ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem den skattepligtige 

har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som indehaves af en transparent enhed, hvori den 

skattepligtige deltager, medregnes ved opgørelsen af kontrol. Ligeså medregnes ejerandele og 

stemmerettigheder, der indehaves af fonde eller trusts stiftet af den skattepligtige eller dennes 

nærtstående eller af fonde eller trusts stiftet af disse.  

 

DANSK ELLER UDENLANDS SELSKAB MV. 

Det kontrollerede selskab kan enten være dansk eller udenlandsk.  

 

For så vidt angår udenlandske juridiske personer er det almindeligt antaget, at afgørelsen af, om 

disse efter danske ret skal behandles som selvstændige skattesubjekter eller ej, skal ske efter intern 

dansk ret. Herefter danner kriterierne i SEL § 1 udgangspunkt for vurderingen af, om et udenlandsk 

selskab m.v. skal anses for et selvstændigt skattesubjekt.120 

 

KAPITAL– ELLER VENTUREFOND 

I henhold til LL § 16 I, stk. 3 defineres en kapital- eller venturefond således: ”Ved kapital- og 

venturefonde i stk. 1 forstås investeringsenheder, der investerer i aktier med henblik på helt eller 

delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af 

disse”, svarende til ABL § 17 A, stk. 3, som gælder for investering i personlig regi. Det vil sige en 

                                                 
118 Jf. L202 – bilag 41: Svar til FSR, side 33. 
119 Se endvidere afsnit om carried interest programmer i kapitel 2. 
120 TfS 2009, 836: ”Carried interest i private equity- og venturefonde – Internationale strømninger slår igennem til 
dansk ret” af Jacob Bundgaard, side 4042 ad 3. 
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bred definition, der omfatter både K/S, L.P. og A/S lignende enheder. Debt- og direkte 

ejendomsfonde m.v. omfattes ikke. 

 

FORTRINSSTILLING 

Ligesom ved ABL § 17 A skal kapitalfondspartnerne også her have en fortrinsstilling. Dette gælder, 

når det er aftalt, at selskabets forholdsmæssige andel af resultatet i investeringsenheden overstiger 

selskabets forholdsmæssige andel af den samlede deltagerkapital. Den samlede deltagerkapital 

omfatter både den indskudte kapital og lånekapital indskudt af deltagere i kapital- og 

venturefonden, jf. LL § 16 I, stk. 2. 

 

VIRKNINGER 

Såfremt ovenstående betingelser alle er opfyldt, skal kapital- og venturefondspartnere medregne 

selskabets positive aktieindkomst (merafkastet) som CFC-indkomst. jf. LL § 16 I, stk. 4. 

 Selskabets aktieindkomst (merafkast) opgøres som summen af: 

 
 Udbytter og afståelsessummer vedrørende aktier m.v., der omfattes af ABL, uanset 

ejerandelens størrelse. 
 
 Gevinst og tab vedrørende aktier m.v., der omfattes af ABL, uanset ejerandelens størrelse. 
 
 Fradrag for standardafkastet, jf. ABL § 17 A, stk. 4, af selskabets indskudte kapital i kapital- 

og venturefonden. 
 
Tab kan alene fremføres til modregning i tilsvarende indkomst. Fradraget kan kun overføres til et 

senere indkomstår i det omfang, det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. 

 

I henhold til LL § 16 I, stk. 8 gives der nedslag for dansk og udenlandsk skat i selskabet. Nedslaget 

skal dog ikke kunne overstige den del af de samlede danske og udenlandske skatter, der 

forholdsmæssigt falder på selskabets aktieindkomst efter LL § 16 I, stk. 4. 

 

Den løbende beskatning af merafkastet betyder en øget likviditetsbelastning, hvorfor der i LL § 16 

I, stk. 9 gives kapitalfondspartneren mulighed for at hæve udbytte fra selskabet, som ikke 

medregnes til den skattepligtige indkomst i det omfang, udbyttet ikke overstiger den skat, som 

carried interest beskatningen udløser. 
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Ved ejerskab via et selskab fastsættes en indgangsværdi for eksisterende besiddelser i selskabet, der 

investerer ind i fonden. Indgangsværdien fastsættes som udgangspunkt til handelsværdien pr. 1. 

januar 2010 uanset ejertid. 

 

BESKATNING AF KAPITALFONDSPARTNER, HVOR INVESTERINGEN SKER GENNEM SELSKAB 

I forlængelse af ovenstående eksempel vil beskatningen af kapitalfondspartner B, som har investeret 

i kapitalfonden via et 100 % ejet holdingselskab (BS), se således ud: 

 
Beskatning af kapitalfondspartner B (t.kr.)  

År  2014 

Afkast til kapitalfondspartnerselskab BS  2.467 

Skævdeling?  Ja 

Standardafkast (= investorernes afkast)  976 

Selskabsindkomst hos BS vedrørende merafkastet (2.467-976)  1.491 

Selskabsbeskatning (25 %) hos BS vedrørende standardafkastet – 25 % af 976 A 244 

Selskabsbeskatning (25 %) hos BS vedrørende merafkastet – 25 % af 1.491 B 373 

Indkomst til beskatning hos kapitalfondspartner B  1.491 

Beskatning (25 % af merafkast) hos kapitalfondspartner B – 25 % af 1.491 C 373 

Lempelse for selskabsskat betalt af BS D -373 

Beskatning hos kapitalfondspartner B efter lempelse for selskabsskat betalt af BS  0 

Skat af aktieindkomst (standardafkast) – 42 % af (976-244 =732) E 307 

Skat af aktieindkomst (merafkast) – 42 % af (1.491-373=1.118) F 470 

Skat i alt (svarende til en effektiv skatteprocent på i alt 56,5 %)   A+B+C+D+E+F 1.394 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra publikationen ”Skattereformen 2009” af Grant Thornton. 
 

Beskatningen af kapitalfondspartner C vil være identisk med kapitalfondspartner B. 

 

5.2.4 TILBAGEBETALING AF FOR MEGET BETALT SKAT VED EFTERFØLGENDE REGULERING AF 

CARRIED INTEREST – LL § 16 J  

Såfremt der er betalt skat af carried interest, som skal tilbagebetales til de øvrige investorer som 

følge af claw-back, kan den for meget betalte skat udbetales kontant på tidspunktet for 

tilbagebetalingen. 

 

Dette sikrer, at kapitalfondspartneren ikke bliver beskattet af merafkast, som kapitalfondspartneren 

reelt ikke får lov til at beholde. Efterreguleringsmekanismen svarer til princippet i den almindelige 



5       FORÅRSPAKKEN 2.0  

73 

CFC-beskatning for så vidt angår periodeforskydninger mellem dansk og udenlandsk beskatning, jf. 

LL § 16 H, stk. 4. 

 

Bestemmelsen er gjort generel således, at den finder anvendelse, uanset om der oprindeligt er sket 

beskatning af kapitalfondspartneren personligt som følge af ABL § 17 A, LL § 16 H121 eller LL § 

16 I, eller om der er sket beskatning af kapitalfondspartnerens selskab som følge af ABL § 9122 eller 

SEL § 32123. Udbetalingen sker til den skatteyder, der oprindeligt betalte skatten.124 

 

Omvendt betyder det, at det tidligere nævnte ”skattefri” udbytte, der kunne udbetales til 

kapitalfondspartneren til dækning af carried interest skatten, jf. LL § 16 I, stk. 9, medregnes til den 

skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor skatten tilbagebetales, hvis der sker efterfølgende 

efterregulering med tilbagebetaling af carried interest til de øvrige investorer. 

 

Den øgede likviditetslastning til betaling af skatten må forventes at påvirke de fremadrettede 

fondsaftaler, således at det bliver muligt at få frigivet beløb til skattebetaling fra den escrow 

account, hvor midlerne fra de løbende exits er deponeret, indtil fonden er endeligt afviklet. Afkastet 

kan normalt først tages ud og anvendes af partnerne, når hele fonden er solgt og fondens samlede 

afkast kan opgøres endeligt, hvorefter carried interest afkastet frigives til kapitalfondspartnerne. 

 

5.2.5 DELKONKLUSION  

Partnernes merafkast (carried interest) anses som en bonus for en succesfuld afvikling af 

kapitalfonden. Merafkastet opgøres som den del af partnernes bonus/gevinst, der overstiger 

standardafkastet. Det merafkast, som kapitalfondspartnere oppebærer fra investeringer i 

kapitalfondene, gøres til personlig indkomst for kapitalfondspartneren, når investeringen foretages 

personligt i kapitalfonden (og ikke via et selskab).  

 

Carried interest vil oftest tilfalde kapitalfondspartnere og ledende medarbejdere ansat i 

kapitalfonden, men der er intet krav om stillingskategorien, ligesom der er ikke noget krav om, at 

der skal foreligge et ansættelsesforhold eller en rådgiverrolle i forhold til fonden. Regelsættet 

omfatter dog kun personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark. 

                                                 
121 Reglerne om CFC-beskatning vedrørende skattepligtige efter KSL § 1 eller DBL § 1, stk. 2 
122 Beskatning af porteføljeaktier 
123 SEL § 32 vedrørende tvungen CFC-beskatning i forhold til udenlandske selskaber, som direkte eller indirekte 
kontrolleres af et dansk selskab m.v. 
124 Jf. L202 bilag 61 – ændringsforslag til 2. behandling bemærkninger pkt. 44. 
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Det afgørende er, at den pågældende person har en fortrinsstilling i en kapital- eller venturefond. 

Personen har en fortrinsstilling, når: 

 
 den skattepligtiges forholdsmæssige andel af resultatet i investeringsenheden overstiger den 

skattepligtiges forholdsmæssige andel af den indskudte kapital eller  

 resultatet fordeles ligeligt i forhold til den indskudte kapital, men den væsentligste andel af 
den samlede kapital består af lånekapital, som indskydes af andre deltagere.  

 

Standardafkastet af de personlige investeringer beskattes som aktieindkomst. Efter en proces hvor 

standardafkastet oprindeligt skulle opgøres som en standardforrentning på 6,5 % af den kapital, som 

partneren havde indskudt, blev den endelige definition af standardafkastet, at det svarer til det 

afkast, de øvrige investorer uden fortrinsstilling får af deres samlede investering (ved beregningen 

af standardafkastet medregnes både afkastet af den indskudte kapital og afkastet af lånekapitalen.) 

 

Hvis investeringen sker via et selskab af en person, som har en fortrinsstilling, skal personen (meget 

forenklet beskrevet) beskattes, som om investeringen var foretaget direkte af personen selv (CFC-

beskatning af selskabets positive aktieindkomst (merafkastet)). 

 

Fordelen ved at foretage investeringen personligt er den lavere marginalskat på henholdsvis 42 % af 

standardafkastet (aktieindkomst) og 51,5 % af merafkastet (personlig indkomst) i forhold til en 

effektiv skatteprocent på i alt 56,5 % af såvel standardafkast som merafkast, hvis investeringen sker 

gennem et holdingselskab. 

 

Fordelen ved at foretage investeringen gennem selskabsregi er, at man i første omgang kan nøjes 

med at betale den lave selskabsskat på 25 % og lade afkastet blive i selskabet til brug for 

efterfølgende investeringer (også kaldet ”at lade pengene vende i selskabet”) og på den måde både 

få likviditetsfordelen af skatteudskydelsen på de 42 % og samtidig få SKAT til at medfinansiere og 

risikere nye investeringer og dermed først afregne udbytteskatten på 42 % ved endelig udtagning af 

pengene til indehaveren af selskabet. 

 

Såfremt der er betalt skat af carried interest, som skal tilbagebetales til de øvrige investorer som 

følge af claw-back mekanismen, kan den for meget betalte skat udbetales kontant på tidspunktet for 

tilbagebetalingen. 
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5.3 VÆRNSREGEL MOD MELLEMHOLDINGSELSKABER 

Som følge af den nye sondring i relation til beskatning af aktieavancer, hvorefter ejerskab af aktier 

på over 10 % medfører skattefrihed (datterselskabs- og koncernselskabsaktier) og ejerskab på under 

10 % medfører skattepligt (porteføljeaktier), er der som nævnt i afsnit 5.1 samtidig indført en regel i 

ABL § 4 A, stk. 3 (for datterselskabsaktier) - og en henvisning hertil i ABL § 4 B, stk. 2 (for 

koncernselskabsaktier) – en såkaldt transparensregel, som også bliver benævnt ”værnsreglen mod 

mellemholdingselskaber”. 

 

Formålet med værnsreglen er at forhindre, at aktionærer med mindre end 10 % ejerandele puljer 

deres aktiebeholdninger i et fælles holdingselskab for derved tilsammen at komme op over 10 % 

ejerskab og derigennem opnå skattefrihed på aktieudbytter og avancer. Værnsreglen finder således 

ikke anvendelse, hvis mellemholdingselskabet udelukkende ejer porteføljeaktier. 

 

Tidligere har disse strukturer (også kaldet ”omvendte juletræer”) været anvendt, bl.a. af mindre 

selskabsinvestorer i kapitalfonde, til at opnå skattefrie udbytter (efter 1 års ejertid) samt skattefrie 

aktieavancer (efter 3 års ejertid).125  

 

Det er et meget kompliceret regelsæt, der er indført med den nye værnregel mod mellemholding-

selskaber og der er allerede skrevet mange artikler, rejst mange problemstillinger og stillet utallige 

opklarende spørgsmål om emnet.126 Vi har i dette afsnit valgt at sætte fokus på selve regelsættet og 

udvalgte strukturer, som er særligt relevante for kapitalfonde og ikke fokusere væsentligt på de 

skattemæssige konsekvenser og mange fortolkningsproblemer, som værnreglen også medfører127. 

 
Vi har i nedenstående afsnit valgt at behandle følgende emner: 
 

 Værnsreglen – fra udkast til endelig lov 
 Betingelserne i værnsreglen 
 Indholdet af værnsreglen 
 Betydningen af værnsreglen for udvalgte strukturer 

 
                                                 
125 Dels ved løbende udbytteudlodninger og ved udlodning af likvidationsprovenu iht. LL § 16 A og dels ved salg til 
udstedende selskab iht. LL § 16 B, da disse regler særligt for selskabsinvestorer med mindre end 10 % ejerandele i 
kapitalfonde kunne medføre beskatning af hele provenuet som udbytte og ikke blot en evt. avance til beskatning som 
aktieavance. Reglerne i LL § 16 A og § 16 B blev som tidligere nævnt særligt skærpet for kapitalfonde i forbindelse 
med indgrebet mod kapitalfonde i lovforslag L213.   
126 Bl.a. i TfS 2010, 295: Skatteministeriets kommentarer til FSR vedrørende Lov nr. 525 af 12/5 2009 (L202). 
127 Og som er beskrevet ret udførligt i bl.a. TfS 2010, 288 og TfS 2009, 1123: ”Omvendte juletræer og pyramider – del 
1 og 2” af Poul Erik Lytken og Nikolaj Bjørnholm fra Bech-Bruun, SR-Skat 2009.263: ”Mellemholdingselskaber – 
endnu et kompliceret regelsæt i dansk selskabsskatteret” af Anja Svendgaard Dalgas fra Deloitte samt SR-Skat 
2009.201: ”Skattereformen og aktiebeskatningen” af Henrik Møller Nielsen fra SKAT. 
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5.3.1 VÆRNSREGLEN – FRA UDKAST TIL ENDELIG LOV 

Under behandlingen af lovforslaget skete der en væsentlig justering af ABL § 4 A, stk. 3. Ifølge 

lovforslag L202 af 22. april 2009 lød formuleringen af ABL § 4 A, stk. 3, nr. 3 således: 

Mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber, der 

ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, 

litra c, og § 13, stk. 1, nr. 2. 

 

I henhold til bemærkninger til ændringsforslaget128 blev den foreslåede værnsregel mod såkaldte 

omvendte juletræer begrænset til situationer, hvor moderselskabets selskabsaktionærer er 

skattepligtige i Danmark. Det hedder endvidere i bemærkningerne: 

 

”Baggrunden for dette ændringsforslag er, at der allerede efter gældende ret (regler som 

videreføres med lovforslagets § 14, nr. 5) findes et værn i de tilfælde, hvor udbytterne udloddes til 

udenlandske selskaber, som ikke er udbyttets retmæssige ejer (beneficial owner129). Forslaget i 

aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3, om at anse aktierne for direkte ejet af selskaber, der er 

aktionær i det udbyttemodtagende udenlandske selskab, er derfor ikke nødvendigt. 

 

Der skal efter gældende ret og lovforslaget alene ske fritagelse for kildebeskatning efter 

selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, når beskatningen af udbyttet skal frafaldes eller nedsættes 

efter moder-/datterselskabsdirektivet eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der skal med 

andre ord ske kildebeskatning, når denne beskatning ikke er afskåret efter direktivet eller 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.” 

 

Skatteministeren synes således at sætte lighedstegn mellem de nye regler om 

mellemholdingselskaber og de eksisterende værnsregler130. Mads Severin Hansen skriver i sin 

afhandling om ”beneficial owner”: ”Om denne antagelse er helt rigtig er dog tvivlsomt netop fordi, 

dansk skatteret hidtil har anerkendt civilretligt ejerskab som værende tilstrækkeligt til at blive anset 

for rette indkomstmodtager og dermed retmæssig ejer.” 131 

 

                                                 
128 Til lovforslag nr. L202 – Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. 
129 Se evt. beskrivelsen af begrebet ”beneficial owner” i kapitel 3.3. 
130 Skatteministeren har i bilag 58 til L202 konkret bekræftet, at det værn, der henvises til i relation til udenlandske 
selskaber, er betingelsen i OECD’s modeloverenskomst om, at modtageren af udbyttet er ”beneficial owner”. 
131 TfS 2010 – Særtillæg marts: ”Beneficial owner”, afhandling af Mads Severin Hansen, side 26. 
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Han bakkes op af Anja Svendgaard Dalgas fra Deloitte: ”Der er dog på ingen måder intern 

hjemmel i Danmark til at foretage aktieavancebeskatning ved de udenlandske aktionærers afståelse 

af porteføljeaktier i danske selskaber, medmindre disse kan henføres til et fast driftssted i Danmark, 

jf. således selskabsskattelovens § 2 modsætningsvist. … Der vil således formentlig kunne 

forekomme uens beskatning af danske og udenlandske aktionærer, der ejer aktier i samme 

mellemholdingselskab.” 132 

 

Den endelige formulering af værnsreglen i ABL § 4 A, stk. 3 blev således:  
 
Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af 
selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, i tilfælde, hvor:  
 
1) moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, 
jf. § 4 B, 
 
2) moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen og 
 
3) mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber 
omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter 
skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og 
 
4) aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 
handelsfacilitet. 
  

Betingelserne er kumulative og skal alle være opfyldt. Nedenfor uddybes de fire betingelser. 

 

5.3.2 BETINGELSERNE I VÆRNSREGLEN  

Betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 1 ”moderselskabets primære funktion” betyder, at der skal 

foretages en konkret vurdering af, hvad der må anses for at være formålet med 

mellemholdingselskabets eksistens. Holdingselskabet skal i ikke uvæsentligt omfang have anden 

aktivitet end ejerskabet af datterselskabsaktierne. Driftsselskaber er således som udgangspunkt 

undtaget fra betingelsen og kan derfor fortsat eksistere som mellemholdingselskaber. 

 

Betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 2 ”reel økonomisk virksomhed vedr. aktiebesiddelsen” 

medfører, at moderselskabet skal udøve en eller anden form for erhvervsvirksomhed, som skal have 

tilknytning til aktiebesiddelsen133. Selskabet skal også have en fysisk eksistens, dvs. lokaler, 

                                                 
132 Artikel i SR-Skat 2009.263: ”Mellemholdingselskaber – endnu et kompliceret regelsæt i dansk selskabsskatteret” af 
Anja Svendgaard Dalgas. 
133 I bilag 41: Svar til FSR, side 24-26, til behandlingen af lovforslag nr. L202, er betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 2 
om reel økonomisk virksomhed kommenteret af Skatteministeren. 
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personale og udstyr. Det afgørende er, at selskabets aktiviteter vedrørende aktiebesiddelsen giver 

anledning til reel økonomisk virksomhed134. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at eje 

datterselskabsaktierne, idet dette ikke er reel økonomisk virksomhed i denne sammenhæng135. 

Betingelsen om ”reel økonomisk virksomhed” svarer til formuleringen i LL § 16 H, stk. 2, der blev 

indsat for at imødegå ”rent kunstige arrangementer136” og skal fortolkes i overensstemmelse 

hermed. 

 

Betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 3 ”majoritetstesten” er opfyldt, hvis mere end 50 pct. af 

aktiekapitalen i mellemholdingselskabet direkte eller indirekte ejes af danske selskaber, eller 

selskaber der har fast driftssted i Danmark, og som ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved 

direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab. Aktionærerne i det øverste holdingselskab 

skal således opdeles i ”gode” og ”dårlige” aktionærer. 

 

Til 50 pct. grænsen medregnes umiddelbart ikke (”gode” aktionærer)137:  
 

 Udenlandske selskabsaktionærer (hvor aktierne ikke kan henføres til et fast driftssted i DK)  
 Personaktionærer 
 Selskabsaktionærer, der ejer under 10 pct. i øverste holdingselskab  
 Selskabsaktionærer, der indirekte ejer over 10 pct. i datterselskabet  
 PAL skattepligtige (dog ikke livsforsikringsselskaber, der skal anses som en almindelig 

selskabsaktionær) 
 

Betingelsen i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 4138 om ”unoterede aktier” medfører, at såfremt aktierne i 

mellemholdingselskabet er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 

handelsfacilitet (er børsnoterede), skal værnsreglen ikke finde anvendelse. Undtagelsen er 

                                                 
134 Se f.eks. Skatterådets bekræftelse til et ventureselskab i SKM2010.33, der blev anset for at udøve erhvervsmæssig 
virksomhed vedrørende dets aktiebesiddelser samt Skatterådets svar til et private equity selskab i SKM2010.263. 
135 I SKM2004.297 (Johnson-sagen) fastslog Højesteret, at holdingselskaber, hvis virksomhed alene består i at besidde 
aktier i et datterselskab, også er erhvervsdrivende i skattemæssig henseende.  
136 Som følge af EF-Domstolens dom i Cadbury Schweppes-sagen om etableringsfrihed C-196/04: Ifølge EF-Domstolen 
skal artikel 43 EF og 48 EF fortolkes således, at de er til hinder for, at der i beskatningsgrundlaget for et 
hjemmehørende selskab, der er etableret i en medlemsstat, medregnes overskud, der er optjent af et CFC-selskab i en 
anden medlemsstat, når disse overskud dér beskattes på et lavere niveau end det, der finder anvendelse i den første stat, 
medmindre en sådan medregning kun angår rent kunstige arrangementer, der har til formål at undgå den normalt 
skyldige nationale skat. Anvendelsen af en sådan skattemæssig foranstaltning skal derfor undlades, når det på grundlag 
af objektive omstændigheder, som kan efterprøves af tredjemand, fremgår, at CFC-selskabet, uanset at der foreligger 
skattemæssige bevæggrunde, reelt er etableret i værtsmedlemsstaten og dér faktisk udøver økonomisk virksomhed.  
137 Jf. TfS 2010, 295: Skatteministeriets kommentarer til FSR vedrørende Lov nr. 525 af 12/5 2009 (L202). 
138 Værnreglen for koncernselskabsaktier i ABL § 4 B, stk. 2 henviser kun til ABL § 4 A, stk. 3, nr. 1-3 og ikke til nr. 4. 
Det kan undre, at betingelsen om unoterede aktier kun skulle finde anvendelse i forhold til datterselskabsaktier og ikke i 
forhold til koncernselskabsaktier og skyldes formentlig blot en fejl i den endelige lovtekst, da betingelse nr. 4 blev 
indført under behandlingen af lovforslaget samtidig med ændringen af nr. 3. Det forventes at henvisningen i ABL § 4 B, 
stk. 2 ændres til ABL § 4 A, stk. 3, nr. 1-4 i den førstkommende ”reparationspakke”. 
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sandsynligvis indarbejdet for at undgå den administrative byrde, det ville være at skulle skaffe 

oplysninger om den ultimative aktionærkreds.  

 

5.3.3 INDHOLDET AF VÆRNSREGLEN 

Hvis alle fire betingelser er opfyldt, skal moderselskabet (mellemholdingselskabet) ignoreres og 

moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af SEL § 1 (primært danske selskaber139) eller SEL § 

2, stk. 1, litra a (primært udenlandske selskaber, der har fast driftssted i Danmark) skal anses som at 

eje aktier direkte i datterselskabet (dvs. porteføljeselskabet). Der gennemføres således en 

omkvalificering af disse selskabsaktionærers ejerskab, uanset deres direkte eller indirekte 

ejerskabsprocenter i mellemholdingselskabet og datterselskabet. Omkvalificeringen vil dog for 

langt de fleste selskabsaktionærer betyde, at der vil blive tale om ejerskab af skattepligtige 

porteføljeaktier (grundet under 10 % ejerskab i datterselskabet, såfremt aktierne var ejet direkte). 

 

Loven synes dog at være i strid med EU-reglerne, der blot stiller krav om en ejerandel på 10 % af 

aktiekapitalen i mindst 1 år for at udbytte kan udloddes og modtages skattefrit140. 

 

DVCA er enige heri: ”Forslaget synes at være i strid med moder-/datterselskabsdirektivet, idet 

direktivets krav for skattefrihed af udbytter er en ejerandel på 10 % af aktiekapitalen i mindst 2 år 

for at udbytte kan udloddes og modtages skattefrit. Danmark kan i henhold til direktivet vedtage 

regler, der skal forhindre svig og misbrug. Oprettelse af moderselskaber er sket til alle tider og i alle 

EU-lande og er hverken svigagtige eller udtryk for misbrug.”141 

 

Det kan dog blive en langvarig affære, inden EF-Domstolen får lejlighed til at tage stilling til, om 

de mener, at værnreglen mod mellemholdingselskaber er EU stridig, så indtil der er nogen, der 

ønsker at anlægge en sådan sag, så eksisterer regelsættet upåvirket i Danmark og som Anja 

Svendgaard Dalgas fra Deloitte formulerer det i sin artikel i SR-Skat 2009.263: ”Der er næppe tvivl 

om, at de nye værnsregler mod holdingselskaber er kommet for at blive.” 

 

Værnsreglen om ”omvendte juletræer”, der er indsat for at forhindre, at selskabsaktionærer kunstigt 

øger ejerandelen i det underliggende driftsselskab ved at gå sammen om at eje aktierne gennem et 

                                                 
139 Det præcise omfang dækker både selskaber og foreninger mv. omfattet af SEL § 1 samt fonde mv. omfattet af FBL, 
jf. Jf. L202 – bilag 57: Svar til FSR, side 7. 
140 Jf. Notat fra IQ Tax af 22. marts 2009 omkring lovforslag i udkast om porteføljeaktier m.v. 
141 DVCA’s høringssvar til L202 af 26. marts 2009. 
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fælles holdingselskab, bør ikke finde anvendelse, når mellemholdingselskabet ejer 100 pct. af det 

underliggende driftsselskab.  

 

Skatteministeriet har således i marts 2010 over for DVCA bekræftet, at ”Ejer holdingselskabet 100 

pct. af det underliggende driftsselskab, har selskabsaktionærerne i holdingselskabet den samme 

ejerandel i holdingselskabet, som de ellers ville have i driftsselskabet. Holdingselskabet medvirker 

således ikke til omgåelse af 10 pct. ejerskabskravet. Der ses derfor ikke at være behov for værnet, 

når mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i driftsselskabet.” 142 

 

Ændringen kræver dog en lovændring, som forventes fremsat i den nye Folketingssamling, idet det 

ifølge Skatteministeriet ikke tidsmæssigt var muligt at fremsætte et lovforslag inden 1. april 2010. 

 

Såfremt der er indsat flere mellemholdingselskaber mellem driftsselskabet og selskabsaktionærerne, 

skal de øverste selskabsaktionærer ikke anses som at have ejerbesiddelser i samtlige 

mellemholdingselskaber. En aktionær bør således som udgangspunkt alene få to aktiebesiddelser 

bestående af den direkte aktiebesiddelse i det øverste mellemholdingselskab samt den indirekte 

porteføljeaktie i det nederste selskab (driftsselskabet).143 

 

5.3.4 BETYDNINGEN AF VÆRNSREGLEN FOR UDVALGTE STRUKTURER  

Nedenfor er vist to eksempler på anvendelse af mellemholdingselskaber i strukturer, der er særligt 

relevante for kapitalfonde, ét eksempel som strukturen realistisk set kunne have set ud i et 

kapitalfondsset-up før indførelsen af værnsreglen mod mellemholdingselskaber og ét eksempel med 

en mere optimal struktur i et kapitalfondsset-up efter indførelsen af værnsreglen. 

 

Det er i nedenstående figur forudsat, at kapitalfonden er organiseret således, at aktiviteten ikke 

medfører fast driftssted i Danmark for de udenlandske investorer, som således udelukkende 

beskattes af investeringernes afkast i deres respektive hjemlande. Det forudsættes ligeledes, at 

betingelserne i ABL § 4 A, stk. 3, nr. 1, 2 og 4 er opfyldt, således at det er majoritetstesten i 

betingelse nr. 3, der er afgørende for, om værnsreglen mod mellemholdingselskaber finder 

anvendelse samt at ingen af investorerne ejer over 10 % i K/S-et, hvorfor holdingselskabet H1 ikke 

er mellemholdingselskab, da der kun er ”gode” aktionærer i selskabet. Da H1 ejer 100 pct. af det 

underliggende driftsselskab D1 finder værnsreglen heller ikke anvendelse her. 

                                                 
142 Notat fra Skatteministeriet til DVCA, J.nr. 2009-540-0057, marts 2010. 
143 Jf. TfS 2010, 295: Skatteministeriets kommentarer til FSR vedrørende Lov nr. 525 af 12/5 2009 (L202). 
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Figur: Eksempel på kapitalfondsset-up før Skattereformen 

D1
H1 ejer D1 100%, hvorfor der 
ikke er behov for værnsreglen

H1
Der er mere end 50% 

“gode” aktionærer i H1, 
hvorfor selskabet ikke er et 

mellemholdingselskab

K/S
CIV

selskab

Investorer
Danske selskabsaktionærer

Personaktionærer
Udenlandske investorer uden fast driftssted i Danmark

Komplementaren (ApS eller erhvervsdrivende fond)
Livsforsikringsselskaber

PAL skattepligtige

100%

99% 1%

Porteføljeaktieposition i 
H1, der beskattes med 

25% selskabsskat

80%

MH1
Partnerselskab

20%

Porteføljeaktiepositioner i CIV 
beskattes med yderligere 25% 
selskabsskat for alle de danske 

selskabsaktionærer

ApS
(DK)

AB
(S)

ApS
(DK)

ApS
(DK)

MH2
Investment
managers

ApS
(DK)

ApS
(DK)

ApS
(DK)

ApS
(DK)

20% 20% 20% 20% 20%

P1 P2 P3 P4

IM1 IM2 IM3 IM4Udlodninger beskattes 
med 42% aktieskat

25% 25% 25% 25%

Udlodninger beskattes 
med 42% aktieskat

100%

Personen 
og 

selskabet 
beskattes 
i Sverige

Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Uhensigtsmæssigheder i ovenstående struktur 

Vi finder, som følge af værnsreglen mod mellemholdingselskaber, at MH1 (partnerselskabet) og 

MH2 (investment managers selskab) skal betragtes som mellemholdingselskaber og derfor 

ignoreres, således at selskabsaktionærerne i MH1 (der hver ejer 4 % indirekte i CIV selskabet) og 

selskabsaktionærerne i MH2 (der hver ejer 1 % indirekte i CIV selskabet) skal anses som at eje 

aktier direkte i CIV selskabet. Omkvalificeringen betyder, at der bliver tale om ejerskab af 

skattepligtige porteføljeaktier, der skal beskattes med 25 % skat for de danske selskabsaktionærer. 

 

CIV selskabets ejerskab på 1 % i holdingselskabet H1 medfører, at der er tale om ejerskab af 

porteføljeaktier, hvorfor der også her skal beskattes med 25 % skat, hvilket får betydning for både 

de danske og udenlandske selskabsaktionærer længere oppe i strukturen (men at værnsreglen ikke 

skal finde anvendelse her grundet CIV selskabets ejerskab af porteføljeaktier i H1). 
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Derudover skal udlodninger fra de danske partneres og investment managers personlige selskaber 

til hovedaktionærerne beskattes som aktieindkomst med en skat på 42 %.144 Den udenlandske 

partner skal beskattes i sit hjemland dels af udlodningerne fra sit personlige selskab og dels af 

udlodningerne fra CIV selskabet. 

 

Samlet set betyder det en effektiv skatteprocent på 67,375 % (både på carried interest og på 

standardafkast) for såvel de danske partnere som investment managers. Den udenlandske partner er 

med til at finansiere en selskabsskat på 25 % ved udlodninger fra H1 til CIV selskabet. 

 

For de eksterne investorer i det skattetransparente K/S skal de danske selskabsaktionærer (der alle 

har en ejerandel på under 10 % i K/S-et) som følge af deres porteføljeaktieejerskab beskattes med 

en selskabsskat på 25 % ved udlodninger fra holdingselskabet H1 samt fra CIV selskabet. De 

udenlandske investorer skal udelukkende beskattes af investeringernes afkast i deres respektive 

hjemlande og de PAL skattepligtige betaler en særlig PAL skat. 

 

Der er ingen af de eksterne investorer, der er gået sammen i et fælles holdingselskab for derved 

tilsammen at komme op over 10 % ejerskab.  

 

Det er i nedenstående figur forudsat, at kapitalfonden også med det nye set-up er organiseret 

således, at aktiviteten ikke medfører fast driftssted i Danmark for de udenlandske investorer, som 

således udelukkende beskattes af investeringernes afkast i deres respektive hjemlande. De øvrige 

forudsætninger fra ovenfor er fortsat gældende i det nye set-up. 

 

                                                 
144 Dog 28 % af de første DKK 48.300 (2010-niveau). 
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Figur: Eksempel på optimeret kapitalfondsset-up efter Skattereformen 
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Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Forbedringer i ovenstående struktur i forhold til tidligere 

CIV selskabet er nu omdannet til et skattetransparent K/S med et ejerskab på 1 % i holdingselskabet 

H1, hvilket medfører, at der er tale om ejerskab af porteføljeaktier. 

 

Partnerselskabet H2 (der tidligere var et mellemholdingselskab MH1) skal som følge af sit 

porteføljeaktieejerskab i holdingselskabet H1 beskattes med en selskabsskat på 25 % ved 

udlodninger fra H1 og værnsreglen finder ikke længere anvendelse i partnerselskabet (da det ikke 

længere ejer datterselskabsaktier). Partnerselskabet H2 har nu kun danske selskabsaktionærer, der 

hver ejer 1/3 af partnerselskabet og der er således tale om ejerskab af skattefri datterselskabsaktier i 

H2. Udlodninger fra de danske partneres personlige selskaber til hovedaktionærerne beskattes som 

aktieindkomst med en skat på 42 %. Samlet set betyder det en effektiv skatteprocent på 56,5 % 

(både på carried interest og på standardafkast) for de danske partnere (mod 67,375 % før). Ved at 

foretage investeringerne gennem selskabsregi kan partnerne dog i første omgang nøjes med at 
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betale den lave selskabsskat på 25 % og lade afkastet blive i selskabet til brug for efterfølgende 

investeringer.  

 

For den udenlandske partner bliver den tidligere danske selskabsskat på 25 % i CIV selskabet 

elimineret som følge af det nye direkte ejerskab i CIV K/S. Den udenlandske partner skal derefter 

udelukkende beskattes i sit hjemland dels af udlodningerne fra sit personlige selskab og dels af 

udlodningerne fra CIV K/S (H1).  

 

Det tidligere investment managers selskab (MH2) er blevet lukket og investment managers ejer nu 

personligt direkte i CIV K/S-et. Udlodninger fra CIV K/S (H1) til investment managers beskattes 

som aktieindkomst med en skat på 42 % af standardafkast og som personlig indkomst med en skat 

på 51,5 % af carried interest (mod 67,375 % før på både carried interest og på standardafkast). 

 

Man kan med fordel overveje at stifte et nyt fælles holdingselskab, f.eks. bestående af danske 

eksterne investorer i det skattetransparente K/S for at tilgodese nogle af de danske 

selskabsaktionærer (der alle har en ejerandel på under 10 % i K/S-et). Aktionærerne i 

holdingselskabet kunne i så fald udgøres af danske selskabsaktionærer, danske personer og PAL 

skattepligtige og holdingselskabet bliver således ny aktionær i K/S-et. Hvis man sammenstrikker en 

struktur, hvor de ”gode” aktionærer ejer mere end 50 % af aktiekapitalen i holdingselskabet, som 

ejer over 10 % i K/S-et, kan de ”gode” aktionærer sikre, at holdingselskabet ikke skal anses som 

transparent og således ”redde” de danske selskabsaktionærer, som hver især ejer over 10 % i det 

nye holdingselskab, således at de anses for at eje skattefri datterselskabsaktier. 

 

5.3.5 DELKONKLUSION  

Som følge af Skattereformens nye ejerskabskrav på aktier, hvorefter ejerskab af datterselskabs- og 

koncernselskabsaktier medfører skattefrihed, mens ejerskab af porteføljeaktier medfører skattepligt, 

er der samtidig indført en værnsregel mod mellemholdingselskaber (”omvendte juletræer”). 

 

Formålet med værnsreglen er at forhindre, at aktionærer med mindre end 10 % ejerandele puljer 

deres aktiebeholdninger i et fælles holdingselskab for derved tilsammen at komme op over 10 % 

ejerskab og derigennem opnå skattefrihed på aktieudbytter og avancer. Værnsreglen finder således 

ikke anvendelse, hvis mellemholdingselskabet udelukkende ejer porteføljeaktier. Under 

behandlingen af lovforslaget blev den foreslåede værnsregel mod mellemholdingselskaber 

begrænset til situationer, hvor moderselskabets selskabsaktionærer er skattepligtige i Danmark. 
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Hvis betingelserne i værnsreglen er opfyldt, skal mellemholdingselskabet ignoreres (det tilsvarende 

gælder, hvis der i samme struktur er flere mellemholdingselskaber) og moderselskabets 

selskabsaktionærer omfattet af SEL § 1 (primært danske selskaber) eller SEL § 2, stk. 1, litra a 

(primært udenlandske selskaber, der har fast driftssted i Danmark) skal anses som at eje aktier 

direkte i datterselskabet. Der gennemføres således en omkvalificering af disse selskabsaktionærers 

ejerskab. Omkvalificeringen vil sandsynligvis for langt de fleste selskabsaktionærer betyde, at der 

vil blive tale om ejerskab af skattepligtige porteføljeaktier i stedet for skattefri datterselskabsaktier. 

 

De fire betingelser, der alle skal være opfyldt for, at værnsreglen træder i kraft, er følgende: 

 
1. ”Moderselskabets primære funktion” 
2. ”Reel økonomisk virksomhed vedr. aktiebesiddelsen” 
3. ”Majoritetstesten” 
4. ”Unoterede aktier” 

 
 
Til 50 pct. grænsen medregnes umiddelbart ikke (”gode” aktionærer):  
 

 Udenlandske selskabsaktionærer (hvor aktierne ikke kan henføres til et fast driftssted i DK)  
 Personaktionærer 
 Selskabsaktionærer, der ejer under 10 pct. i øverste holdingselskab  
 Selskabsaktionærer, der indirekte ejer over 10 pct. i datterselskabet  
 PAL skattepligtige (dog ikke livsforsikringsselskaber, der skal anses som en almindelig 

selskabsaktionær) 
 
 
Kapitalfondene og deres investorer kan med fordel overveje, om det aktuelle kapitalfondsset-up er 

det mest optimale for selskabsaktionærerne i kapitalfonden, da der fortsat findes muligheder for at 

strukturere holdbare mellemholdingselskaber, f.eks. hvis der er drift og aktiviteter i 

mellemholdingselskabet. En anden løsning er, hvis der er ”gode” aktionærer i 

mellemholdingselskabet, der ejer mere end 50 % af aktierne i holdingselskabet, kan de sikre, at 

holdingselskabet ikke skal anses som transparent og således ”redde” skattefriheden for de 

selskabsaktionærer, som ejer over 10 % i holdingselskabet, men indirekte ejer under 10 % i det 

underliggende datterselskab. 
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5.4 UDVIKLINGEN I DEN SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING AF RÅDGIVEROMKOSTNINGER 

Der har inden for de seneste fem år været stigende fokus på den skattemæssige behandling af 

udgifter til formueforvaltning, dels som følge af skattemyndighedernes underkendelse af 

fradragsretten for rådgiveromkostninger i en række sager, der efterfølgende er blevet indbragt for 

domstolene og hvorefter nogle af afgørelserne er blevet debatteret i offentlige artikler og dels som 

følge af Skattereformens indhold.  

 

Vi har derfor valgt at analysere den skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger med fokus 

på udviklingen i gældende regler/praksis i følgende forskellige situationer: 

 
 Rådgiveromkostninger i opkøbssituationer 
 Rådgiveromkostninger i salgssituationer 
 Rådgiveromkostninger til løbende drift samt etablering af fonden 
 

 
5.4.1 RÅDGIVEROMKOSTNINGER I OPKØBSSITUATIONER  

Skattereformen medfører væsentlige ændringer i fradragsretten for rådgiveromkostninger i 

opkøbssituationer. Ligningslovens § 8 I og § 8 J, der henholdsvis omhandlede fradragsretten for 

udgifter til undersøgelser af nye markeder og fradrag for advokat- og revisorudgifter, der blev 

afholdt i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsmæssig virksomhed, er blevet 

afskaffet ved Lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 12, nr. 2 og 3. Vi har valgt i afsnittet at fokusere på 

ændringerne i LL § 8 J. 

 

De hidtil gældende regler i LL § 8 J karakteriseres i lovforslagets bemærkninger således: ”Der er 

tale om særregler, som strider mod det overordnede skattemæssige princip om, at der ikke er 

fradrag for udgifter til etablering af erhvervsvirksomhed. Ophævelsen indebærer derfor alt andet 

lige større gennemskuelighed.” 145 

 

Desuden har der med reglerne i LL § 8 J eksisteret en risiko for asymmetri i beskatningen, da der 

kunne opnås fradrag for udgifter til erhvervelse af skattefri indtægter, f.eks. ved fradrag for 

rådgiveromkostninger i forbindelse med aktiekøb, hvor aktierne efterfølgende kunne sælges med 

skattefri aktieavance, tidligere pga. reglen om skattefrihed efter 3 års ejertid og efter Skattereformen 

som følge af skattefriheden på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. 

 

                                                 
145 Bemærkninger til lovforslag nr. L202 afsnit 3.4, om årsager til ændring af LL § 8 I og § 8 J. 
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Derudover er begrundelsen for ophævelsen af reglerne i følge lovforslagets bemærkninger bl.a. 

også af konkurrencemæssige hensyn inden for rådgiverbranchen: ”Ophævelsen af særreglen i 

ligningslovens § 8 J om fradrag for udgifter til advokater og revisorer fjerner endvidere et 

konkurrenceforvridende element i skattelovgivningen. Der er ingen god begrundelse for at give 

advokater og revisorer en skattemæssig fortrinsstilling i forhold til konsulenter, 

landbrugsrådgivere, ingeniører og andre rådgivere.” 146 

 

Nedenfor ses en oversigt over fradragsmulighederne for rådgiveromkostninger i opkøbssituationer 

for henholdsvis en industriel køber og en kapitalfond efter gældende regler/praksis før 

Skattereformens ændringer: 

 

Fradragsmuligheder FØR skattereformen

Industriel køber/ 
viderefakturering til 
holdingselskab

Ventureselskab/ 
selskabsinvestor i 
venturefond Lovhenvisning Domspraksis

Tillægges 
anskaffelsessummen for 
aktierne LL § 8 J, stk. 3

SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrages ved 
opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst

SL § 6, stk 1, 
litra a og LL § 
17C

UfR1942.278, 
TfS2008.875

Fradrages ved 
opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst LL § 8 J, stk. 1

SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrages ved 
opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst

SL § 6, stk 1, 
litra a og LL § 
17C

UfR1942.278, 
TfS2008.875

Tillægges 
anskaffelsessummen for 
aktierne

LV 2009 afsnit 
S.G.2.4

TfS2008.1270, 
SKM2009.555

Fradrages ved 
opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst

SL § 6, stk 1, 
litra a og LL § 
17C

UfR1942.278, 
TfS2008.875

Fradrag nægtes LL § 8 J SKM2008.719

Fradrages ved 
opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst

SL § 6, stk 1, 
litra a og LL § 
17C

UfR1942.278, 
SKM2008.484, 
TfS2008.875

Fradrag nægtes SL § 6 SKM2008.719

Fradrages ved 
opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst

SL § 6, stk 1, 
litra a og LL § 
17C

UfR1942.278, 
SKM2008.484, 
TfS2008.875

Forgæves afholdte omkostninger til øvrige 
rådgivere i forbindelse med påtænkte 
investeringer

Afholdte omkostninger til advokat og revisor 
i forbindelse med gennemført investering 
(berigtigelse og gennemførelse af selve 
aktiekøbet: Transportpåtegninger, 
noteringer, anmeldelser)

Afholdte omkostninger til advokat og revisor 
i forbindelse med gennemført investering 
(due diligence, rådgivning, forhandlinger, 
udfærdigelse af kontakt)

Afholdte omkostninger til øvrige rådgivere i 
forbindelse med gennemført investering (due 
diligence, rådgivning, forhandlinger)

Forgæves afholdte omkostninger til advokat 
og revisor i forbindelse med påtænkte 
investeringer

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

                                                 
146 Bemærkninger til lovforslag nr. L202 § 12, nr. 2 og 3, om årsager til ændring af LL § 8 J. 
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Som det ses af ovenstående oversigt var der flere væsentlige forskelle på fradragsmulighederne for 

de to grupper af potentielle indehavere (industrielle købere og kapitalfonde), selv inden for samme 

kategori af omkostninger. I situationer, hvor »almindelige« selskaber skulle betragte ovennævnte 

rådgivningsomkostninger som etableringsudgifter eller som en del af anskaffelsessummen for 

aktierne (med fradrags- og aktiveringsmulighederne inden for den hidtil gældende LL § 8 J147 og 

Ligningsvejledningen 2009 afsnit S.G.2.4148 til følge), havde kapitalfonde mulighed for at anse 

tilsvarende rådgivningsomkostninger for udgifter til formueadministration (og dermed som 

fradragsberettigede driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a149). 

 

Dette skyldes en mangeårig praksis med fradragsret for formueforvaltningsomkostninger, der tager 

sit udgangspunkt i Højesterets dom i 1942 (UfR1942.278), hvor en kunstmaler blev indrømmet 

fradrag for sine udgifter til formueadministration. Fradragsretten for formueforvaltnings-

omkostninger blev efterfølgende ophævet for privatpersoner, jf. LL § 17C, men for kapitalfonde er 

fradragsretten flere gange blevet bekræftet med henvisning til højesteretsdommen (og indirekte via 

LL § 17C - modsætningsvist - samt forarbejderne hertil), bl.a. i landsskatteretskendelserne 

SKM2006.409 og SKM2007.587. Begge domme blev kommenteret af Skatteministeriet i TfS 2008, 

875, hvor konklusionen er, at der som udgangspunkt er fradragsret for kapitalfondes udgifter til 

formueadministration150. I samme ombæring udtalte Skatteministeriet, at der hverken er tale om 

etablering eller udvidelse af kapitalfondsvirksomheden, når kapitalfonde investerer i en 

porteføljevirksomhed, hvorfor udgifter i forbindelse hermed således ikke skulle anses for 

etableringsudgifter (men som en almindelig fradragsberettiget driftsomkostning). 

                                                 
147 Afgrænsningen mellem fradrags- og aktiveringsmuligheder for forskellige typer advokat- og revisoromkostninger er 
nærmere præciseret i Højesterets afgørelser SKM2007.773 og SKM2007.775, hvor det konkluderes, at alene advokat- 
og revisoromkostninger, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet skal aktiveres. 
148 Uddrag fra LV2009 afsnit S.G.2.4: ”Den faktiske anskaffelsessum udgøres af det beløb, for hvilket den pågældende 
aktie er erhvervet med tillæg af omkostningerne ved erhvervelsen. Tilsvarende kan omkostningerne i forbindelse med 
salget fradrages i den faktiske anskaffelsessum.” Denne praksis med at lade rådgiveromkostninger indgå i 
avanceopgørelsen ved salget af aktierne er yderligere omtalt i Østre Landsretssagen SKM2009.555 (om provision ved 
salg af aktier) og på baggrund heraf tillige fremhævet af advokat Søren Lehmann Nielsen i artikel TfS 2008, 1270: ”Det 
må således konkluderes, at andre rådgiveromkostninger end advokat- og revisoromkostninger altid kan tillægges 
anskaffelsessummen og fradrages salgssummen, i det omfang omkostningerne kan henføres til de enkelte 
aktieerhvervelser.” 
149 ”Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets 
løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten”. Der findes også situationer, hvor »almindelige« 
selskaber kan få fradrag for rådgivningsomkostninger som driftsomkostninger iht. SL § 6, stk. 1, litra a, men det er i så 
fald en forudsætning for fradragsretten, at dispositionen er driftsmæssigt begrundet og ikke overskrider virksomhedens 
hidtidige rammer, jf. SL § 6, stk. 2, om udvidelse af næring eller drift, iht. LV2009 afsnit E.A.2.1.2. Vi har her valgt 
udelukkende at fokusere på de situationer, hvor »almindelige« selskaber skal betragte omkostningerne som 
etablering/udvidelse uden mulighed for fradrag efter SL § 6. SL § 6 ændres ikke som følge af Skattereformen. 
150 Se mere om udviklingen i fradragsmulighederne for formueforvaltningsomkostninger i afsnit 5.4.3.  
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Tilsvarende gjorde sig gældende for kapitalfondes forgæves afholdte rådgivningsomkostninger i 

forbindelse med påtænkte investeringer. Dette konstateredes ligeledes af Skatteministeriet i TfS 

2008, 875, hvor det på baggrund af landsskatteretssagen SKM2008.484151 præciseres, at det er en 

naturlig del af formueforvaltningen i kapitalfonde, at der undersøges flere potentielle 

investeringsmuligheder end det faktiske antal investeringer, som kapitalfonden ender med at 

foretage, hvorfor kapitalfonde også kunne få fradrag for forgæves afholdte omkostninger.  

Her var forskelsbehandlingen for de to grupper af interesserede købere meget tydelig, da 

»almindelige« selskaber nægtes fradrag for forgæves afholdte etableringsudgifter i forbindelse med 

påtænkte investeringer både efter SL § 6 (jf. det overordnede skattemæssige princip om, at der ikke 

er fradrag for udgifter til etablering af erhvervsvirksomhed) og efter den hidtil gældende LL § 8 J 

(som alene gav ret til fradrag, såfremt en etablering eller udvidelse var gennemført). 

 
I Østre Landsretssagen SKM2008.719 forsøgte TDC152 at argumentere for, at de afholdte 

rådgivningsomkostninger til påtænkte, men ikke-gennemførte dispositioner skulle anses som 

fradragsberettigede formueforvaltningsomkostninger, men Skatteministeriet benægtede dette med 

henvisning til, at TDC er en driftsvirksomhed og ikke en professionel kapitalanbringer, som f.eks. 

en kapitalfond. Landsretten konkluderede til sidst, at de afholdte rådgivningsomkostninger ikke 

kunne betragtes som formueforvaltningsomkostninger som led i en aktiv kapitalforvaltning i form 

af ventureinvesteringer, men derimod som omkostninger afholdt som led i udvidelse af den 

bestående virksomhed (ud over dens hidtidige rammer153), hvorfor fradrag for de forgæves afholdte 

omkostninger blev nægtet. 

 
Ovennævnte forskelsbehandling på fradrag for rådgiveromkostninger i opkøbssituationer for de to 

grupper af potentielle indehavere (industrielle købere og kapitalfonde) blev efterfølgende 

kommenteret af advokat Søren Lehmann Nielsen i artikel TfS 2008, 1270 således: ”Der er hermed 

en åbenbar afgrænsningsproblematik mellem de udgifter, som er knyttet til aktiekøb eller forsøg 

herpå, og som må anses for et led i etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomhed (kun fradrag 

efter ligningslovens § 8 J) og de udgifter, som er knyttet til aktiekøb eller forsøg herpå, som må 

anses for et led i (venture)kapitalforvaltning og lignede (fradrag efter statsskattelovens § 6 a). Det 

vil ofte være den helt samme type omkostninger, der er tale om (bistand ved due diligence, 

                                                 
151 Sagen afsluttes endeligt lige før hovedforhandlingen i Østre Landsret. Skatteministeriet har udtalt, at baggrunden 
herfor var selskabets fremlæggelse af et nyt bilag indeholdende en oversigt over realiserede aktieavancer, hvorefter 
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle og accepterede fradrag for forgæves afholdte rådgivningsomkostninger. 
Selskabets advokat har dog en anden udlægning af sagens forløb. 
152 Sagen blev ført for TDC A/S af advokat Søren Lehmann Nielsen. 
153 Vores tilføjelse. 
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kontraktskoncipering, forhandlinger m.v.), og det kan formentlig forekomme, at driftsselskaber og 

kapitalfonde, der interesserer sig for samme target, vil have krav på en forskellig skattemæssig 

behandling af helt identiske udgifter.” 154 

 

Efterfølgende vedtages der i Lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 12, nr. 3 en yderligere ændring af 

Ligningslovens § 8 J, som formentlig har hentet inspiration i ovennævnte artikel, da indholdet af 

lovforslagets bemærkninger flere steder er identiske med artiklen: ”Det foreslås samtidigt at fjerne 

fradraget for rådgiveromkostninger i forbindelse med aktieopkøb i de tilfælde, hvor der gives 

fradrag for disse udgifter, idet de anses som formueforvaltningsudgifter efter reglerne i 

statsskatteloven. En sådan ændring vil især være relevant i relation til ventureselskabers 

(kapitalfondes) aktieinvesteringer. … Et ventureselskab vil i forbindelse med sine investeringer ofte 

afholde samme type omkostninger (due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger m.v.) som en 

»almindelig« industriel koncern. Forskellen er, at udgiften anses for en formueforvaltningsudgift 

for ventureselskabet, mens det er en etableringsudgift for den industrielle koncern. Selv om 

ligningslovens § 8 J ophæves, bevarer ventureselskaberne således fradragsretten for 

rådgivningsomkostninger ved aktieopkøb. Det giver ventureselskaberne en uberettiget fordel i 

forhold til industrielle koncerner, idet det formentligt ikke vil være sjældent forekommende, at 

ventureselskaber og industrielle selskaber vil ønske at opkøbe det samme selskab.” 155 

 

Med Skattereformen genindføres således det tidligere nævnte overordnede skattemæssige princip 

om, at der ikke er fradrag for udgifter til etablering af erhvervsvirksomhed, jf. SL § 6, og 

Ligningsloven § 8 J får derefter følgende ordlyd: 

 

§ 8 J: ”Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis 

at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan 

ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.” 

 
Den lidt kryptiske formulering skyldes, at den ny bestemmelse i LL § 8 J har til hovedhensigt at 

sikre, at fradragsretten for kapitalfonde fjernes i samme omfang, som fradragsretten for 

»almindelige« selskaber fjernes med ophævelsen af den tidligere LL § 8 J156. 

                                                 
154 Artikel i TfS 2008, 1270: ”Fradrag for rådgiveromkostninger ved aktiekøb” af advokat Søren Lehmann Nielsen. 
155 Bemærkninger til lovforslag nr. L202 § 12, nr. 2 og 3, om årsager til ændring af LL § 8 J. 
156 Ifølge SPO.2009.328 omfatter bestemmelsen i den nye § 8 J dog ikke kun ventureselskaber, men også alle andre 
typer af aktieinvesteringer, der foretages med henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med 
henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse. 
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Vi udleder heraf, at formålene med ovennævnte lovændringer til LL § 8 J, foruden et merprovenu 

til det offentlige og fjernelsen af den eksisterende asymmetri i beskatningen (hvor der kunne opnås 

fradrag for udgifter til erhvervelse af skattefri indtægter), ligeledes har været et ønske om at ensarte 

reglerne for erhvervslivet med hensyn til den skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger i 

opkøbssituationer – dels internt i rådgiverbranchen (advokater og revisorer contra øvrige rådgivere) 

og dels mellem potentielle indehavere (industrielle købere contra kapitalfonde). 

 
Nedenfor ses oversigten over fradragsmulighederne for rådgiveromkostninger i opkøbssituationer 

for henholdsvis en industriel køber og en kapitalfond opdateret med vores fortolkning af gældende 

regler/praksis efter Skattereformens ændringer: 

 

Fradragsmuligheder EFTER 
skattereformen

Industriel køber/ 
viderefakturering til 
holdingselskab

Ventureselskab/ 
selskabsinvestor i 
venturefond Lovhenvisning Domspraksis

Tillægges 
anskaffelsessummen for 
aktierne

LV 2010 afsnit 
S.G.2.4

SKM2007.773, 
SKM2007.775

Tillægges 
anskaffelsessummen for 
aktierne

LV 2010 afsnit 
S.G.2.4

SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrag nægtes LL § 8 J
SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrag nægtes LL § 8 J
SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrag nægtes LL § 8 J
SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrag nægtes LL § 8 J
SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrag nægtes LL § 8 J
SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrag nægtes LL § 8 J
SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrag nægtes LL § 8 J
SKM2007.773, 
SKM2007.775

Fradrag nægtes LL § 8 J
SKM2007.773, 
SKM2007.775

Forgæves afholdte omkostninger til advokat 
og revisor i forbindelse med påtænkte 
investeringer

Forgæves afholdte omkostninger til øvrige 
rådgivere i forbindelse med påtænkte 
investeringer

Afholdte omkostninger til advokat og revisor 
i forbindelse med gennemført investering 
(berigtigelse og gennemførelse af selve 
aktiekøbet: Transportpåtegninger, 
noteringer, anmeldelser)

Afholdte omkostninger til advokat og revisor 
i forbindelse med gennemført investering 
(due diligence, rådgivning, forhandlinger, 
udfærdigelse af kontakt)

Afholdte omkostninger til øvrige rådgivere i 
forbindelse med gennemført investering (due 
diligence, rådgivning, forhandlinger)

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Som det ses af ovenstående oversigt er det, efter vores mening, lykkedes at eliminere dels risikoen 

for asymmetri i beskatningen og dels de tidligere forskelle på fradragsmulighederne for de to 

grupper af potentielle indehavere (industrielle købere og kapitalfonde) og dermed få ensartede 

regelsæt for erhvervslivet med hensyn til den skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger i 

opkøbssituationer. 
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Resultatet er, at den tidligere mulighed for aktivering af advokat- og revisoromkostninger til 

berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet iht. LL § 8 J, stk. 3 fortsat eksisterer selv uden LL 

§ 8 J, stk. 3, med henvisning til højesteretsdommene SKM2007.773 og SKM2007.775, jf. 

Ligningsvejledningen 2010, afsnit S.G.2.4.  

 
Til gengæld er de tidligere muligheder for, at rådgiveromkostninger afholdt i forbindelse med såvel 

gennemførte som ikke-gennemførte investeringer enten kunne fradrages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst efter LL § 8 J, stk. 1 eller efter SL § 6, stk. 1, litra a (og LL § 17C) sammen 

med den tidligere mulighed for aktivering af øvrige rådgiveromkostninger, jf. LV 2009, afsnit 

S.G.2.4157 alle blevet afskaffet som følge af den ny LL § 8 J og, efter vores fortolkning, er der nu 

hverken mulighed for fradrag eller aktivering af disse rådgiveromkostninger i etableringssituationer. 

 
Fradragsmulighederne efter SL § 6 forsvandt med Skattereformens genindførelse af det 

overordnede skattemæssige princip om, at der ikke er fradrag for udgifter til etablering af 

erhvervsvirksomhed og aktiveringsmulighederne blev væsentligt reducerede med følgende udtalelse 

fra Skatteministeriet. FSR havde, i høringsnotatet158 til den ny regel i LL § 8 J, bedt 

Skatteministeriet bekræfte, at rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af aktier kunne tillægges 

anskaffelsessummen for aktierne, hvortil Skatteministeriet svarede: ”Det kan ikke bekræftes, da det 

alene er udgifter, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, der 

tillægges, jf. Højesterets domme i SKM2007.773 og SKM2007.775.” 

 
I de tidligere omtalte afgørelser SKM2007.773 og SKM2007.775 konkluderede Højesteret, at alene 

advokat- og revisoromkostninger, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve 

aktiekøbet kan aktiveres. Såfremt dette tolkes ordret, er der tale om meget snæver kreds af 

omkostninger, som fremover kan aktiveres, jf. nedenstående styresignal.  

 
Den 14. april 2009 udsendte SKAT et styresignal, SKM2009.261, som gælder for opgørelse af 

afskrivningsgrundlag i anpartsprojekter, men samtidig nævnes Højesterets afgørelser om aktivering 

af rådgiveromkostninger i forbindelse med aktiekøb. SKAT angiver følgende retningslinier i 

styresignalet: ”Ved henvisningen til disse domme159 i præmisserne til SKM2008.967160 har 

                                                 
157 Jf. den tidligere nævnte praksis med, at andre rådgiveromkostninger end advokat- og revisoromkostninger kunne 
indgå i avanceopgørelsen ved salget af aktierne, som omtalt i Østre Landsretssagen SKM2009.555 og i artikel TfS 
2008, 1270.  
158 Offentligt høringsnotat fra Skatteudvalget til L202 – bilag 2, side 77. 
159 Højesterets afgørelser SKM2007.773 og SKM2007.775 (vores kommentar). 
160 SKM2008.967 er en højesteretsafgørelse, hvor honoraret til en udbyder af et investeringsprojekt skulle betragtes som 
en etableringsomkostning og dermed ikke kunne indgå i investorernes afskrivningsgrundlag. Højesteret traf denne 
afgørelse med henvisning til de tidligere højesteretsdomme SKM2007.773 og SKM2007.775. 
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Højesteret nu markeret, at den samme snævre afgrænsning af handelsomkostningsbegrebet, som 

blev foretaget i disse domme, også gælder mere generelt. Det betyder, at det helt generelt gælder, 

at alle mulige rådgiverudgifter ikke kan medregnes ved opgørelsen af anskaffelsessummen – og 

dermed afskrivningsgrundlaget.” 

 
Statsautoriseret revisor Michael Sørensen fra KPMG er enig med os heri. I Revision & 

Regnskabsvæsen nr. 10, oktober 2009 konkluderer han i en artikel om Forårspakken 2.0 og 

ændringen af reglerne i LL 8 I og 8 J følgende: ”Med ændringen er retstilstanden for omkostninger 

til aktiekøb – herunder køb af aktier i porteføljeselskaber, at sådanne omkostninger – bortset fra 

advokatudgifter til berigtigelse mv. – hverken kan medregnes til anskaffelsessummen eller 

fratrækkes. Der er et åbenbart behov for ændring af denne retstilstand, der er blevet resultatet af 

Højesterets domme om 8 J 161 og vedtagelsen af L 202, således at et sædvanligt accessoriebegreb 

(gen)indføres.” 

 
Han henviser desuden til et høringssvar fra Skatteministeren, hvor FSR, som følge af den ny LL § 8 

J, efterlyser en regel, der klart siger, at udgifter i forbindelse med erhvervelse af skattepligtige 

porteføljeaktier kan tillægges anskaffelsessummen og hvortil Skatteministeren svarer: ”Det er et led 

i finansieringen af den betydelige lettelse af skatten på arbejde, at fradragsretten i henhold til disse 

særregler fjernes. Jeg ser ingen grund til at mindske dette finansieringsbidrag ved at erstatte disse 

særregler med andre særregler, der giver mulighed for at tillægge de pågældende udgifter til 

anskaffelsessummen. Det må afgøres efter de almindelige gældende regler hvilke udgifter, der kan 

tillægges anskaffelsessummen.” 162 

 
Der findes ikke decideret lovregler på området om hvilke rådgiveromkostninger, der kan tillægges 

anskaffelsessummen for aktier, hvorfor det må afgøres med henvisning til fast praksis, som den kan 

fortolkes ifølge Ligningsvejledningen samt afgjorte domme. I Ligningsvejledningen 2010 står der 

uændret fra tidligere år: ”Den faktiske anskaffelsessum udgøres af det beløb, for hvilket den 

pågældende aktie er erhvervet med tillæg af omkostningerne ved erhvervelsen. Tilsvarende kan 

omkostningerne i forbindelse med salget fradrages i den faktiske afståelsessum. … De 

omkostninger, som kan tillægges den faktiske anskaffelsessum henholdsvis fratrækkes den faktiske 

afståelsessum, er udgifter til eventuel købs- eller salgsprovision samt eventuelle advokat- og 

revisorudgifter forbundet med købet eller salget.” 163 

                                                 
161 De ovenfor nævnte højesteretsafgørelser SKM2007.773 og SKM2007.775 (vores kommentar). 
162 Jf. L202 – bilag 41: Svar til FSR, side 45. 
163 Uddrag fra Ligningsvejledningen 2010 afsnit S.G.2.4 om faktiske anskaffelses- og afståelsessummer. 



5       FORÅRSPAKKEN 2.0  

94 

Dette blev dog gjort til en meget snæver kreds af omkostninger i Højesterets afgørelser 

SKM2007.773 og SKM2007.775, hvorefter alene udgifter til advokat og revisor, som kan henføres 

til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, kunne aktiveres. Sagerne havde dog dengang 

en lidt anden indgangsvinkel end den situation, som de i dag anvendes i. I begge sager var partnerne 

enige om, at udgifterne var omfattet af LL § 8 J, stk. 1 (og dermed fradragsberettigede ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst) og tvisten vedrørte derfor alene, om udgifterne tillige var 

omfattet af LL § 8 J, stk. 3 (og derfor skulle aktiveres og tillægges købesummen for aktivet i stedet 

for at fradrages ved indkomstopgørelsen). 

 

Følgende udtalelse er uddrag fra Højesterets begrundelse og resultat i sagerne: ”De udgifter til 

advokat og revisor, som sagen angår, er vederlag navnlig for undersøgelse af de overtagne 

virksomheder (due diligence), rådgivning om skattemæssige og strukturelle forhold, forhandling, 

udarbejdelse af kontrakter og bistand ved gennemførelsen af erhvervelsen og kapitalforhøjelsen. 

Sådanne udgifter må anses for almindeligt forekommende ved de foreliggende former for 

virksomhedsudvidelse. En fortolkning af § 8 J, stk. 3, i relation til udgifter til advokat og revisor i 

forbindelse med virksomhedsudvidelse ved aktieerhvervelse, hvorefter der lægges vægt på, om 

udgifterne er et naturligt led i aktieerhvervelsen og har nær og direkte tilknytning dertil, vil 

afgrænse området for stk. 3 så bredt, at det – som i den foreliggende sag – vil omfatte stort set alle 

advokat- og revisorudgifter, der er afholdt i forbindelse med udvidelsen. En sådan forståelse er 

hverken i overensstemmelse med ordlyden af og sammenhængen mellem bestemmelserne eller med 

lovforslagets bemærkninger, hvorefter der typisk vil være fradrag for honorarer for rådgivning og 

udfærdigelse af kontrakter mv. Forståelsen vil medføre, at der ikke gives skattefradrag for 

almindeligt forekommende udgifter til advokat og revisor ved sædvanlige former for 

virksomhedsudvidelse som de foreliggende, hvilket vil være i strid med lovens formål om at fremme 

virksomhedsvækst bl.a. ved skattefradrag for omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med 

udvidelser.164 … På baggrund af det anførte finder Højesteret, at ligningslovens § 8 J, stk. 3, for så 

vidt angår tilfælde, hvor en virksomhed udvides ved erhvervelse af en bestemmende aktiepost i et 

andet selskab, må forstås således, at bestemmelsen alene omfatter sådanne udgifter til advokat og 

revisor, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til 

udfærdigelse af transportpåtegninger, noteringer og anmeldelser. Andre udgifter til bistand fra 

advokat og revisor, herunder bistand i form af undersøgelser, rådgivning, deltagelse i 

forhandlinger og udfærdigelse af kontrakter, kan ikke anses for tillæg til købesummen.”  

                                                 
164 Vores understregning i teksten. 
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Andre omkostninger til advokat og revisor (end til berigtigelse og gennemførelse af selve 

aktiekøbet) kunne dermed straksfradrages ved indkomstopgørelsen iht. LL § 8 J, stk. 1 og da 

dommene i sin tid blev afsagt var de dermed til skatteyders favør. Nu benyttes afgørelserne af både 

Skatteministeriet og Højesteret165 til at argumentere for, at kun en meget snæver kreds af 

rådgiveromkostninger kan indgå i en eventuel avanceopgørelse. 

 

I tidligere sager bl.a. i landsskatterettens kendelser SKM2006.409 og SKM2007.587 har det ellers 

været skattemyndighedernes opfattelse, at aktiveringsmulighederne gjaldt for en bredere kreds af 

omkostninger og at kapitalfondes udgifter til formueadministration havde en sådan direkte 

tilknytning til køb og salg af porteføljeaktierne, at de hertil medgåede udgifter skulle tillægges 

henholdsvis fratrækkes anskaffelses- og afståelsessummen. 

 

Tilsvarende i Landsskatterettens kendelse SKM2008.142 (som blev anket til Østre Landsret og 

indtil videre afgjort i den tidligere omtalte SKM2009.555 om bl.a. provision ved salg af aktier) 

udtalte først skattemyndighederne, at sagens omhandlede bonusbeløb, der var beregnet af 

aktieavancer m.v. måtte anses for en omkostning ved opnåelse af avancen og dermed skulle dermed 

indgå i opgørelsen heraf. Da aktieavancen i den pågældende sag var skattefri, kunne 

omkostningerne ved salget ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, men 

skulle i stedet reducere den skattefrie aktieavance med henvisning til ligningsvejledningens afsnit 

S.G.2.4 og derefter konkluderede Landsskatteretten: ”Efter fast praksis kan udgifter, der er afholdt 

som et naturligt led i selskabets salg af aktier, imidlertid indgå i avanceopgørelsen. Udgifterne 

vedrørende salget af aktierne kan derfor fratrækkes aktiernes salgssum.”  

 

Dommen er offentliggjort efter Højesterets afgørelser SKM2007.773 og SKM2007.775 og på 

baggrund heraf konkluderer advokat Søren Lehmann Nielsen i artikel TfS 2008, 1270: ”Det må 

således konkluderes, at andre rådgiveromkostninger end advokat- og revisoromkostninger altid kan 

tillægges anskaffelsessummen og fradrages salgssummen, i det omfang omkostningerne kan 

henføres til de enkelte aktieerhvervelser.” 

 

Desværre tager Østre Landsret i deres senere afgørelse af sagen i SKM2009.555 primært stilling til 

spørgsmålet om fradragsretten iht. SL § 6 (contra ikke-skattepligtig indkomst166) og forholder sig 

                                                 
165 Jf. den tidligere nævnte højesteretsafgørelse SKM2008.967 om et udbyderhonorar, der skulle betragtes som en 
etableringsomkostning under henvisning til de tidligere højesteretsdomme SKM2007.773 og SKM2007.775. 
166 Se mere om udviklingen i fradragsmulighederne for formueforvaltningsomkostninger i afsnit 5.4.3. 
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ikke til opgørelsen af avanceopgørelsen (formentlig da avancen er skattefri), men sagen er 

efterfølgende blevet anket til Højesteret, så vi kan håbe på, at de kommenterer på landskatterettens 

udtalelse omkring fast praksis ved avanceopgørelsen.  

 

Det må forventes, at der i fremtiden vil ses en række nye sager om fradragsmulighederne ved 

avanceopgørelser, indtil et mere klart og rimeligt accessoriebegreb er indført. 

 

5.4.2 RÅDGIVEROMKOSTNINGER I SALGSSITUATIONER  

Reglerne for rådgiveromkostninger i salgssituationer er upåvirkede af den ny LL § 8 J.  

 

Vi vil derfor kun ganske kort skitsere, hvordan vi mener, at rådgiveromkostninger i salgssituationer 

skal behandles skattemæssigt i overensstemmelse med ovennævnte praksis i SKM2008.142 og 

Søren Lehmann Nielsens konklusion i artikel TfS 2008, 1270 på baggrund af denne sag: 

 
Fradragsmuligheder for 
selskaber Skattefri avance Skattepligtig avance Lovhenvisning Domspraksis

Fradrages i afståelsessummen 
for aktierne (hvilket reducerer 
den skattefri avance)

LV 2010 afsnit 
S.G.2.4

SKM2008.142, 
TfS2008.1270

Fradrages i afståelsessummen 
for aktierne (hvilket reducerer 
den skattepligtige avance)

LV 2010 afsnit 
S.G.2.4

SKM2008.142, 
TfS2008.1270

Fradrages i afståelsessummen 
for aktierne (hvilket reducerer 
den skattefri avance)

LV 2010 afsnit 
S.G.2.4

SKM2008.142, 
TfS2008.1270

Fradrages i afståelsessummen 
for aktierne (hvilket reducerer 
den skattepligtige avance)

LV 2010 afsnit 
S.G.2.4

SKM2008.142, 
TfS2008.1270

Fradrag nægtes SL § 6 SKM2009.555

Fradrag nægtes SL § 6 SKM2009.555

Fradrag nægtes SL § 6 SKM2009.555

Fradrag nægtes SL § 6 SKM2009.555

Forgæves afholdte omkostninger 
til øvrige rådgivere i forbindelse 
med påtænkt salg af aktier i 
porteføljeselskab

Afholdte omkostninger til 
advokat og revisor i forbindelse 
med gennemført salg af aktier i 
porteføljeselskab

Afholdte omkostninger (succes 
fee/bonus/salgsprovision) til 
øvrige rådgivere i forbindelse 
med gennemført salg af aktier i 
porteføljeselskab

Forgæves afholdte omkostninger 
til advokat og revisor i 
forbindelse med påtænkt salg af 
aktier i porteføljeselskab

Kilde: Egen tilvirkning 
Som det ses af ovenstående oversigt, kan naturligt afholdte rådgiveromkostninger i salgssituationen, 

efter vores mening, indgå i avanceopgørelsen ved gennemført salg af aktier i porteføljeselskab 

uanset, om avancen er skattefri eller skattepligtig og dermed fastholdes det ønskede princip fra 

opkøbssituationerne om symmetri i beskatningen. 
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Såfremt salget ikke bliver gennemført, mener vi til gengæld, at der er hverken er muligheder for 

fradrag eller aktivering af de afholdte rådgiveromkostninger, iht. SL § 6. I den tidligere nævnte 

Østre Landsrets sag SKM2009.555 var et af de spørgsmål, som Landsretten tog stilling til, om 

hvorvidt et ventureselskab havde fradrag for udgifter til advokat- og revisorbistand afholdt i 

forbindelse med selskabets overvejelser vedrørende ikke-gennemført afhændelse af aktierne i et 

datterselskab. 

 

Landsskatteretten mente, at da ventureselskabet ikke skulle anses for at drive næring med handel 

med aktier, kunne udgifter forbundet med salg af aktier i datterselskabet, derfor som udgangspunkt 

ikke anses for at være driftsomkostninger afholdt i forbindelse med at erhverve, sikre eller 

vedligeholde ventureselskabets indkomst og dermed heller ikke fradrages i medfør af SL § 6. 

 

Og Østre Landsret konkluderede, at de afholdte advokat- og revisoromkostninger var relateret til en 

påtænkt indskrænkning af ventureselskabets bestående virksomhed og ikke kunne ses at have 

karakter af udgifter til løbende administration af skattepligtig investering, hvorfor udgifterne ikke 

var fradragsberettigede iht. SL § 6. 

 

Vi mener, at ovennævnte domspraksis skal anvendes analogt af ikke-næringsskattepligtige167 

ventureselskaber og kapitalfonde.  

 

5.4.3 RÅDGIVEROMKOSTNINGER TIL LØBENDE DRIFT SAMT ETABLERING AF FONDEN  

Som nævnt i ovenstående afsnit 5.4.1 medfører Skattereformen væsentlige ændringer i 

fradragsretten for rådgiveromkostninger via ændringerne i LL § 8 J. Rækkevidden af den nye 

paragraf i LL § 8 J er blevet diskuteret heftigt i rådgiverkredse, bl.a. med fokus på den fremtidige 

fradragsret for management fee betalt af ventureselskaber og kapitalfonde og der er ikke enighed 

herom endnu. 

 

For eksempel mener Peter Rose Bjare fra KPMG, i UfS2010.4: ”Fremadrettet har Østre Landsrets 

dommen168 nok mindre betydning for ventureselskabers udgifter til honorarer, da 

ventureselskaberne nu har fået indskrænket deres fradrag for honorarer efter den nye bestemmelse 

                                                 
167 SKAT forsøgte at gøre ventureselskaber generelt næringsskattepligtige med aktier, men tabte sagen i 
Landsskatterettens kendelse SKM2002.284. 
168  Østre Landsrets afgørelse SKM2010.76 om et ventureselskabs fradragsret for udgifter til management fee, som 
omtales nærmere i indeværende afsnit. 
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i LL § 8 J.” Og advokat (H) Nikolaj Bjørnholm169 fra Bech-Bruun har i et notat til DVCA´s 

medlemmer i maj måned 2010 skrevet følgende: ”Adgangen til at fradrage management fee er med 

Skattereformen blevet afskaffet fra indkomståret 2010.” 170 

 

Jakob Bundgaard synes dog anderledes i artikel TfS 2010, 388: ”Bestemmelsen synes snævert 

afgrænset i forhold til selve aktiekøbet. … På denne baggrund må det hævdes, at den 

fradragsbegrænsning vedrørende management fees, der er indført med LL § 8 J, begrænser sig til 

den del af management fee’et, der vedrører selve aktiekøbet, hvorved fradragsretten vedrørende de 

typiske øvrige ydelser ikke berøres heraf.” 

 

I et DVCA notat fra marts 2010, indeholdende en opdatering på Skattereformen udarbejdet af Ria 

Falk og Kristoffer Kowalski fra KPMG, fremhæves det bl.a., at Skatteministeriet har tilkendegivet, 

at der som udgangspunkt er fradrag for formueforvaltningsomkostninger, når der ejes skattepligtige 

porteføljeaktier i tråd med seneste domspraksis.171 Det påpeges ligeledes, at Skatteministeriet i 

samme ombæring har udtalt: ”Det skal dog bemærkes, at der ikke er fradrag for formueforvalt-

ningsudgifter ved f.eks. ventureselskabers aktieinvesteringer, selvom udgifterne er afholdt i 

forbindelse med erhvervelse af porteføljeaktier, jf. LL § 8 J.” 172 Og KPMG konkluderer derefter, at 

rækkevidden af dette princip endnu ikke er afklaret. 

 

Vi mener, at rækkevidden af LL § 8 J skal søges belyst af lovforslagets bemærkninger, herunder 

formålet med lovændringerne samt Skatteministeriets udtalelser.  

 

I bemærkningerne til lovforslag nr. L202 § 12, nr. 2 og 3, om ændring af LL § 8 J, fremgår 

følgende: ”Det foreslås samtidigt at fjerne fradraget for rådgiveromkostninger i forbindelse med 

aktieopkøb173 i de tilfælde, hvor der gives fradrag for disse udgifter, idet de anses som 

formueforvaltningsudgifter efter reglerne i statsskatteloven. En sådan ændring vil især være 

relevant i relation til ventureselskabers (kapitalfondes) aktieinvesteringer. … Et ventureselskab vil i 

forbindelse med sine investeringer ofte afholde samme type omkostninger (due diligence, 

kontraktskoncipering, forhandlinger m.v.)174 som en »almindelig« industriel koncern. Forskellen er, 

                                                 
169 Advokat (H) Nikolaj Bjørnholm førte sagen SKM2010.76 for ventureselskabet mod Skatteministeriet. 
170 Notat fra Bech-Bruun til DVCA, J.nr. 027548-0010 bot/heb, maj 2010.  
171 SKM2010.76, SKM2009.555 og Skatteministeriets kommentarer i TfS 2008, 875 – hvorefter alene omkostninger, 
der har direkte sammenhæng med selskabets erhvervelse af skattepligtig indkomst, er fradragsberettigede. 
172 Jf. TfS 2010, 295: Skatteministeriets kommentarer til FSR vedrørende Lov nr. 525 af 12/5 2009 (L202). 
173 Vores understregning i teksten. 
174 Vores understregning i teksten. 
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at udgiften anses for en formueforvaltningsudgift for ventureselskabet, mens det er en 

etableringsudgift for den industrielle koncern. Selv om ligningslovens § 8 J ophæves, bevarer 

ventureselskaberne således fradragsretten for rådgivningsomkostninger ved aktieopkøb. Det giver 

ventureselskaberne en uberettiget fordel i forhold til industrielle koncerner.” 

 

I ovenstående afsnit 5.4.1 ræsonnerede vi os frem til, at nogle af formålene med lovændringerne til 

LL § 8 J, bl.a. var et ønske om at ensarte reglerne for erhvervslivet med hensyn til den 

skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger – dels internt i rådgiverbranchen (advokater og 

revisorer contra øvrige rådgivere) og dels mellem potentielle indehavere (industrielle købere contra 

kapitalfonde) samt at genindføre det overordnede skattemæssige princip om, at der ikke er fradrag 

for udgifter til etablering af erhvervsvirksomhed, jf. SL § 6. Som det også fremgik af vores 

opdaterede oversigt over rådgiveromkostninger i opkøbssituationer, er det efter vores mening, 

lykkedes at opfylde dette formål ved at reducere fradragsmulighederne for omkostninger, der 

vedrører aktieopkøb, hvilket vi også mener alene var intensionerne med lovændringerne, når man 

ser på vores understregninger i ovenstående bemærkninger til lovforslaget. 

 

Skatteministeriet har i høringsnotatet175 til støtte herfor udtalt, at den ny regel i LL § 8 J vedrører 

den samme type ydelser, som LL § 8 J omhandlede før lovændringerne (dvs. rådgiveromkostninger 

afholdt i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsmæssig virksomhed).  

 

Skatteministeriets førnævnte udtalelse176 om, at der ikke er fradrag for formueforvaltnings-

omkostninger, som en kapitalfond afholder med henblik på aktieerhvervelser, uanset om disse 

erhvervelser måtte bestå i skattepligtige porteføljeaktier, tolker vi som, at Skatteministeriet blot vil 

præcisere, at den tidligere ulige praksis, hvor omkostninger i forbindelse med selve 

aktieerhvervelsen kunne anses som en fradragsberettiget formueforvaltningsudgift for 

kapitalfonden, mens det var en ikke-fradragsberettiget etableringsudgift for den industrielle 

koncern, er ophørt med den ny LL § 8 J. 

 

Nedenfor ses en oversigt over udviklingen i fradragsmulighederne dels for rådgiveromkostninger til 

løbende drift for en kapitalfond, herunder management fee og dels for rådgiveromkostninger i 

forbindelse med etablering af kapitalfonden indeholdende vores fortolkning af gældende 

regler/praksis efter Skattereformens ændringer og udviklingen i relevant domspraksis: 

                                                 
175 Offentligt høringsnotat fra Skatteudvalget til L202 – bilag 2, side 77. 
176 Jf. TfS 2010, 295: Skatteministeriets kommentarer til FSR vedrørende Lov nr. 525 af 12/5 2009 (L202). 
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Udviklingen i fradragsmuligheder 

Ventureselskab/ 
selskabsinvestor i 
venturefond Lovhenvisning Domspraksis

Management fee anses for formueadministration

Hidtidig praksis:  Fradrages ved 
opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst

SL § 6, stk 1, 
litra a og LL § 
17C

UfR1942.278, 
SKM2006.409, 
SKM2007.587

Management fee, der anses for formueadministration, 
som har direkte sammenhæng med selskabets 
erhvervelse af skattepligtig indkomst

Nuværende praksis:  Fradrages 
ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst

SL § 6, stk 1, 
litra a og LL § 
17C

TfS2008.875, 
SKM2009.555, 
SKM2010.76

Management fee, der anses for formueadministration, 
som tjener til sikring af den del af selskabets formue, 
der kan afhændes skattefrit

Nuværende praksis:  Fradrag 
nægtes SL § 6

TfS2008.875, 
SKM2009.555, 
SKM2010.76

Andel af management fee, der knytter sig til selve 
aktieerhvervelsen i porteføljevirksomhederne

Nuværende praksis:  Fradrag 
nægtes

LL § 8 J (fra og 
med år 2010)

SKM2007.773, 
SKM2007.775

Andel af management fee, der knytter sig til ledelses- 
og bestyrelsesarbejde i porteføljevirksomhederne 
(som i stedet er rette omkostningsbærer)

Muligvis fremtidig praksis: 
Fradrag nægtes SL § 6

SKM2008.719, 
SKM2009.555, 
SKM2010.76

Andel af management fee, der anses for opstartsfee i 
forbindelse med etablering af kapitalfonden

Muligvis fremtidig praksis: 
Etablering af kapitalfonden: 
Fradrag nægtes SL § 6

SKM2008.485, 
TfS2008.1270

Afholdte omkostninger til advokat og revisor i 
forbindelse med etablering af kapitalfonden

Hidtidig praksis:  Fradrages ved 
opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst

LL § 8 J, stk. 1 
(til og med år 
2009)

SKM2007.773, 
SKM2007.775, 
TfS2008.1270

Afholdte omkostninger til advokat og revisor i 
forbindelse med etablering af kapitalfonden

Nuværende praksis:  Etablering 
af kapitalfonden: Fradrag 
nægtes

SL § 6 (fra og 
med år 2010)

SKM2007.773, 
SKM2007.775, 
SKM2008.967

Afholdte omkostninger til øvrige rådgivere i 
forbindelse med anskaffelse af kapital til kapitalfonden

Etablering af kapitalfonden: 
Fradrag nægtes SL § 6

SKM2007.773, 
SKM2007.775, 
SKM2008.967

Omkostninger til advokat, revisor og øvrige rådgivere, 
der kan henføres til driften af kapitalfonden

Fradrages ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst

SL § 6, stk 1, 
litra a SKM2004.297  

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Som det ses af ovenstående oversigt, mener vi, at fradragsretten for rådgiveromkostninger til 

løbende drift samt til etablering af fonden alene skal afgøres efter SL § 6 (på nær den andel af 

management fee’et, som knytter sig til selve aktieerhvervelsen i porteføljevirksomhederne og hvor 

fradrag nægtes iht. den ny LL § 8 J) og derfor kun i mindre grad er påvirket af Skattereformens 

ændringer, men i højere grad er påvirket af udviklingen i domspraksis.  

 

Et område, der dog påvirkes af en kombination af Skattereformen og ændringerne i domspraksis, er 

den hidtidige risiko for asymmetri i beskatningen i forbindelse med fradragsretten for den del af det 

løbende management fee, som anses for formueadministration. 
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Foruden de netop nævnte formål (om ensartede fradragsregler mv.) med Skattereformens 

lovændringer til LL § 8 J var andre formål som nævnt i ovenstående afsnit 5.4.1, merprovenu til det 

offentlige samt et ønske om fjernelse af den eksisterende asymmetri i beskatningen (hvor der kunne 

opnås fradrag for udgifter til erhvervelse af skattefri indtægter): ”Det bemærkes, at 

ventureselskaber, som ikke anses for næringsskattepligtige vedrørende aktier, beskattes af deres 

aktieinvesteringer efter samme regler som industrielle selskaber. De ændringer af beskatningen af 

selskabers aktieavancer og udbytter, som foreslås som led i harmoniseringen af beskatningen, vil 

således medføre, at der ikke177 sker beskatning af ventureselskabet, hvis det besidder mindst 10 pct. 

af aktiekapitalen i det opkøbte selskab.” 178 

 

Der har både med reglerne i LL § 8 J og med den hidtidige praksis med fradrag for 

formueforvaltningsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a (og LL § 17C) eksisteret en risiko for 

asymmetri i beskatningen, da der f.eks. kunne opnås fradrag for rådgiveromkostninger i forbindelse 

med formueadministration af aktier, hvor aktierne efterfølgende kunne sælges med skattefri 

aktieavance, tidligere pga. reglen om skattefrihed efter 3 års ejertid og efter Skattereformen som 

følge af skattefriheden ved ejerskab på over 10 % (datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier).  

 

Risikoen for asymmetri som følge af LL § 8 J forsvandt med ændringerne hertil, men 

Skattereformen ændrer intet ved SL § 6 eller LL § 17C. Til gengæld medfører ændringerne af 

betingelserne for opnåelse af skattefrihed for aktieavance (fra ejertidskravet til ejerskabskravet) en 

eliminering af risikoen for asymmetri i beskatningen vedrørende størstedelen af 

selskabsinvestorerne i venturefonde – ikke fordi deres fradragsret ændrer sig, men fordi deres 

aktieavancer fremover skal beskattes. 

 

Som tidligere omtalt i kapitel 2 vil som investeringsenhed i kapitalfondsset-up’et ofte være valgt et 

kommanditselskab, der er skattemæssigt transparent, hvorefter en eventuel aktieavance ved salg af 

et porteføljeselskab beskattes direkte hos de bagvedliggende investorer. Ligeledes som nævnt i 

kapitel 2 vil kapitalfondene som regel besidde størstedelen af aktiekapitalen i porteføljeselskaberne, 

men de bagvedliggende investorer vil som følge af fondenes størrelser sjældent hverken være i 

stand til eller ønske at give en enkelt kapitalfond et kapitaltilsagn af en sådan beløbsstørrelse, som 

ville medføre, at den enkelte investor udgjorde over 10 % af fonden og dermed vil de underliggende 

                                                 
177 Vores understregning i teksten. 
178 Bemærkninger til lovforslag nr. L202 afsnit 3.4, om årsager til ændring af LL § 8 J. 
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investeringer for de bagvedliggende investorer som oftest være at betragte som skattepligtige 

porteføljeaktier (jf. værnsreglerne om mellemholdingselskaber som nærmere beskrevet i afsnit 5.3).  

 

Muligheden for at opnå fradrag for rådgiverudgifter til erhvervelse af skattefri aktieavance og 

dermed asymmetri i beskatningen eksisterer derfor som følge af Skattereformen fremover179 kun for 

selskabsinvestorer, der ejer over 10 % af venturefonden og for kapitalfonde, der har valgt et set-up 

med et (ikke-skattemæssigt transparent) ventureselskab, som investeringsenhed (dvs. tilfælde hvor 

de underliggende investeringer kan betragtes som skattefri datterselskabs- og koncernselskabs-

aktier). Samtidig med processen omkring Skattereformen har der dog været en udvikling inden for 

domspraksis, som ligeledes søger at eliminere asymmetrien i beskatningen vedrørende kapitalfonde. 

 

Som nævnt i ovenstående afsnit 5.4.1 er fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger 

(herunder management fee) i kapitalfonde flere gange blevet bekræftet med henvisning til 

højesteretsdommen UfR1942.278 (og indirekte via LL § 17C - modsætningsvist - samt 

forarbejderne hertil), bl.a. i landsskatteretskendelserne SKM2006.409 og SKM2007.587. Begge 

domme blev kommenteret af Skatteministeriet i TfS 2008, 875, hvor Departementet udtalte: 

”Udgangspunktet er således, at der er fradrag for ventureselskabers udgifter til formueadmini-

stration. Fradrag kan dog nægtes, hvis SKAT kan bevise, at en investeringsrådgivning kan henføres 

til aktieinvesteringer, som specifikt er foretaget med henblik på at opnå skattefri afkast.” 

 

Der er ikke umiddelbart belæg for Skatteministeriets udtalelse med udgangspunkt i de to nævnte 

domme, idet Landsskatteretten i begge sager fandt det uden betydning for fradragsretten, om 

udgifterne var afholdt for at erhverve skattepligtige eller skattefrie indkomster, men to efterfølgende 

domme følger Skatteministeriets retningslinier: 

 

Østre Landsret konkluderer i deres afgørelse af SKM2009.555, at: ”Sammenhængen mellem ”den 

skattepligtige indkomst” og ”indkomsten” i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, indebærer, at det er 

en betingelse for fradragsretten, at driftsomkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af 

skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4.” og dermed starter en ny bølge af problemer i 

forhold til fradrag for driftsomkostninger. Sagen er efterfølgende blevet anket til Højesteret. 

 

                                                 
179 Fra og med indkomståret 2010. 
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Derefter kommer Østre Landsrets dommen SKM2010.76, hvor et ventureselskab nægtes fradrag for 

udgifter til management fee, da der ifølge Skatteministeriet var tale om investeringer, der var 

foretaget med henblik på at opnå skattefri avancer, idet det var hensigten at besidde aktierne i mere 

end 3 år (hvilket medførte skattefrihed efter de tidligere regler om beskatning af aktieavancer). 

Landsretten giver Skatteministeriet medhold i sagen med følgende begrundelse: ”Det er en 

betingelse for fradragsretten for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at 

omkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 

4. Dette er fastslået ved Østre Landsrets dom af 31. august 2009 (SKM2009.555).” Også denne sag 

(SKM2010.76) er efterfølgende anket til Højesteret180. 

 
Vi vil her hverken gå ind i en diskussion om, hvorvidt det er korrekt, at fradragsretten efter SL § 6 

forudsætter en skattepligtig indkomstskabelse eller gætte på afledte konsekvenser for 

holdingselskaber, fonde, forsikringsselskaber m.fl. af den nye fradragsforudsætning, men blot 

konstatere, at det er endnu en af de problemstillinger, der pt. bliver heftigt diskuteret i 

rådgiverkredse og at det er lettere at finde kritikere end tilhængere af den nye tolkning af SL §§ 4-6, 

se bl.a. nedenstående udtalelser fra Jakob Bundgaard181, KPMG182, Ole Bjørn183 og Peter Rose 

Bjare184, som vi dog finder det svært at være uenige med. 

 
Skatteministeriet har over for FSR bekræftet, at der ifølge SKAT´s nuværende praksis som 

udgangspunkt kun er fradrag for formueforvaltningsomkostninger, når besiddelse af aktieposter 

sigter mod at erhverve skattepligtig indkomst: ”Et selskabs formueforvaltningsudgifter kan 

fradrages, så længe at udgifterne har direkte sammenhæng med selskabets erhvervelse af 

skattepligtig indkomst, herunder erhvervelse af porteføljeaktier, jf. statsskattelovens § 6 a.” 185 

 

                                                 
180 Af økonomiske årsager kan denne sag dog risikere at blive hævet allerede inden Højesterets behandling. 
181 Jakob Bundgaard i artikel i TfS 2010, 388: ”Denne praksis er ikke hævet over enhver tvivl, og kan i hvert tilfælde 
ikke læses direkte ud af ordlyden af statsskattelovens § 6 a. Højesteret vil formentlig få det sidste ord i disse sager.” 
182 SkatteNyt 2010-3 på KPMG’s hjemmeside: ”Vi er ikke enige i SKAT’s synspunkt og i Østre Landsrets afgørelse (i 
SKM2010.76), og det er vores håb, at den pågældende afgørelse – eller en anden sag – vil blive ført helt til Højesteret 
med et – forhåbentligt – andet resultat til følge.” 
183 Ole Bjørn i artikel i SR-Skat 2010.12: ”Fastslår man derimod, at der kan nægtes fradrag for egne omkostninger og 
omkostninger til rådgiverudgifter, selv om de ligger inden for virksomhedens aktuelle indkomstgrundlag, fordi disse 
udgifter helt eller delvis vedrører erhvervelse af skattefrie indtægter, har man nu jord under plov, fordi man siden 
driftsomkostningsbegrebets formulering i 1903 de facto ikke har nægtet fradrag for omkostninger, når disse har ligget 
inden for rammerne af normale driftsomkostninger, bedømt efter deres art, når aktiviteten blot var erhvervsmæssig. … 
Man må håbe, at der inden for kort tid bliver lejlighed for Højesteret til at tage stilling til, om der alene er fradrag for 
udgifter, der relaterer sig til erhvervelse af skattepligtige indkomster.”   
184 Peter Rose Bjare fra KPMG i artikel i UfS2010.4: ”Landsrettens dom (SKM2010.76) holder ikke for en nærmere 
prøvelse. Dommen kaster samtidigt det skatteretlige omkostningsbegreb ud på meget usikker grund og kurs. Man må 
derfor håbe, at dommen bliver indbragt for Højesteret.”  
185 Jf. TfS 2010, 295: Skatteministeriets kommentarer til FSR vedrørende Lov nr. 525 af 12/5 2009 (L202). 
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Dommene (SKM2009.555 og SKM2010.76) er som nævnt begge anket til Højesteret og vi håber, at 

Højesteret kommer til at tage stilling til, hvorvidt Østre Landsrets dommene er udtryk for en korrekt 

fortolkning af indkomstbegrebet i SL §§ 4-6.  

 

Tidligere i afsnittet har vi nævnt, at der iht. den ny LL § 8 J ikke er fradragsret for den andel af 

management fee’et, som knytter sig til selve aktieerhvervelsen i porteføljevirksomhederne (uanset 

om disse erhvervelser måtte bestå i skattepligtige porteføljeaktier). Tilbage står vi så med problemet 

med at dissekere management fee’et, hvilket ikke er så ligetil, da fee’et som altovervejende 

hovedregel udgør en procentdel af kapitalfondens kapital. 

 

Det er som nævnt i kapitel 2 branchekutyme, at management fee’et udgør en fast procentdel, på 

f.eks. 2 % p.a., af de enkelte investorers kapitaltilsagn i kapitalfondens investeringsperiode og 

herefter reduceres til f.eks. 1,5 % p.a. af den investerede kapital i realisationsperioden. Management 

fee’et betales af kapitalfonden for de opgaver, som managementselskabet udfører, der sædvanligvis 

omfatter almindelig drift og administration af kapitalfonden, identifikation og evaluering af 

investeringsmuligheder, indgåelse af investeringsaftaler, monitorering af og arbejde med 

porteføljeselskaber samt afhændelse af disse186. 

 

På et gå-hjem møde for DVCA’s medlemmer torsdag den 10. juni 2010, der blev afholdt hos Bech-

Bruun, orienterede Ria Falk fra KPMG om, at DVCA pt. drøftede forskellige løsningsmodeller med 

Skatteministeriet omkring opdeling af management fees for at finde en fremtidig ordning, som 

begge parter ville kunne leve med, men at der desværre ikke pt. forelå en brugbar løsning. Så længe 

praksis er så usikker, kunne hun kun anbefale, at kapitalfondene anvendte en meget høj 

specifikationsgrad af rådgiveromkostninger inkl. management fee og var ekstra opmærksom på 

allokering af omkostninger til rette bærer. 

 

Som Jakob Bundgaard også foreslår i sin artikel i TfS 2010, 388: ”Som et alternativ til management 

fees kan det overvejes at erstatte management fees med fee betalt af porteføljeselskaberne for 

modtagne ydelser.”

                                                 
186 Jf. syn og skønserklæringen omkring management fee i Landsskatterettens kendelse SKM2007.587. 
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Og der er noget, der tyder på, at SKAT også har fokus på denne problematik, således at fremtidig 

praksis kan blive, at fradrag for kapitalfondene nægtes for den andel af management fee, der knytter 

sig til ledelses- og bestyrelsesarbejde i porteføljevirksomhederne. 

 

I Landsskatterettens kendelse SKM2008.485 og efterfølgende subsidiært i Østre Landsrets sagen 

SKM2010.76 havde SKAT foretaget en skønsmæssig opdeling af det betalte management fee, 

hvorefter 10 % skulle anses for medgået til køb og salg af aktier, 15 % kunne henføres til det 

arbejde, managementselskabet havde udført i forbindelse med den egentlige formueadministration 

af ventureselskabet, mens hele 75 % af det betalte fee skulle anses som udgifter, der knyttede sig til 

pleje af ventureselskabets kapitalinteresser, der i overvejende grad burde være afholdt af de enkelte 

porteføljeselskaber (fordi de skulle anses for rette omkostningsbærer i stedet for ventureselskabet).  

 

Skatteministeriet valgte i TfS 2008, 875 at kommentere sagen: ”I sagen har Skatteministeriet 

subsidiært gjort gældende, at en del af de afholdte udgifter til management fee ikke er 

fradragsberettigede driftsomkostninger til formueadministration, idet der er tale om udgifter, der 

vedrører porteføljeselskaberne – nemlig udgifter til ledelse af disse. … Derimod er der tale om 

udgifter, som rettelig burde være båret af projektselskaberne (porteføljeselskaberne), hvorfor 

ventureselskabet ikke er rette omkostningsbærer i relation til disse udgifter.”  

 

Desværre tog Østre Landsret ikke stilling til den subsidiære påstand, da de gav Skatteministeriet 

medhold i den principale påstand.187 Som også nævnt tidligere i dette afsnit er dommen anket til 

Højesteret, så vi kan håbe, at de får lejlighed til at kommentere på den subsidiære påstand og tage 

stilling til, om det skal være fremtidig praksis for en væsentlig del af det løbende management fee. 

 

Selve problematikken omkring rette omkostningsbærer er dog ikke ny. I den tidligere refererede 

Østre Landsrets dom SKM2009.555 lød en del af afgørelsen således: ”Ved den koncerninterne 

overdragelse af aktiviteter i G A/S til D2 A/S har G A/S som sælger af aktiviteterne oppebåret 

avancen herved. G A/S er dermed også rette omkostningsbærer af de med salget forbundne 

udgifter, herunder udgiften til bonus, og S Industries A/S har derfor ikke fradragsret for denne 

udgift.” 

 

                                                 
187 Om at det er en betingelse for fradragsretten for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at 
omkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4. 
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Ligeledes i den tidligere omtalte SKM2008.719 var diskussionen om rette omkostningsbærer oppe 

at vende, hvilket resulterede i, at TDC A/S kun fik fradrag for afholdte udgifter i forbindelse med at 

selskabet selv erhvervede et selskab og ikke fik fradrag for udgifter afholdt af TDC A/S i 

forbindelse med, at et koncernforbundet selskab erhvervede tre andre selskaber. 

 

Et andet område, hvor vi tænker, at SKAT muligvis vil forsøge at ændre fremtidig praksis ved at 

nægte kapitalfonde fradrag for management fee, er i forbindelse med selve etableringen af 

kapitalfonden. 

 

Jane Ferniss fra Syddansk Universitet skriver således i Skattepolitisk Oversigt SPO.2009.328: 

”Udgangspunktet er, at rådgiveromkostninger til etablering og udvidelse af en erhvervsvirksomhed 

ikke kan fradrages, med mindre der kan påvises en sådan sammenhæng mellem udgiften og den 

løbende indkomsterhvervelse, herunder en sikring og bevarelse af indkomstgrundlaget, at der 

alligevel kan anerkendes fradragsret for udgiften, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.”  

 

Hvis f.eks. et managementselskab afholder en del af omkostningerne til rådgivere i forbindelse med 

anskaffelse af kapital til kapitalfonden (og managementselskabet efterfølgende kan opkræve 

management fee som en procentdel af den rejste kapital), kan det sandsynligvis forsvares, at 

fradrage rådgiveromkostningerne ved opgørelsen af managementselskabets skattepligtige indkomst, 

men i selve kapitalfonden, mener vi, at omkostningerne skal anses for rene etableringsomkostninger 

og dermed ikke er fradragsberettigede. 

 

Dette er i tråd med højesteretsdommene SKM2008.465 og SKM2008.967188 samt Østre Landsrets 

dom SKM2009.196, hvor udbyderhonorarer skulle betragtes som etableringsomkostninger, der 

hverken kunne fradrages eller aktiveres. 

 

SKAT har tidligere haft fokus på, om en andel af management fee’et skulle anses for et ikke-

fradragsberettiget opstartsfee. I Landsskatterettens kendelse SKM2008.485 var emnet oppe og 

vende og i første omgang fik ventureselskabet godkendt fradrag for betalt management fee på nær 

et opstartsfee, hvilket efterfølgende blev kommenteret (og godtaget) af advokat Søren Lehmann 

Nielsen. 

                                                 
188 Sagen er tidligere omtalt i afsnit 5.4.1. Højesteret traf deres afgørelse i denne sag med direkte henvisning til de 
tidligere højesteretsdomme SKM2007.773 og SKM2007.775, hvorefter alene advokat- og revisoromkostninger, som 
kan henføres til berigtigelse og gennemførelse kan aktiveres. 
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I sin artikel i TfS 2008, 1270 sammenholder han den tidligere praksis, hvorefter kapitalfonde kunne 

anse ”traditionelle etableringsudgifter” for fradragsberettigede udgifter til formueadministration 

med ikke-fradragsberettigede etableringsudgifter for kapitalfonde: ”Endelig bemærkes, at også 

udgifterne til den første investering, som foretages som led i formuepleje, må være 

fradragsberettiget. Den første aktieinvestering udgør ikke etableringen af formueforvaltnings-

aktiviteten, men er netop blot første led i denne. Derimod kan der være andre udgifter til at etablere 

rammerne for formueforvaltningsaktiviteten, som må karakteriseres som etableringsudgifter. I 

SKM2008.485 anså Landsskatteretten et særligt opstartsfee til en porteføljeforvalter for en 

etableringsudgift.”  

 

Resultatet af dommen er siden ændret af Østre Landsret i SKM2010.76, som omtalt ovenfor, 

hvorefter ventureselskabet blev nægtet fradrag for samtlige af deres udgifter til management fee og 

Østre Landsret valgte derfor ikke at opdele management fee’et i en opstartsdel og en løbende del.  

 

5.4.4 DELKONKLUSION  

Skattereformen medfører væsentlige ændringer i fradragsretten for rådgiveromkostninger i 

opkøbssituationer. Ligningslovens § 8 J, der omhandlede fradragsretten for advokat- og 

revisorudgifter, der blev afholdt i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsmæssig 

virksomhed, er blevet afskaffet ved Lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 12, nr. 2 og 3. 

 

Tidligere var der flere væsentlige forskelle på fradragsmulighederne i opkøbssituationer for de to 

grupper af potentielle indehavere (industrielle købere og kapitalfonde), selv inden for samme 

kategori af omkostninger. I situationer hvor kapitalfonde havde mulighed for at anse 

rådgivningsomkostninger for udgifter til formueadministration (og dermed som fradragsberettigede 

driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a) skulle tilsvarende omkostninger behandles som en 

ikke-fradragsberettiget etableringsudgift for den industrielle koncern. 

 

Med Skattereformen genindføres det overordnede skattemæssige princip om, at der ikke er fradrag 

for udgifter til etablering af erhvervsvirksomhed, jf. SL § 6, og Ligningsloven § 8 J får derefter ny 

ordlyd. Den nye lidt kryptiske formulering i paragraffen skyldes, at den ny bestemmelse i LL § 8 J 

har til hovedhensigt at sikre, at fradragsretten for kapitalfonde fjernes i samme omfang, som 

fradragsretten for »almindelige« selskaber fjernes med ophævelsen af den tidligere LL § 8 J.  
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Vi konkluderer herefter, at hovedformålene med ovennævnte lovændringer til LL § 8 J har været 

fjernelsen af den eksisterende asymmetri i beskatningen (hvor der kunne opnås fradrag for udgifter 

til erhvervelse af skattefri indtægter) samt at opnå ensartede fradragsregler for erhvervslivet med 

hensyn til behandlingen af rådgiveromkostninger i etableringssituationer. 

 

Det lykkes efter vores fortolkning at opfylde disse formål, men der er nu hverken mulighed for 

fradrag eller aktivering af rådgiveromkostninger i opkøbssituationer, på nær de advokat- og 

revisoromkostninger, der kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, som 

kan aktiveres med henvisning til Højesterets afgørelser SKM2007.773 og SKM2007.775. Sagerne 

havde dog dengang en lidt anden indgangsvinkel end den situation, som de i dag anvendes i. Nu 

benyttes afgørelserne af både Skatteministeriet og Højesteret til at argumentere for, at kun en meget 

snæver kreds af rådgiveromkostninger kan indgå i en eventuel avanceopgørelse. 

 

Vi mener, at rådgiveromkostninger i forbindelse med gennemførte aktiekøb fremover bør kunne 

aktiveres og tillægges anskaffelsessummen for aktierne, da der ellers kan opstå nogle urimelige 

situationer med beskatning af en avance, som faktisk ikke er til stede, jf. FSRs eksempel i deres 

henvendelse til Skatteministeriet vedr. L202189. Når rådgiveromkostninger tillægges 

anskaffelsessummen i stedet for at fradrages direkte i den skattepligtige indkomst, har det den 

fordel, at der ikke gives noget fradrag i tilfælde af skattefri aktieavance og dermed kan de tidligere 

nævnte formål med lovændringerne (skattemæssigt merprovenu, fjernelse af den hidtidige risiko for 

asymmetri i beskatningen samt ensrettede fradragsregler for erhvervslivet) fortsat opfyldes. 

 

Reglerne for rådgiveromkostninger i salgssituationer er upåvirkede af den ny LL § 8 J. Vi mener, at 

der ingen fradragsmuligheder er for forgæves afholdte rådgiveromkostninger i forbindelse med 

påtænkt salg af aktier i porteføljeselskaber, mens rådgiveromkostninger, der er afholdt som et 

naturligt led i selskabets gennemførte salg af aktier i et porteføljeselskab, kan fratrækkes aktiernes 

salgssum og indgå i avanceopgørelsen uanset, om avancen er skattefri eller skattepligtig og dermed 

fastholdes princippet fra opkøbssituationerne om symmetri i beskatningen. 

 

Med hensyn til fradragsretten for rådgiveromkostninger til løbende drift samt etablering af fonden, 

er rækkevidden af den nye paragraf i LL § 8 J blevet diskuteret heftigt i rådgiverkredse, bl.a. med 

fokus på den fremtidige fradragsret for management fee betalt af ventureselskaber og kapitalfonde 

                                                 
189 Den henvises til eksemplet på side 45 i L202 – bilag 41: Svar til FSR. 
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og der er ikke enighed herom endnu. Vi konkluderer på baggrund af lovforslagets bemærkninger 

samt Skatteministeriets udtalelser, at den nye paragraf i LL § 8 J efter Skattereformen alene 

indeholder bestemmelser omkring rådgiveromkostninger i opkøbssituationer og ikke skal anvendes 

ved vurderingen om fradragsretten for løbende rådgiveromkostninger, som f.eks. management fee 

(men kun på den andel af management fee’et, som knytter sig til selve aktiekøbet, hvorefter fradrag 

heraf nægtes iht. den ny LL § 8 J) og at fradragsretten for rådgiveromkostninger til løbende drift 

samt til etablering af fonden alene skal afgøres efter SL § 6. 

 

Den tidligere nævnte risiko for asymmetri i beskatningen eksisterede også sammen med den 

hidtidige praksis med fradrag for formueforvaltningsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a (og 

LL § 17C), f.eks. hvor aktierne efterfølgende kunne sælges med skattefri aktieavance efter 3 års 

ejertid. Skattereformens ændringer af betingelserne for opnåelse af skattefrihed for aktieavance (fra 

ejertidskravet på 3 år til ejerskabskravet på 10 %) eliminerer dog denne risiko for asymmetri i 

beskatningen vedrørende størstedelen af selskabsinvestorerne i venturefonde – ikke fordi deres 

fradragsret ændrer sig, men fordi deres aktieavancer fremover skal beskattes. 

 

Samtidig har der været en udvikling inden for domspraksis, som ligeledes søger at eliminere 

risikoen for asymmetri i beskatningen vedrørende investorer i kapitalfonde. Østre Landsrets domme 

SKM2009.555 og SKM2010.76 medfører begge, at fradragsret efter SL § 6 fremover forudsætter en 

skattepligtig indkomstskabelse. Dommene er begge efterfølgende anket til Højesteret og vi håber, at 

Højesteret kommer til at tage stilling til, hvorvidt Østre Landsrets dommene er udtryk for en korrekt 

fortolkning af indkomstbegrebet i SL §§ 4-6. Indtil videre må vi dog konkludere, at nuværende 

praksis mht. fradrag for management fee er påvirket af Østre Landsrets dommene, således at et 

selskabs fradrag for udgifter til formueadministration kan nægtes, hvis management fee’et anses for 

at tjene til sikring af den del af selskabets formue, der kan afhændes skattefrit. 

 

Tidligere kunne advokat- og revisoromkostninger afholdt i forbindelse med etablering af 

kapitalfonden fratrækkes iht. LL § 8 J, stk. 1, men det blev afskaffet i forbindelse med 

Skattereformen og nu kan som udgangspunkt hverken rådgiveromkostninger i forbindelse med 

etablering af kapitalfonden eller rådgiveromkostninger i forbindelse med anskaffelse af kapital til 

kapitalfonden, efter vores mening, fratrækkes af kapitalfonden iht. SL § 6. 

 

Der er også noget, der tyder på, at SKAT har fokus på problematikken omkring rette 

omkostningsbærer. I Landsskatterettens kendelse SKM2008.485 og efterfølgende subsidiært i Østre 
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Landsrets sagen SKM2010.76 havde SKAT foretaget en skønsmæssig opdeling af det betalte 

management fee med begrundelsen, at hele 75 % af det betalte fee skulle anses som udgifter, der 

knyttede sig til pleje af ventureselskabets kapitalinteresser, der i overvejende grad burde have været 

afholdt af de enkelte porteføljeselskaber.  

 

Såfremt fremtidig praksis bliver, at kapitalfondene ikke er rette omkostningsbærer af den andel af 

management fee, der knytter sig til ledelses- og bestyrelsesarbejde i porteføljevirksomhederne, men 

at driftsomkostningerne i stedet vedrører en underliggende porteføljevirksomhed uden at være 

viderefaktureret til denne, vil omkostningerne hverken være fradragsberettigede for kapitalfonden 

eller porteføljevirksomheden, samtidig med at porteføljevirksomheden skattemæssigt skal anses de 

afholdte driftsomkostninger som et tilskud fra kapitalfonden. Sandsynligvis vil der være tale om et 

moder-datterforhold, hvorfor tilskuddet dog anses for skattefrit for datterselskabet iht. SEL § 31 D. 

 

Et andet område SKAT har tidligere har haft fokus på er, om en andel af management fee’et skulle 

anses for et ikke-fradragsberettiget opstartsfee. I Landsskatterettens kendelse SKM2008.485 fik 

ventureselskabet i første omgang godkendt fradrag for betalt management fee på nær et opstartsfee. 

Resultatet blev siden ændret af Østre Landsret i SKM2010.76 og efterfølgende anket til Højesteret 

og alt afhængigt af resultatet heraf, er det efter vores mening bestemt ikke utænkeligt, at SKAT i en 

ny sag igen vil forsøge at få klassificeret en del af management fee’et som opstartsfee eller 

etablering af selve kapitalfonden og dermed ikke-fradragsberettiget.             
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6 KONKLUSION 

Vi har i opgaven undersøgt det skattemæssige klima for kapitalfonde i Danmark anno 2010.  

 

Indledningsvist har vi defineret en kapitalfonds hensigter og mål. Kapitalfonde køber ofte hele, 

modne virksomheder, der allerede har en markedsposition, men som mangler kapital eller evner til 

at ”løfte” virksomheden op på et højere niveau. Det endelige mål for kapitalfondene er ved exit af 

virksomheden at opnå et afkast til kapitalfondsinvestorerne, som overstiger det afkast, som 

investorerne kunne have opnået ved investeringer i børsnoterede aktier. 

 

Vi har beskrevet kapitalfondes organisering og særlige karakteristika. Kapitalfonde kendetegnes 

ved, at de modtager kapitaltilsagn fra en række forskellige investorer og anvender kapitalen til at 

investere direkte i nøje udvalgte porteføljevirksomheder, og hvor et managementselskab er 

engageret til at varetage den daglige administration af kapitalfonden, identifikation og evaluering af 

investeringsmuligheder, rådgivning til porteføljevirksomhederne samt køb og salg af disse. På seks 

afgørende punkter adskiller kapitalfondes metoder sig væsentligt fra andre investeringskoncepter: 

Det fokuserede og aktive ejerskab, inddragelsen af management i ejerkredsen, optimeringen af 

finansieringsstrukturen, løbende ind- og udbetalinger af investeringskapitalen, begrænset ejertid af 

porteføljevirksomhederne samt aflønningen af kapitalfondspartnerne m.fl. 

 

Vi har analyseret historiske skattetiltag mod kapitalfonde. Med vedtagelsen af lovforslag L116 (Lov 

nr. 308 af 19. april 2006) bliver kapitalfonde omfattet af reglerne om tynd kapitalisering, transfer 

pricing og kildeskat på renter og fik dermed delvist begrænset deres rentefradragsret. I forbindelse 

med behandlingen af ændringsforslag til L116 udvikles tolkningen af begrebet fælles bestemmende 

indflydelse, som fremgår af bemærkningerne til betænkning afgivet af Skatteudvalget den 22. marts 

2006. Med vedtagelsen af lovforslag L213 (Lov nr. 540 af 6. juni 2007) bliver der indført to 

yderligere begrænsninger for renteudgifter, henholdsvis renteloftsreglen i SEL § 11 B og EBIT-

reglen i SEL § 11 C, idet SEL § 11 ikke alene kunne sikre selskabsskatteprovenuet i Danmark. 

 

Vi har dernæst analyseret aktuelle skattetiltag mod kapitalfonde, dels reglerne om 

investeringsselskaber i relation til kapitalfonde og dels indholdet af Forårspakken 2.0 i hovedtræk 

med særlig relevans for kapitalfonde. 
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Definitionen af investeringsselskaber er blevet væsentligt bredere og medfører, at en række 

selskaber fra indkomståret 2009 vil blive kvalificeret som investeringsselskaber.  

 

Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses et selskab således for et investeringsselskab, hvis 

dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer mv. og hvor mindst 85 % af selskabets 

aktiver består i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 

deltagere. Når der foreligger en aftale om fælles bestemmende indflydelse, vil konsolideringsreglen 

dog som oftest medføre, at hverken managementselskaber i kapitalfonde eller de bagvedliggende 

kapitalfondspartnere umiddelbart havner i reglerne om investeringsselskaber og dermed tvungen 

lagerbeskatning på trods af udvidelsen af ABL § 19.  

 

De fleste vil nok forsøge at undgå at blive betragtet som et investeringsselskab for at undgå den 

øgede likviditetsbelastning, der følger som konsekvens af den løbende skattebetaling af urealiserede 

gevinster, men man kan ikke konkludere, at det er en ulempe at blive betragtet som et 

investeringsselskab, da investeringsselskabet er et skattefrit skattesubjekt, bortset fra en 15 % 

beskatning af udbytter på danske aktier. Det kan således i visse situationer være en fordel at blive 

lagerbeskattet via investeringsselskabsreglerne og samtidig undgå carried interest beskatningen. 

 

Vi har udvalgt følgende områder i Forårspakken 2.0 til nærmere behandling: 
 

 Beskatning af udbytter og aktieavancer 
 Beskatning af aktier ejet af kapitalfondspartnere (carried interest) 
 Værnsregel mod mellemholdningsselskaber 
 Udviklingen i den skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger 

 

Forårspakken har medført en del vigtige ændringer, herunder afskaffelsen af 3 års ejerskabskravet 

for selskaber, udbytte på porteføljeaktier medregnes 100% i stedet for med kun 66% til den 

skattepligtige indkomst, og salg af porteføljeaktier er skattepligtige uanset ejertid. Som 

udgangspunkt anvendes lagerprincippet med deraf løbende beskatning. Dog kan 

realisationsbeskatning anvendes for alle unoterede porteføljeaktier. Opgørelse af indgangsværdier 

skal sikre, at der ikke sker beskatning af fortjeneste, som selskabet ikke har haft.  

 

Et selskabs salg af datterselskabs- og koncernselskabsaktier samt udbytte medregnes ikke til 

selskabets skattepligtige indkomst. Tilsvarende kan tab ikke fradrages.  
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Den begrænsede skattepligt af erhverv med fast driftssted i Danmark i SEL § 2, stk. 1, litra a, er 

blevet udvidet til at omfatte alle gevinster, tab og udbytter på aktier tilknyttet det faste driftssted. Vi 

mener dog ikke, at udvidelsen af den begrænsede skattepligt vil få stor betydning for den fremtidige 

beskatning af udenlandske investorers investeringer i danske kapitalfonde. 

 

Personer, der har en fortrinsstilling i en kapital- eller venturefond, er underlagt skærpet beskatning 

af carried interest (merafkast). Merafkastet opgøres som den del af partnernes bonus/gevinst, der 

overstiger standardafkastet. Standardafkastet svarer til det afkast, de øvrige investorer uden 

fortrinsstilling får af deres samlede investering. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

medregnes gevinst og tab samt udbytter og afståelsessummer vedrørende aktier m.v., der omfattes 

af ABL, uanset ejerandelens størrelse. 

 

Personen har en fortrinsstilling, når: 

 
 den skattepligtiges forholdsmæssige andel af resultatet i investeringsenheden overstiger den 

skattepligtiges forholdsmæssige andel af den indskudte kapital eller  

 resultatet fordeles ligeligt i forhold til den indskudte kapital, men den væsentligste andel af 
den samlede kapital består af lånekapital, som indskydes af andre deltagere. 

 

Fordelen ved at foretage investeringen personligt er den lavere marginalskat på henholdsvis 42 % af 

standardafkastet (aktieindkomst) og 51,5 % af merafkastet (personlig indkomst) i forhold til en 

effektiv skatteprocent på i alt 56,5 % af såvel standardafkast som merafkast, hvis investeringen sker 

gennem et holdingselskab. 

 

Der er indført særlige regler for tilbagebetaling af betalt skat af merafkastet hvis det efterfølgende 

viser sig at der skal ske tilbagebetaling til de øvrige investorer som følge af en claw-back. 

 

Værnsreglerne om mellemholdingselskaber har til formål at forhindre, at aktionærer med mindre 

end 10 % ejerandele puljer deres aktiebeholdninger i et fælles holdingselskab for derved tilsammen 

at komme op over 10 % ejerskab og derigennem opnå skattefrihed på aktieudbytter og avancer. 

 

Hvis betingelserne i værnsreglen er opfyldt, skal mellemholdingselskabet ignoreres og 

moderselskabets selskabsaktionærer skal anses som at eje aktier direkte i datterselskabet. Der 

gennemføres således en omkvalificering af disse selskabsaktionærers ejerskab. Omkvalificeringen 
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vil sandsynligvis for langt de fleste selskabsaktionærer betyde, at der vil blive tale om ejerskab af 

skattepligtige porteføljeaktier i stedet for skattefri datterselskabsaktier. 

 
Der findes dog fortsat muligheder for at strukturere holdbare mellemholdingselskaber, f.eks. hvis 

der er drift og aktiviteter i mellemholdingselskabet eller hvis der er flere end 50 % ”gode” 

aktionærer i mellemholdingselskabet målt på aktiekapitalen, skal holdingselskabet ikke anses som 

transparent og kan således ”redde” skattefriheden for de selskabsaktionærer, som ejer over 10 % i 

holdingselskabet, men indirekte ejer under 10 % i det underliggende datterselskab. 

 

De hidtil gældende regler i LL § 8 J om fradrag for advokat- og revisorudgifter, der blev afholdt i 

forbindelse med etablering eller udvidelses af erhvervsmæssig virksomhed er blevet afskaffet. 

Hovedformålet med ovennævnte lovændringer til LL § 8 J har været fjernelsen af den eksisterende 

asymmetri i beskatningen (hvor der kunne opnås fradrag for udgifter til erhvervelse af skattefri 

indtægter) samt at opnå ensartede fradragsregler for erhvervslivet med hensyn til behandlingen af 

rådgiveromkostninger i etableringssituationer.  

 

Det lykkes efter vores mening at opfylde disse formål, men der er nu hverken mulighed for fradrag 

eller aktivering af rådgiveromkostninger i opkøbssituationer (på nær advokat- og 

revisoromkostninger, der kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet). Vi 

mener, at rådgiveromkostninger i forbindelse med gennemførte aktiekøb fremover bør kunne 

aktiveres og tillægges anskaffelsessummen for aktierne, da der ellers kan opstå nogle urimelige 

situationer med beskatning af en avance, som faktisk ikke er til stede. 

 

Med hensyn til fradragsretten for rådgiveromkostninger til løbende drift samt etablering af fonden, 

er rækkevidden af den nye paragraf i LL § 8 J blevet diskuteret heftigt i rådgiverkredse, bl.a. med 

fokus på den fremtidige fradragsret for management fee betalt af ventureselskaber og kapitalfonde 

og der er ikke enighed herom endnu. Vi konkluderer på baggrund af lovforslagets bemærkninger 

samt Skatteministeriets udtalelser, at den nye paragraf i LL § 8 J efter Skattereformen alene 

indeholder bestemmelser omkring rådgiveromkostninger i opkøbssituationer og ikke skal anvendes 

ved vurderingen om fradragsretten for løbende rådgiveromkostninger, som f.eks. management fee 

(men kun på den andel af management fee’et, som knytter sig til selve aktiekøbet). 
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Østre Landsrets domme SKM2009.555 og SKM2010.76 medfører begge, at fradragsret efter SL § 6 

fremover forudsætter en skattepligtig indkomstskabelse. Dommene er begge efterfølgende anket til 

Højesteret og vi håber, at Højesteret kommer til at tage stilling til, hvorvidt Østre Landsrets 

dommene er udtryk for en korrekt fortolkning af indkomstbegrebet i SL §§ 4-6. Indtil videre må vi 

dog konkludere, at nuværende praksis mht. fradrag for management fee er påvirket af Østre 

Landsrets dommene, således at et selskabs fradrag for udgifter til formueadministration kan nægtes, 

hvis management fee’et anses for at tjene til sikring af den del af selskabets formue, der kan 

afhændes skattefrit. 

 

Som det ses af ovennævnte udvalgte områder i Forårspakken 2.0, har der med de nye skatteregler i 

Skattereformen været stor fokus på beskatning af kapitalfondes avancer samt deres muligheder for 

fradrag. Udviklingen fra lovforslag til endelig lov har dog også vist, at det har været muligt for 

kapitalfondene og deres brancheorganisation DVCA at påvirke slutresultatet, således at de værste 

urimeligheder, f.eks. fastsættelsen af standardafkastberegningerne i carried interest reglerne, blev 

luget ud undervejs i processen. Ligeledes blev der under lovbehandlingen indført en særskilt 

bestemmelse i LL § 16 J, hvorefter for meget betalt skat, som følge af claw-back mekanismen, 

bliver tilbagebetalt for at sikre, at der ikke sker beskatning af carried interest, som 

kapitalfondspartneren reelt ikke får lov til at beholde. 

 

Såfremt Skatteministeriet taber ovennævnte sager (SKM2009.555 og SKM2010.76) i Højesteret, vil 

de sandsynligvis i en senere sag fremføre påstande om rette omkostningsbærer og forsøge at få 

klassificeret en del af management fee’et som etableringsomkostning og dermed ikke-

fradragsberettiget.  

 

De i efteråret 2009 anlagte sager, hvor SKAT har mistænkt kapitalfondene for at have trukket 

milliarder ud i udbytte til moderselskaber i skattelylande, uden indeholdelse af udbytteskat, er også 

et eksempel på, at SKAT er begyndt at undersøge kapitalfondene og de bagvedliggende 

ejerstrukturer grundigere. 

 

Klimaet for kapitalfonde i Danmark anno 2010 er fortsat præget af vedvarende fokus fra politisk 

hold og der er ikke noget, der tyder på, at det i fremtiden vil blive mindre. 
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7 PERSPEKTIVERING 

Vil de til stadighed mere og mere komplicerede skatteregler og skatteindgreb rettet mod 

kapitalfonde betyde, at danske kapitalfonde bliver mindre attraktive end udenlandske kapitalfonde 

for investorerne og vil de danske kapitalfonde dermed i fremtiden få sværere ved at tiltrække 

kapital?  

 
DVCA har tidligere advaret om, at usikkerheden om beskatningen vil kunne skade danske 

kapitalfondes muligheder for at tiltrække risikovillige investorer fra udlandet. Udenlandske 

kapitalfonde kan derfor i fremtiden have en konkurrencefordel, såfremt skattelovgivningen i 

udlandet er mindre restriktiv end den danske skattelovgivning. 

 
Den 18. maj 2010 afgav Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om: 

Kapitalfonde, hedgefonde og statsejede investeringsfonde og deres indvirkning på industrielle 

ændringer i Europa. I den anledning havde konsulentfirmaet Wilke Maack und Partner udarbejdet 

nedenstående SWOT-analyse. 

1

SWOT-analyse af kapitalfonde

Styrker
•Startkapital
•Ekspertise/netværksviden
•Forvaltningsstruktur
•Økonomiske ressourcer til fusioner og overtagelser samt 
værkstrategier

Svagheder
•Ofte høje rentabilitetsforventninger.
•Finansielle omkostninger/eksterne omkostninger
•Kun mellemlang horisont
•Stærk fokus på det finansielle aspekt/på aktieejerne
•Ofte højrisikostrategi

Muligheder
•Værdiskabelse
•Øget konkurrencedygtighed
•Vækst og jobskabelse
•Øget tilpasningsevne

Trusler
•Gearingsstrategi 
•Økonomisk redningsplan i nødstedte virksomheder
•Risiko for ustabil udvikling 
•Beskæftigelse og arbejdsvilkår
•Mangel på en langsigtet horisont
•Konkurs
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 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 

kapitalfonde(2010/C 128/10)  
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SWOT-analysen viser bl.a. at én af svaghederne for kapitalfonde, er de ofte høje 

rentabilitetsforventninger fra investorerne. 

 

Flere gange har der fra investorer været sået tvivl, om hvorvidt kapitalfondene på længere sigt 

skaber et bedre afkast end børsmarkedet og ATP har udtrykt forbehold over for kapitalfondenes 

udmeldinger om afkast, hvilket har fået investorerne til at rette fokus mod størrelsen af 

investeringsomkostningerne hos kapitalfondene. ATPs fondsdirektør Bjarne Graven Larsen udtaler: 

”Vi vil fokusere på at reducere særligt transaktions fee’et, men også det årlige management fee.” 

190 

 

Investeringsdirektør i PFA, Henrik Franck, er enig med ATP: ”Vi står klar til at investere. Men det 

ligger også fast, at det ikke sker, uden at vi kan lave en ny aftale med kapitalfondene omkring 

aflønningen for deres arbejde. Vi vil ikke længere acceptere, at fondene pr. automatik får et højt 

fee. I stedet er det et krav fra os, at fondene først leverer gode resultater og pæne afkast, før de får 

en aflønning.” 191 

 

Senest har en undersøgelse af kapitalfonde offentliggjort i forbindelse med det ”økonomiske 

verdenstopmøde” i Davos, World Economic Forum, dog dokumenteret, at kapitalfondsejede 

virksomheder klarer sig bedre end andre virksomheder og at kapitalfonde virker stabiliserende på 

verdensøkonomien. Bag undersøgelsen står en række forskere fra Harvard og Columbia University.  

 

Konkret konkluderede forskerne på baggrund af ca. 14.000 virksomheder, som kapitalfonde har 

investeret i, at kapitalfonde er bedre til at skabe ekspanderende virksomheder i opgangstider og 

markant bedre til at holde på medarbejderne i nedgangstider sammenlignet med andre ejer 

former.192 

 

 

                                                 
190 Artikel i Børsen den 21. april 2009: ”Kapitalfondenes dyre guldfugle skal ned i løn”. 
191 Artikel i Berlingske Tidende den 1. juli 2009: ”Investorer skruer bissen på over for kapitalfonde”. 
192 DVCA, juni 2010: ”Kapitalfonde i 2009/10” – årsskrift, side 3. 



7       PERSPEKTIVERING 

118 

ATP formulerede i 2006 en række udsagn om myter og realiteter omkring kapitalfonde, herunder: 

Kapitalfondene er et forbigående modefænomen – og kvitterede med følgende kommentar: 

 

”Der er næppe megen realitet i det. Unoterede virksomheder anslås at udgøre halvdelen af verdens 

investeringsmuligheder – værdi af de unoterede virksomheder er altså ligeså stor som værdien af de 

børsnoterede selskaber. Der er således en meget stor del af verdens investeringsmuligheder, som 

investorer kun kan få adgang til, hvis de også investerer i unoterede virksomheder” og 

konkluderede, at kapitalfondene er kommet for at blive. 

 

Tiden efter 2006 viser således også, at kapitalfondene stadig lykkes med at rejse kapital, hvilket 

nedenstående figur fra DVCA’s årsskrift 2009/2010 viser. 

 

Figur: Tilsagt kapital til kapitalfonde i Danmark 1998-2009 

 

193 
 
 

                                                 
193 DVCA, juni 2010: ”Kapitalfonde i 2009/10” – årsskrift, side 9. 
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Der er da heller ikke noget, der tyder på, at de danske kapitalfonde pt. har svært ved at tiltrække 

kapital. I løbet af 2009/10 rejste Polaris Private Equity en ny fond, Polaris III, der endte med at få et 

samlet tilsagn på ca. 2,7 mia.kr. Tilsvarende er Axcel i gang med at rejse sin fond IV, der forventes 

at blive på ca. 3 mia. kr. i løbet af 2010/11.  

 

Dette skyldes sandsynligvis, at kapitalfondene fortsat viser pæne resultater på trods af de aktuelle 

hårde markedsvilkår. 

 

Axcel oplyser på sin hjemmeside, at de i 2009 har præsenteret et resultat af investeringsaktiviteterne 

på 1,9 mia. kr. Det svarer til et afkast på 52 % af de vægtede investeringer i fondene på ca. 3,5 mia. 

kroner. Afkastet er en følge af opskrivninger i seks virksomheder, mens der er nedskrevet i tre 

virksomheder ud af de i alt 17 virksomheder, som Axcel ejer. 

 

Også kapitalfonden PAI, der står bag ingrediensvirksomheden Chr. Hansen, har med den nylige 

børsnotering af virksomheden meldt en succeshistorie ud og kalder virksomheden ”en rigtig god 

investering for PAI” og den administrerende direktør i Chr. Hansen supplerer:  

”Efter fem års vellykket samarbejde mellem PAI og Chr. Hansen er vores forretning fokuseret og i 

god stand som markedsledende inden for alle vores forretningsdivisioner. Vi mener, at den bedste 

måde at udvikle forretningen på fremadrettet, er gennem en børsnotering, som vil give os mulighed 

for at indlede den næste vækstfase”194 

 

Halvvejs anno 2010 er der således fortsat livlig aktivitet i kapitalfondene, både når vi taler rejsning 

af kapital og exit af kapitalfondsejede selskaber. 

 

                                                 
194 Jf. udtalelse fra Lars Frederiksen administrerende direktør i Chr. Hansen. 



8       LITTERATUR- OG KILDEFORTEGNELSE 

120 

8 LITTERATUR- OG KILDEFORTEGNELSE 

Bøger 
Robert Spliid  
Børsens Forlag – 1. udgave 2007 
Kapitalfonde – Rå pengemagt eller aktivt ejerskab. 
 
Poul Nyrup Rasmussen m.fl. 
Informations Forlag – 1. udgave 2007 
I grådighedens tid – kapitalfonde og kasinoøkonomi. 
 
Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø 
Jurist- og Økonomiforbundets Forlag – 1. udgave, 1. oplag 2005 
Retskilder & retsteorier. 
 
Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen og Jakob Bundgaard  
Forlaget Thomson – 4. udgave, 1. oplag 2004 
Skatteretten 1. 
 
Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen og Jakob Bundgaard  
Forlaget Thomson – 4. udgave, 1. oplag 2005 
Skatteretten 2. 
 
 
Rapporter 
Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) 
Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation ApS – juni 2010 
Kapitalfonde i 2009/10 – Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde.  
 
Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) 
Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation ApS – juni 2009 
Kapitalfonde i 2008 – Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde.  
 
Skattekommissionens forslag til skattereform – februar 2009 
Lavere skat på arbejde. 
 
Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) 
Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation ApS – juni 2008 
Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde - baggrundsrapport.  
 
Centre for Economic and Business Research (CEBR) 
Præliminær version juni 2008 
Private equity i Danmark. 
 
Mette Ferdman, kandidatafhandling CMA, CBS 2008  
Skatteindgreb mod kapitalfonde – konsekvenser af LOV 540 af 6/6 2007.  
 
Skatteministeriet – marts 2007 
Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner. 
 



8       LITTERATUR- OG KILDEFORTEGNELSE 

121 

Skatterevisorforeningen – udsendt med skatterevisoren nr. 1 – 2007 
Tematillæg om kapitalfonde.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Økonomisk Tema nr. 4 – november 2006 
Kapitalfonde i Danmark.  
 
 
Artikler diverse skattepublikationer 
Jens Wittendorff  
Deloitte  
Danmark Skat Alert – 18. april 2010. 
 
Vicki From Jørgensen, Niels Reinau og Ole Steen Schmidt 
INSPI nr. 7/8 – august 2009 
Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet. 
 
Tommy V. Christiansen 
Juridisk Ugebrev Skat 2008.35 
Udgifter til formueadministration – ventureselskaber. 
 
KPMG 
SkatteNyt 2010-3  
Moderselskabers fradragsret under pres. 
 
Lars Brinch Jørgensen 
Revision & Regnskabsvæsen nr. 10 – oktober 2009 
Selskabers beskatning ved investering i aktier. 
 
Michael Sørensen 
Revision & Regnskabsvæsen nr. 10 – oktober 2009 
Forårspakke 2.0 – Selskabers aktieavance- og udbyttebeskatning m.v.  
 
Ria Falk 
Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 – juni 2009 
Udgifter afholdt i forbindelse med investering og finansiering. 
 
Carina Marie Korsgaard 
Revision & Regnskabsvæsen nr. 8 - august 2007 
Nye rentefradragsregler for selskaber – renteloft og EBIT. 
 
Lars Nyhegn-Eriksen 
Revision & Regnskabsvæsen nr. 8 - august 2007 
Dansk CFC-beskatning – efter L213 og Cadbury Schweppes. 
 
Bjarne Gimsing og Carina Korsgaard 
SKAT Udland 7a – juli 2007 nr. 234 
Beskæring af rentefradrag efter et variabelt renteloft og EBIT-regel. 
 
 



8       LITTERATUR- OG KILDEFORTEGNELSE 

122 

J. Ferniss 
Skattepolitisk Oversigt SPO.2009.328 
Fradrag for rådgiverudgifter – ny udvikling i det skatteretlige driftsomkostningsbegreb. 
 
Ole Bjørn 
SR-Skat 2010.79 
Udvalgte domme, kendelser og afgørelser - kommentarer til Skatterådets bindende svar i 
SKM2010.84. 
 
Ole Bjørn 
SR-Skat 2010.12 
Udvalgte domme, kendelser og afgørelser - kommentarer til Østre Landsret dom SKM2010.76. 
 
Anja Svendgaard Dalgas 
SR-Skat 2009.263 
Mellemholdingselskaber – endnu et kompliceret regelsæt i dansk selskabsskatteret. 
 
Henrik Møller Nielsen 
SR-Skat 2009.201 
Skattereformen og aktiebeskatningen. 
 
Søren Rasmussen 
SR-Skat 2009.21 
Udgifter til formueadministration. 
 
Jacob Bundgaard og Niels Winther Sørensen 
SR-Skat 2007.395 
Retmæssig ejer ved international koncernfinansiering – 1. del. 
 
Jacob Bundgaard  
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2010, 388 
Den skattemæssige behandling af management fees i private equity- og venturebranchen. 
 
Poul Erik Lytken og Nikolaj Bjørnholm 
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2010, 288 
Omvendte juletræer og pyramider – del 2. 
 
Mads Severin Hansen 
Tidsskrift for Skatter og Afgifter særtillæg marts 2010 
Beneficial owner, afhandling. 
 
Bodil Tolstrup og Nikolaj Bjørnholm 
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2010, 387 
Fradrag for udgifter til formueforvaltning. 
 
Poul Erik Lytken og Nikolaj Bjørnholm 
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2009, 1123 
Omvendte juletræer og pyramider.  
 
 



8       LITTERATUR- OG KILDEFORTEGNELSE 

123 

Jacob Bundgaard  
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2009, 836 
Carried interest i private equity- og venturefonde – Internationale strømninger slår igennem til 
dansk ret. 
 
Jacob Bundgaard og Peter Koever Schmidt 
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2009, 567 
Investeringsselskaber. 
 
Søren Lehmann Nielsen  
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2008, 1270 
Fradrag for rådgiveromkostninger ved aktiekøb. 
 
Jacob Bundgaard  
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2008, 419 
Skatteneutralitet og kapitalafkast – om værnsregler vedrørende likvidationsprovenu, 
kapitalnedsættelser og tilbagesalg til udstedende selskab. 
 
Svend Erik Holm, Peter Rose Bjare og Per Agger-Nielsen 
Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2008, 379 
Udgifter til formueforvaltning er en driftsomkostning. 
 
Peter Rose Bjare 
Ugeskrift for Skat 2010, 4 
Er fradrag for driftsomkostninger betinget af skattepligtige indtægter? 
 
 
Notater 
Notat fra Bech-Bruun til DVCA, J.nr. 027548-0010 bot/heb, maj 2010  
War chest til kampen om fradrag for management fees. 
 
Notat fra DVCA til medlemmerne, marts 2010 
Udbyttebeskatning af mellemholdingselskaber og opdatering af skattereform fra KPMG. 
 
Notat fra Skatteministeriet til DVCA, J.nr. 2009-540-0057, marts 2010  
Værnsreglen vedrørende porteføljeaktier. 
 
IQ Tax, 22. marts 2009  
Lovforslag i udkast om porteføljeaktier carried interest mv. 
 
 
Avisartikler 
Berlingske Tidende 13. juli 2009 
Kapitalfonde brænder inde med investeringer. 
 
Berlingske Tidende 1. juli 2009 
Investorer skruer bissen på over for kapitalfonde. 
 
Berlingske Tidende 10. marts 2008 
SF vil stramme skatteskruen om kapitalfondene. 
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Børsen 10. maj 2010 
Ny skat kvæler iværksættere. 
 
Børsen 29. marts 2010 
Stor uenighed om afkast i kapitalfonde. 
ATP poster milliarder i fonde. 
 
Børsen 23. november 2009 
Kapitalfonde i krig mod Skat. 
 
Børsen 15. september 2009 
Tiden løber ud for kapitalfonde – Børsnotering kan blive en ny mulighed. 
 
Børsen 13. juli 2009 
Kapitalfonde gør klar til comeback. 
 
Børsen 26. juni 2009 
Investorer tvivler på kapitalfondes høje afkast. 
 
Børsen 21. april 2009 
Kapitalfondenes dyre guldfugle skal ned i løn. 
 
 
Jyllandsposten 5. august 2009 
Politikere vil granske kapitalfonde. 
Nyrup kræver indgreb mod kapitalfonde. 
 
Jyllandsposten 4. august 2009 
Kapitalfondes bagmænd rige på rekordtid. 
Sådan skabte de kæmpeformuerne. 
EQT-partnernes mystiske selskaber. 
 
 
Love mv. 
Lovforslag L202 fremsat den 22. april 2009 – Harmonisering af selskabers aktie- og 
udbyttebeskatning mv.: 
 

 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 (skatteministeren har stillet 38 
ændringsforslag til lovforslaget) 

 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen 
 L202 som vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009 
 Lov nr. 525 af 12. juni 2009: Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og 

forskellige andre love. 
 Høringsspørgsmål og svar  

 
TfS 2010, 295: Skatteministeriets kommentarer til FSR vedrørende Lov nr. 525 af 12/5 2009 
(L202). 
 
Lovforslag L23/Lov nr. 98 af 10. februar 2009 – Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne 
mv. 
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Lovforslag L213/Lov nr. 540 af 6. juni 2007 – Indgreb mod kapitalfonde. 
Lovforslag L116/Lov nr. 308 af 19. april 2006 – Udvidelse af koncernbegrebet med kapitalfonde 
mv. 
 
Ligningsvejledningen for 2009 og 2010. 
 
 
Domme og afgørelser 
SKM2010.318.SR   
SKM2010.268.LSR  
SKM2010.263.SR  
SKM2010.257.SR   
SKM2010.84.SR  
SKM2010.76.ØLR   
SKM2010.33.SR 
SKM2009.667.LSR 
SKM2009.555.ØLR 
SKM2009.261.SKAT - styresignal 
SKM2009.196.ØLR 
SKM2009.22.SR 
SKM2008.967.HR 
SKM2008.719.ØLR 
SKM2008.486.DEP 
SKM2008.485.LSR  
SKM2008.484.LSR  
SKM2008.465.HR 
SKM2008.142.LSR 
SKM2007.775.HR 
SKM2007.773.HR 
SKM2007.587.LSR  
SKM2006.749.HR 
SKM2006.443.ØLR 
SKM2006.409.LSR  
SKM2006.408.LSR  
SKM2004.297.HR 
SKM2003.389.HR 
SKM2002.284.LSR 
SKM2001.493.LR 
UfR 1942.278 H 
 
C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mod Finanzamt Steinfurt 
C-196/04 Cadbury Schweppes 
 
 
Øvrigt 
www.corit.dk www.folketinget.dk www.retsinformation.dk 
www.DVCA.dk www.KPMG.dk www.skat.dk 
www.deloitte.dk www.magnus.dk www.thomson.dk 

www.corit.dk
www.folketinget.dk
www.retsinformation.dk
www.DVCA.dk
www.KPMG.dk
www.skat.dk
www.deloitte.dk
www.magnus.dk
www.thomson.dk
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9 BILAG 

Nedenfor redegør vi for betydningen af de centrale begreber anvendt i opgaven. Definitionerne er et 

udtryk for forståelse af begreberne, og den betydning disse repræsenterer. Definitioner som er 

specifikke for kapitalfonde er i stor udstrækning hentet fra ”Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt 

ejerskab” af Robert Spliid.  

 

Due diligence: En undersøgelse. Før kapitalfondene køber en virksomhed, foretages forskellige due 

diligences, f.eks. en regnskabsmæssig, en juridisk og en markedsmæssig. De danner grundlaget for 

en vurdering af porteføljevirksomhedens værdi.  

 

Exit: Kapitalfondens salg af en porteføljevirksomhed. 

 

Funds of funds: Funds of funds er investeringsfonde, der har en investeringsstrategi om at investere 

porteføljen i andre investeringsfonde i stedet for at investere direkte i aktier, obligationer eller andre 

værdipapirer.195 

 

Hedgefonde: Hedgefonde er højrisikable spekulationsfonde, der fører en aggressiv strategi, som 

spænder fra at sætte fondsbørsnoterede virksomheder under offentligt pres for at ændre deres 

erhvervsstrategi til allehånde forsøg på at få sæde i virksomhedernes bestyrelser.196 Til illustration 

kan nævnes hedgefondenes opkøb af TDC aktien, inden købstilbudet fra NTC er offentliggjort. 

Forløbet beskrives således: I løbet af få uger sætter hedgefondene sig på ikke mindre end 25 % af 

TDC’s aktier. Da der frem til begyndelse af september ikke sker noget, begynder hedgefondene at 

blive nervøse. TDC’s bestyrelse og direktion må sættes under pres. Hedgefondene bombarderer nu 

samtlige bestyrelses- og direktionsmedlemmer med telefonopringninger på alle tider af døgnet. Ikke 

engang medarbejderrepræsentanterne går fri.197  

 

Venturefonde: Venturefonde investerer i iværksættervirksomheder, nyere virksomheder i et tidligt 

udviklingsstadie og i stærkt vækstorienterede virksomheder, der har brug for 

ekspansionsinvesteringer: Virksomheder med højteknologi, IT og højt forsknings- og 

udviklingspotentiale.198 

                                                 
195 Wikipedia.org 
196 Poul Nyrup Rasmussen, 2007: ”I grådighedens tid”, side 22-24. 
197 Robert Spliid, 2007: ”Kapitalfonde – Rå pengemagt eller aktivt ejerskab”, side 325. 
198 Poul Nyrup Rasmussen, 2007: ”I grådighedens tid”, side 25. 
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199 

                                                 
199 DVCA, juni 2010: ”Kapitalfonde i 2009/10” – årsskrift, side 32-33. 
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Private equity200  

3i Nordic Denmark  

ALTOR Equity Partners A/S  

Axcel  

C.W. Obel A/S  

Capidea Management  

CapMan Invest A/S  

CVC Capital Partners A/S  

Dania Capital Advisors  

Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab  

Danske Bank - Danske Markets, Private Equity  

Danske Private Equity  

Deltaq Management  

EQT Partners A/S  

Erhvervsinvest Nord A/S  

Executive Capital  

FSN Capital  

IK Investment Partners  

Industri Udvikling II K/S  

Jysk-Fynsk Kapital A/S  

Kohlberg Kravis Roberts & Co. Ltd.  

LD Invest A/S  

Nordic Capital  

Odin Equity Partners  

PAI Partners ApS  

Polaris Private Equity  

Ratos AB  

Scandinavian Private Equity Partners A/S  

The Blackstone Group International Ltd. 

                                                 
200 www.DVCA.dk pr. 19.05.2010. 

www.DVCA.dk
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Vi har til brug i afsnit 5.1 om begrænset skattepligt af porteføljeaktier valgt at anvende OECD’s 

modeloverenskomst i stedet for forskellige landes DBO’er med Danmark. For overskuelighedens 

skyld fremhæver vi nedenfor kun de væsentligste regler i modeloverenskomsten fra 2005, som vi 

anvender i vores opgave:  

 
Resume af OECD’s modeloverenskomst 2005, hvor vi anvender Danmark som kildeland: 

 

Hovedregel art. 7: Erhvervsindkomst kan i henhold til art. 7, stk. 1, 1. led, kun beskattes i 

domicillandet. 

Undtagelse hertil: Såfremt betingelserne for et fast driftssted i art. 5 er opfyldt, kan 

overenskomstens kildeland beskatte erhvervsindkomst, som kan henføres til 

det faste driftssted i kildelandet, jf. art. 7, stk. 1, 2. led. 

 
Hovedreglen art. 5: Der kan statueres fast driftssted i Danmark, hvis flg. betingelser, jf. art. 5, 

stk. 1, er opfyldt: Et fast forretningssted i Danmark, gennem hvilket et 

foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves. 

Agentreglen art. 5: Der kan ligeledes statueres fast driftssted i Danmark, hvis flg. betingelser, 

jf. art. 5, stk. 5 og 6, er opfyldt: En repræsentant handler på et foretagendes 

vegne og har og sædvanligvis udøver i Danmark, en fuldmagt til at indgå 

aftaler i foretagendes navn. Repræsentanten må ikke være en uafhængig 

repræsentant, der handler inden for rammerne af sin sædvanlige 

forretningsvirksomhed (i så fald er agentreglen ikke opfyldt). 

 

Hovedregel art. 10: Udbytter kan i henhold til art. 10, stk. 1, beskattes i domicillandet. 

Undtagelse hertil:  Udbytte kan også beskattes i overenskomstens kildeland, men hvis den 

retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i domicillandet, må skatten i 

kildelandet max. udgøre 5 pct. af bruttoudbyttet, hvis modtageren er et 

selskab som ejer min. 25 % af det udbytteudloddende selskab og ellers 15 

pct., jf. art. 10, stk. 2. 

 
Hovedregel art. 13: Aktieavancer kan i henhold til art. 13, stk. 5, kun beskattes i domicillandet. 

Undtagelse hertil:  I det omfang, aktier kan henføres til et fast driftssted i overenskomstens 

kildeland, vil kildelandet være tildelt beskatningsretten, jf. art. 13, stk. 2. 

Kilde: OECD’s modeloverenskomst 2005 med egen tilvirkning. 
 


