
  

 

  

2018 

Jonas Ravnø Jensen – 29174 

Casper Sommer Nielsen–32053 

Cand.merc.aud. – Kandidatafhandling 

Vejleder: Søren Friis Hansen 

Dato for aflevering: 13/9-2018 

Antal anslag: 257.291 / 113 normal sider 

 

Er du med – partner? 
Analyse af ligningslovens § 4’s påvirkning på partnerselskabsformen  
 
Are you with – Partner? 

Analysis of LL art 4, influence on limited partnership companies  

 

 



1 |  

 

Summary 

 

The purpose of this thesis is to analyze the influence of LL art 4 on limited partnership companies 

and it’s participants. 

During the last couple of years an increased number of limited partnership companies have been 

established, as the company form offers an attractive regulatory environment, an attractive liability 

structure, possibilities for good management structures and the possibility of allocation of income.  

Following the binding ruling SKM.2015.729.SR from the Danish Tax Authorities an increased focus 

has been put on the tax transparent companies in general. The binding ruling has led to a change to 

LL art 4, as the Danish Tax Authorities expressed their disagreement with the current use of the 

regulation and the prejudice established. 

In this thesis we have used interviews, but especially legal methodology, to explore the questions 

arising of the changed regulation. We have mainly applied current laws, regulations and statutes, 

court rulings and binding rulings in our analyses of the consequences of the regulation in question. 

Based on our analyses, we have experienced and analyzed multiple grey areas and unresolved 

questions in the current use of the regulation, which cannot by certainty be clarified. The focus of 

the thesis has been the fact that no rule of thumb can be applied to decide if the participants in a 

limited partnership company should be defined as self-employed or as wage earners. However, 

certain parameters should be taken in to account in the evaluation, including whether the person in 

question has a significant financial risk linked to the participation, and secondly if the participant 

has a significant degree of influence related to the work. A third parameter to take in to 

consideration is the fact whether or not the participant is subject to instruction. 

The discussion around, and evaluation of, the parameters related to influence and financial risk are 

key elements throughout this thesis and its investigation, as no rule of thumb can be applied, but all 

individual cases must undergo a separate assessment. 

To the best possible extent, this thesis has aimed to clarify and conclude on the questions stated 

above. However, the analyses have brought additional unclarified questions, which are yet to be 

assessed by the authorities.   
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Kapitel 1 – Introduktion til afhandlingen 

1.1 Videnskabsteoretiske overvejelser  

I Danmark har man en række forskellige muligheder ved valg af selskabsform. Særligt én 

selskabsform er brugt, når strukturen kræver løbende ændringer til ejerkredsen. Det sidste årti er 

denne selskabsform blevet væsentligt mere anvendt inden for særligt specialistbrancher som 

konsulent-, arkitekt-, advokat- og revisionsbranchen. Partnerselskabsformen menes at være en 

overset selskabsform for ikke-specialister. Medierne har igennem tiden forsøgt at sætte fokus på 

denne selskabsform, hvor principperne for kapital- og personselskaber sammensættes i 

partnerselskabsformen.  

Virksomhedsformen og især beskatningen af deltagerne/ejerne har ikke været gennemskuelig for 

almene mennesker, hvorfor netop partnerselskabsformen i dag næsten udelukkende anvendes af 

specialister. Tidligere ansås erhvervelsen af en kapitalandel i sig selv at være tilstrækkelig for 

vurderingen af, hvornår der var tale om drift af selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Den 2. marts 2017 udsendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag i høring. Dette lagde op til, at 

det at eje andele i et skattetransparent selskab ikke i sig selv var tilstrækkeligt for, at ejerens 

indkomst kunne blive anset som indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Lovforslaget 

udspringer af Skatterådets afgørelse fra 2015 - SKM2015.729.SR, hvor der på baggrund af en 

konkret vurdering blev slået fast, at en række nye kapitalejere i et partnerselskab kunne anses for 

selvstændigt erhvervsdrivende, selvom deres erhvervede andel udgjorde 1/10 af værdien af 

kapitalandelen, som de eksisterende kapitalejere havde. Problemstillingen i dette bindende svar er, 

at lønmodtagerlignende forhold automatisk blev klassificeret som selvstændigt erhvervsdrivende 

alene på den baggrund at eje kapitalandele i et partnerselskab. SKAT indstillede til et svar, der gik 

direkte imod gældende lovgivning, for at undgå et skred for mulig skatteoptimering ved deltagelse i 

disse selskabsformer. Skatterådet henkastede dog indstillingen fra SKAT. 

Lovforslaget blev i den fremsatte form vedtaget den 2. juni 2017 og indsat i ligningslovens § 4 med 

ikrafttrædelse fra 1. januar 2018. Lovændringen bevirker, at det fremadrettet er en samlet konkret 

vurdering, som tager udgangspunkt i kriterierne fra Den Juridiske Vejledning (forkortes ”DJV”), af, 

hvorvidt der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed.  

Der har endnu ikke været nogen konkrete afgørelser efter lovforslagets ikrafttrædelse. Der vides 

derfor ikke, hvad der vil ske i udviklingen af igangværende partnerselskaber og deres deltagere. 
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Loven giver ikke klare retningslinjer, men giver efter vores opfattelse anledning til muligheden for 

en hel del usikkerhed for de involverede parter. Der må ved lovændringen antages, at der er en 

risiko for, at nogle af deltagerne i partnerselskaber i fremtiden må anses for lønmodtagere.  

Dette kan for den enkelte deltager betyde usikkerhed på en række områder. Denne usikkerhed skal 

formentlig afklares gennem bindende svar og prøvesager hos SKAT. Hvor alt dette ender, er for 

nuværende meget uvist. 

 

1.2 Problemformulering  

Hovedspørgsmål: 

”Afhandlingens formål er at belyse ligningslovens § 4 og analysere påvirkningen på 

partnerselskabsformen samt undersøge konsekvenser for selskabet og dets deltagere.” 

Delspørgsmål:  

- Hvad er den erhvervsretlige definition på et partnerselskab?  

- Hvordan beskattes partnerselskabet?  

- Har LL § 4 konsekvenser for kommanditaktionærer erhvervsretligt? 

- Får LL § 4 påvirkning for beskatningen af partnerselskaber og deres deltagere?  

- Kan det efter ikrafttrædelsen af LL § 4 med sikkerhed udledes, om en deltager i et P/S anses 

for selvstændigt erhvervsdrivende?  
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Kapitel 2 – Metode 

2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser  

I dette afsnit vil vi beskrive den videnskabelige tilgang, som anvendes til udarbejdelse af denne 

afhandling, herudover vil vi beskrive det valgte paradigme og eventuelle videnskabsteoretiske 

overvejelser. Opgavens centrale problemstilling skal løses ud fra det valgte paradigme, og der skal 

således søges en løsning på afhandlingens overordnede problemstilling via det valgte paradigme. I 

denne forbindelse er det væsentligt at bemærke, at videnskabsteorien og metodelæren ikke skal 

sidestilles. 

 

Det vil i afhandlingen forsøges at analysere lovforslaget gennem et litteraturstudie, til dette 

benyttes hovedsageligt et kvalitativt undersøgelsesdesign. Formålet er herigennem at undersøge og 

udforske afhandlingens problemstilling samt forsøge at konkludere på implementeringen af 

lovændringen og dens påvirkning på de involverede parter. Herudover vil der blive inddraget 

interviews fra erhvervslivets eksperter, og på den måde forsøger vi at beskrive eventuelle kløfter 

mellem lovgivers intentioner og erhvervslivets reelle påvirkning.  

 

Det er væsentligt for afhandlingen, at vi som forfattere forsøger at forholde os så objektivt til 

opgaven som muligt, vi er dog opmærksomme på, at dette kan være svært at forfølge ubetinget, 

idet afhandlingen i stor grad vil være en undersøgelse af retspraksis forbundet med holdninger og 

til dels subjektive vurderinger af lovændringen og de heraf følgende mulige konsekvenser. 

Afhandlingens hovedfokus vedrører en lovændring, som er trådt i kraft, men som først påvirker 

skatteåret startende 1. januar 2018, hvorfor der endnu ikke er afsagt nogen domme i forhold til 

tolkning og indordning efter de nye regler. De fremadrettede konsekvenser er således bygget 

hovedsageligt på antagelser og forventninger samt ældre retspraksis. 

 

2.2 Metode 

I dette afsnit for afhandlingens metode beskrives, hvordan vi har valgt at tilrettelægge dels 

dataindsamlingen, men i højere grad undersøgelsesprocessen og de metodiske overvejelser, der er 

forbundet hermed. Med udgangspunkt i afhandlingens problemformulering er der udarbejdet 

enkelte undersøgelsesspørgsmål, som har til formål at styre og begrænse selve afhandlingen. 
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Afhandlingen tager udgangspunkt i den almindelige retsdogmatiske metode ved at fastlægge den 

gældende ret og grundig analyse af de gældende retskilder, herunder særligt påvirkning af den nye 

lov. Dette bruges til endeligt at søge en konklusion for vores overordnede problemstilling. 

Retsdogmatikken er direkte forbundet med den praktiske rets anvendelse. Der vil derfor også i 

forbindelse hermed blive anvendt den juridiske metode. Den juridiske metode vedrører fortolkning 

og valg af retskilder, fakta og resultater. Der er således en stor sammenhæng mellem 

retsdogmatikken, som anvendes i denne afhandling, og retspraksis i det praktiske erhvervsliv. Der er 

således en direkte sammenhæng mellem retsdogmatikken og afhandlingens formål, da det 

overordnet direkte er at undersøge en given lov og ændring hertil.  

 

Igennem afhandlingen vil der således blive 

anvendt flere forskellige typer af retskilder til 

brug for den juridiske metode. Der vil 

hovedsageligt blive anvendt følgende: 

- Afsagte domme 

- Retspraktisk sædvane (retssædvane) 

- Lovforslag 

- Forarbejder til lovforslag 

- Vejledninger. 

 

De primære retskilder vil være retspraksis og gældende lovgivning. Dette skyldes hovedsageligt 

opbygningen af det danske retssystem, hvor domme og afgørelser primært vil være udtryk for den 

gældende ret. Forarbejder benyttes også ofte i Danmark, da det er en måde, hvorpå lovgiver kan 

komme med yderligere bemærkninger til fortolkningen af den enkelte lov. Værdien heraf vil være 

sekundær til de primære retskilder, men vil ofte kunne hjælpe på tvivlsspørgsmål i forhold til 

fortolkning og/eller tillæg hertil. 

I tilknytning til ovenstående er det vigtigt at nævne behandlingen af faglitteratur. Juridisk 

faglitteratur kan ikke i retsdogmatikken anvendes som juridisk litteratur, hvilket vi ligeledes har 

forholdt os til i denne afhandling. Til trods herfor er den juridiske faglitteratur til vis grad anvendt 

som inspiration og til brug for diskussioner af lovtolkning og forståelsen heraf. 
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2.3 Afhandlingens opbygning 

Dette afsnit skal illustrere opbygningen af opgaven, dvs. opbygningen af de enkelte afsnit samt 

sammenhængen mellem de enkelte afsnit. Til dette formål præsenteres en figur, der illustrerer 

opbygningen af de enkelte delproblemers tilstedeværelse. Afhandlingens systematik er inddelt i tre 

overordnede hovedafsnit. I afhandlingens første afsnit behandles den generelle teori omkring 

partnerselskabet og dets ejere (kapitel 3-5), analyse og gennemgang af retspraksis (kapitel 6-8) og 

en afsluttende del indeholdende analyse af konsekvenser med de overordnede konklusioner samt 

perspektivering (kapitel 9-12). 

 

2.4 Afgrænsning 

En problemstilling indeholder altid en afgrænsning, der skal præcisere, hvad der bliver set bort fra i 

afhandlingen. Denne afgrænsning medfører, at afhandlingens konklusion bliver begrænset, men 

dette er nødvendigt for at holde den røde tråd gennem arbejdsprocessen og udfærdigelsen af 
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afhandlingen. Dette afsnit indeholder derfor vores overvejelser i forhold til til- og fravalg i forhold til 

vores problemformulering.   

Vi afgrænser vores afhandling til en juridisk gennemgang af problemstillingen. Vores metode består 

for det første af en beskrivelse og identifikation af de retskilder, som kan inddrages i den juridiske 

argumentation, hvorefter der tages stilling til, hvordan retskilderne fortolkes i henhold til 

problemstillingen. Juridisk metode handler om at tage kvalificerede valg ud fra fakta og sætte dem 

ind i den rigtige kontekst for derefter at benytte de rigtige retskilder i fortolkningen. I dette forløb 

er der væsentlige elementer af vurdering og skøn, som i sidste ende skal give det rigtige juridiske 

resultat.  

Som beskrevet i vores problemformulering er afhandlingens fokus på LL § 4 og dens forarbejder, 

hvilket har afledt en del debat og bekymring for især lovens rækkevidde. Det essentielle ved loven, 

når den udmøntes i praksis, vil medføre, at visse personer, der ejer en begrænset ejerandel i 

partnerselskaber, der tidligere har været anset som selvstændigt erhvervsdrivende, fremover kan 

blive omkvalificeret til lønmodtagere, ligesom ejere med begrænsede ledelsesbeføjelser kan få 

samme udfordringer. Dette skal også ses i lyset af selve lovteksten for LL § 4, som vurderes at være 

meget åben.  

Afhandlingen tager derfor udgangspunkt i begrebet selvstændigt erhvervsdrivende, hvorfor 

definition af begrebet vurderes væsentligt for afhandlingen. Der eksisterer ikke en direkte definition 

af begrebet selvstændigt erhvervsdrivende i skattelovgivningen, men i Den Juridiske Vejledning 

karakteriseres selvstændigt erhvervsdrivende ved, at ”de for egen regning og risiko udøver 

virksomhed af økonomisk karakter, med det formål at generere overskud”.1 Afhandlingens fokus 

bliver ikke på at skulle definere begrebet selvstændigt erhvervsdrivende, men bruge allerede 

defineret praksis til at fokusere på besvarelse af hovedproblemstillingen. 

Det er nødvendigt at lave en afgrænsning, der præciserer, hvilke dele af emnet denne afhandling 

specifikt vil omhandle. Dette betyder, at flere aspekter ikke bliver inddraget. Opgavens fokus vil 

udelukkende være ud fra et dansk retsligt perspektiv. Afhandlingen vil alene tage udgangspunkt i 

partnerselskaber, hvorfor der i den forbindelse må afgrænses fra hovedsageligt ikke at omhandle 

andre skattemæssige transparente selskaber som kommanditselskaber eller interessentskaber, 

                                                      

1 Den Juridiske Vejledning – C.C.1.1.1 
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hvor dette ikke er strengt nødvendigt for besvarelsen omkring spørgsmål relateret til 

partnerselskaber.  

Derudover foretages der afgrænsning overfor små hobbyvirksomheder, hvorved der udelukkende 

inddrages teori omkring disse, hvor dette er relevant for sammenligning.   

I kraft af, at LL § 4 blev vedtaget ved lov d. 8. juni 2017, men at loven først har virkning for 

indkomståret 2018, kender vi endnu ikke den fulde konsekvens af loven. Udarbejdelsen af 

afhandlingen foretages sideløbende med fortolkningen af loven, hvorfor vi undervejs vil inddrage 

analyser af de individuelle vurderinger for partnerselskabets deltagere.  

Selvom det også vil være nærtliggende at gennemgå L 103 ”Forslag til lov om ændring af 

personskatteloven og virksomhedsskatteloven”, afgrænses afhandlingen fra at undersøge 

kildeartsbegrænset underskud for 10-mandsprojekter i skattemæssigt transparente selskaber, og 

hvad der i øvrigt påvirkes af L 103, såfremt der ikke er en direkte koalition med LL § 4.  

 

2.5 Begrebsforklaringer 

Når der i denne afhandling refereres til selskabslovens bestemmelser i forbindelse med omtale af 

partnerselskabet, burde der formelt set anføres følgende henvisning: SL § x, jfr. SL § 358, men der 

vil for overskuelighedens skyld kun blive henført til den relevante paragraf i selskabsloven. 

 

2.6 Målgruppe 

Afhandlingens primære målgruppe er følgende personkreds:  

 Deltagere i skattetransparente selskaber 

 Rets- og skattemyndigheder  

 Revisorer & andre finansielle- og skattemæssige rådgivere  

 Lektorer og studerende.  

Afhandlingen er udarbejdet med en forudsætning om, at læser har et perifært kendskab til 

skatteregler samt reguleringer. De generelle regler vil derfor blive beskrevet i afhandlingen for at give 

læser en viden, der muliggør en forståelse af problematikken og en hensigtsmæssig opfattelse af 

konklusionen.   

Herudover henvender afhandlingen sig mere generelt til personer med interesse til områder inden 

for beskatning af skattetransparente enheder.  



12 |  

 

2.7 Kildekritik 

Kildekritik er en grundlæggende del af metodeafsnittet, som handler om at forholde sig kritisk til de 

informationer, der opsamles i afhandlingsprocessen. Formålet med afhandlingen er at gennemgå 

ligningslovens § 4. Derfor vil en stor del af vores analyse tage udgangspunkt i lovtekster og 

forarbejder. Kritisk stillingtagen over for kilder som danske love er en vigtig del af afhandlingen, idet 

mange love vedtages pga. afledte begivenheder i samfundet. På baggrund heraf vil vi kigge 

nærmere på, hvilke tendenser eller begivenheder der har afledt lovene.  

I afhandlingen vil der yderligere være fokus på disse fire område, når vi skal forholde hos til kilder: 

- Kilde eller fremstilling 

- Kildens ophavssituation 

- Repræsentativitet  

- Troværdigheden. 

Vi vil i vores undersøgelse identificere, vurdere og fortolke kilder, som til slut skal ende med at 

drage konklusioner herfra. Vi skal derfor være skeptiske i forhold til informationer eller fundet 

materiale, som alt sammen udgør kilder. Vi skal sikre, at vores informationer er pålidelige, hvorfor vi 

skelner mellem en kilde og en fremstilling. Forskellen mellem en kilde og en fremstilling kan 

tydeliggøres ved, at kilden er en lov, hvorimod en fremstilling kan være en vilkårlig persons 

fortolkning af loven.  

Det er ligeledes vigtigt at undersøge kildens ophavssituation. Hvem er kildens afsender? Dvs. hvem 

har produceret denne kilde, og hvad var dennes formål. Når dette er afklaret, kan der også ligge 

skjulte budskaber heri.  

De oplysninger, som kommer fra kilden, skal også være repræsentative. Det betyder, at man 

objektivt skal undersøge, hvorvidt der er tale om generelle forhold eller enkeltstående tilfælde.  

Vi vil som udgangspunkt gerne stole på alle oplysninger, vi finder, men det er sund fornuft at 

gennemgå ovenstående punkter for at sikre, at afhandlingen får det bedst mulige slutprodukt, og 

derfor er det naturligvis afgørende, at vi undersøger kildens troværdighed.   

2.8 Retskilder og hierarki 

Lovgivningen 

Den grundlæggende lov i Danmark hedder grundloven. Den fastlægger de grundlæggende 

rettigheder og principper. Dernæst kommer de almindelige love som retsregler, der er fastsat af 
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Folketinget. En lov skal igennem tre behandlinger i Folketinget, hvorefter den skal godkendes og 

underskrives af kongen eller dronningen for at træde i kraft.  

Lovbekendtgørelse 

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og de efterfølgende 

ændringslove. Det er ministeren, der kan udstede lovbekendtgørelser. Alle dele i en 

lovbekendtgørelse er tidligere blevet vedtaget af Folketinget, hvorfor ministeriet sammenskriver 

disse på vegne af Folketinget.  

Bekendtgørelse  

En bekendtgørelse er en uddybning af en lov, som fastsætter nærmere regler og fortolkning. 

Bekendtgørelsen skal have hjemmel i loven.  

Cirkulære 

Et cirkulære indeholder retningslinjer og råd til fortolkning af loven. Cirkulærer fungerer typisk som 

administrativ guideline til, hvordan myndigheder og institutioner skal forholde sig til en lov. De er 

ofte udstedt af et ministeriums departement (Skatteministeriets), og henvender sig til hierarkisk 

lavere placerede institutioner (SKAT). Cirkulærer kan i modsætning til bekendtgørelser ikke forpligte 

borgere direkte og er således ikke bindende for 

borgerne. Dog kan borgere i visse tilfælde, hvor det 

er til borgernes fordel, støtte ret på et cirkulære og 

dermed gøre krav på en behandling som beskrevet i 

det pågældende cirkulære.  

De skal være udformet således, at de ikke strider 

mod gældende lov. De er interne og regulerer alene 

myndighedernes adfærd. Cirkulærer offentliggøres i 

Retsinformation.2 

Da Told & Skat og de kommunale 

skatteforvaltninger fusionerede 1. november 2005 og blev til SKAT, var en af ændringerne, at de 

ikke længere udsendte cirkulærer. I stedet udsender de enten bekendtgørelser eller SKAT-

                                                      

2 http://libguides.cbs.dk/c.php?g=417461&p=2845259.  

http://libguides.cbs.dk/c.php?g=417461&p=2845259
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meddelelser. Derved blev den tidligere anvendte cirkulæreform erstattet af SKAT-meddelelsen som 

bindende tjenestebefaling i SKAT.3 

Styresignaler og SKM-meddelelser  

Både styresignaler og SKM-meddelelser er bindende tjenestebefalinger, der har samme retlige 

status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer de under lov og bekendtgørelse i den 

retskildemæssige trinfølge. 

Det er fastslået i domspraksis, at da Den Juridiske Vejledning, og herunder styresignaler og SKM-

meddelelser, fastlægger gældende praksis, kan borgere og virksomheder støtte ret herpå i det 

omfang, at denne praksis ikke klart er i uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder.4 

Styresignaler udgives alene af Juridisk Center. Styresignalet skal ses som en særlig type bindende 

tjenestebefaling, der sikrer en aktiv styring af og ensartethed i forvaltningen samt fastlægger praksis 

på områder, hvor der endnu ikke er fastlagt en praksis, eller hvor der skal ske ændring eller 

præcisering af praksis. For at understøtte retssikkerheden skal styresignalet endvidere være et 

redskab til at afklare et konstateret uklart retsgrundlag. SKAT-meddelelser kan udgives af alle 

enheder i SKAT og omfatter bindende tjenestebefalinger på bl.a. praktiske fremgangsmåder, f.eks. 

retningslinjer/procedurer for behandling af en bestemt type sager.5    

Vejledning  

Vejledninger udstedes ofte af en minister og er ikke bindende i samme grad som de øvrige 

administrative forskrifter, men beskriver i tekstform, hvordan en lov skal forstås, eller en sag skal 

behandles. Den Juridiske Vejledning udgør sammen med lovgivningen mv. 

administrationsgrundlaget i Skatteforvaltningen og er bindende for Skatteforvaltningens 

medarbejdere, medmindre vejledningens indhold ikke klart er i overensstemmelse med højere 

rangerende retskilder. Den Juridiske Vejledning giver udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse af 

gældende praksis og har cirkulærestatus. Vejledningen angiver gældende ret på 

offentliggørelsestidspunktet og er gyldig fremadrettet.6  

                                                      

3 SKAT-meddelelse erstatter TSS-cirkulære – SKM2006.607.SKAT. 
4 Den Juridiske Vejledning A.A.1.1.2. 
5 Styresignler og SKAT-meddelelser – SKM2009.105.SKAT. 
6 Den Juridiske Vejledning A.A.1.1.2.  
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Kapitel 3 – Introduktioner til partnerselskabet  

3.1 Introduktion til skattemæssigt transparente selskaber 

Så hvad er det, der kendetegner disse særlige skattemæssigt transparente selskaber, og hvorfor er 

der overhovedet selskaber, som betegnes som transparente i forhold til den skattemæssige stilling? 

Disse forhold vil vi forsøge at belyse i de kommende afsnit.  

Som udgangspunkt skal beskatning af person, der driver erhvervsmæssig virksomhed, på baggrund 

af reglerne i LEV § 1, opgøres og reguleres efter PSL § 3, stk. 1 & 2 (for indkomst, som ikke er kapital 

indkomst).7 

I selskabsskatteloven fremgår det klart, hvilken type af selskaber og foreninger hjemhørende i 

Danmark som er omfattet af reglerne: 

- ”Indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber 

- andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og 

som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber 

omfattet af § 2 C og registrerede selskaber med begrænset ansvar”8. 

Herudover er der angivet en lang række af særlige selskaber, som også er omfattet af loven, men 

som ikke vurderes væsentlige at inddrage for nuværende, hvorfor der for selskabsskattelovens § 1, 

stk. 1, nr. 2a til 6 henvises til loven for yderligere. 

Særligt skal det bemærkes, at den ovenfor nævnte liste er udtømmende. Grundet denne 

forudsætning følges der heraf, at de ikkenævnte virksomhedsformer jfr. § 1 ovenfor er svarende til 

de virksomhedsformer, der fremgår af LEV, § 1, hvoraf det fremgår, at virksomheder, hvor personer 

hæfter personligt for virksomhedens gæld, ikke jfr. dansk ret klassificeres som selvstændige 

skattesubjekter, dette følger modsætningsvist.  

I de anførte virksomheder (interessentskabet (”I/S”), kommanditselskabet (”K/S”) og 

enkeltmandsvirksomheder m.fl.) i LEV, § 1, som vi således nu har fastsat til at være 

skattetransparente grundet manglende selvstændig skattesubjektivitet, skal der i stedet ske 

beskatning hos ejeren. Der sker således beskatning af den enkelte ejers andel af årets 

                                                      

7 PSL § 3, stk. 1. 
8 Selskabsskatteloven, § 1, stk. 1, nr. 1 & 2. 
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skattemæssige resultat, og beskatningen sker således på baggrund af den enkeltes skattemæssige 

status, f.eks. personlig beskatning hos en fysisk person, selskabsbeskatning hos et anpartsselskab 

mv. og vil således blive medtaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den enkelte 

ejer/deltager. 

Der vil således altid være tale om skattemæssig transparens, hvis en virksomhed ikke er underlagt 

beskatning i henhold til reglerne i selskabsskatteloven, og den enkelte ejer/deltager beskattes 

således i stedet. Skattemæssigt kigger man således direkte igennem den skattetransparente enhed 

og direkte op på ejeren/deltageren. Samlet omtales sådanne selskaber også som personselskaber, 

hvorfor der i det efterfølgende ved omtale af personselskaber vil være en antagelse om 

skattemæssig transparens.  

Man kigger i teorien på to typer af skattemæssig transparens, total (fuldstændig) eller begrænset 

transparens.9 

Ved total skattemæssig transparens er det personselskabets opgave at opgøre den enkelte 

ejer/deltagers andel af indtægter, omkostninger, aktiver og passiver. Herefter medtages den fulde 

del heraf ved hver enkelt individuelle ejer/deltagers opgørelse af dennes skattepligtige indkomst. 

Det er altså den fulde del, som beskattes hos de enkelte ejere, og personselskabet har således ingen 

selvstændig status i forhold til SKAT. 

På baggrund heraf er der således også fri mulighed for den enkelte deltager for at foretage 

eventuelle valg på baggrund af de givne forudsætninger i henhold til den skattemæssige stilling. 

Selvom to ejere ligeligt deler ejerskab over et personselskab, er det således op til den enkelte at 

træffe valg, og ligeledes er det på baggrund af den enkeltes forudsætninger, at eventuelle 

skattemæssige dispositioner skal foretages. I forhold til dansk skatteretslig praksis vedrørende 

behandlingen af personselskaber vil det hovedsageligt være den totale metode, som benyttes.10 

I modsætning til den totale skattemæssige transparens er der ved begrænset transparens ikke fuld 

valgfrihed/indregningsmuligheder for ejerne/deltagerne. Personselskabet vil i stedet – ved 

opgørelse af indkomst – også skulle stå for en eventuel selvangivelse af over- eller underskud samt 

foretage eventuelle beslutninger i forhold til skattemæssige dispositioner set i henhold til 

                                                      

9 Jfr. Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 87. 
10 Jfr. Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 90. 
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indkomstopgørelsen. Der vil dog stadig ske en forflytning/overførsel af selve beskatningen, som 

stadig foretages hos den enkelte ejer/deltager. Princippet er dog langt mere udbredt i Sverige og 

Norge.11  

Det kan herudover nævnes, at en stor del af den nuværende skatteretlige praksis på netop dette 

område udspringer fra bl.a. UfR 1983.318 H.12 

 

3.2 Partnerselskaber civilretlig 

I dette afsnit vil de grundlæggende karakteristika for partnerselskabets selskabsretlige virke blive 

belyst. Formålet er at danne grundlag for det videre arbejde med partnerselskabet med indsigt i 

forhold omkring stiftelse, drift og ophør på baggrund af de selskabsretlige lovgrundlag, som danner 

rammen i dag og tidligere for partnerselskabet.  

3.2.1 Historisk baggrund 

Oprindelsen af det, vi i dag kender som partnerselskabet (”P/S”) eller kommanditaktieselskab (”K/S), 

tager sit udspring langt tilbage i historien og fremspringer af de tre grundlæggende selskabsformer. 

De tre grundlæggende selskabsformer, som er almindeligt anderkendt og anvendt over det meste 

af Europa i dag, er I/S, K/S og aktieselskabet (”A/S”). Disse elementære selskabsformer tager sit 

udspring og retslige regulering fra Napoleons Code de Commerce og stammer helt tilbage fra 

1808.13 På baggrund af, at der i flere europæiske lande var krævet en tilladelse eller koncession, 

udsprang der af praksis en særlig selskabsform, som fungerede som en sammensmeltning af et 

kommanditselskab og et aktieselskab. På denne måde undgik man de mest restriktive regler, men 

havde samtidig muligheden for at begrænse indskydernes hæftelse til deres indskud.14 På baggrund 

heraf opstod der i Danmark betegnelsen kommanditaktieselskab, som havde følgende egenskaber: 

- Retslige egenskaber som kommanditselskab 

- Mulighed for hæftelse begrænset til indskud 

- Indskud fordelt på aktier. 

Som følge af anvendelse af denne nye selskabsform blev der løbende rundt om i Europa indført 

særskilte love herfor, i Frankrig i 1850’erne, i og Tyskland i 1870’erne. I Danmark indførte man 

                                                      

11 Jfr. Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, DJØF 2011, side 88. 
12 UfR 1983.318 H. 
13 Tage og Friis Hansen, 2005 side 5. 
14 Tage og Friis Hansen, 2005 side 5. 
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første gang i 1917 aktieselskabsloven. Det var således denne lov, der regulerede 

kommanditaktieselskabet, senere kaldet P/S via §§ 1, stk. 5 og 47. Dette, selvom det i forarbejderne 

oprindeligt var meningen, at der skulle have været en særskilt lov til regulering af 

kommanditaktieselskaber. Disse regler blev dog imidlertid ikke til noget på daværende tidspunkt. 

Denne form for regulering blev gentaget i aktieselskabslovens §§ 1, stk. 4 og 80, i 1930, og med små 

ændringer igen i 1973 i aktieselskabslovens § 173.15  

I ovenstående perioder var det i Danmark stærkt begrænset med antallet af registrerede 

kommanditaktieselskaber. Erhvervsministeriet forsøgte på baggrund heraf med indførelsen af lov 

nr. 377 af 22. maj 1996 at ændre dette ved at relancere kommanditaktieselskabet. Det er også ved 

denne lov, at der indføres partnerselskabet og forkortelsen P/S, som er den eneste lovlige 

forkortelse at bruge. Efter relanceringen kan der i dag således både benyttes 

kommanditaktieselskab, partnerselskab eller P/S som betegnelse, som i dag reguleres af 

selskabslovens § 359. Relanceringen førte til en øget stiftelse af partnerselskaber, men har den dag i 

dag stadig et begrænset antal samlede partnerselskaber i Danmark.16 

Udover navneændringen blev det ligeledes tilføjet via ASL § 173, stk. 8, at ”For kommanditselskaber, 

der stiftes efter den 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og 

økonomiske beføjelser.”17 Ligesom der blev indført mulighed for at omdanne et almindeligt 

aktieselskab til et partnerselskab og omvendt. For partnerselskaber stiftet efter den 1. juni 1996 er 

det således en gyldighedsbetingelse. 

3.2.2 Den formelle definition af partnerselskabet 

Et partnerselskab er i dag defineret i selskabslovens § 5, stk. 1, nr. 23: ”Et kommanditselskab, jfr. § 

2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor kommanditisterne i selskabet har 

indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier, jfr. kapitel 21.”   

Der er således også nødvendigt at klarlægge definitionen af et kommanditselskab, som er defineret 

i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder: ”Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, 

hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis der 

er flere, solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, 

                                                      

15 Tage og Friis Hansen, 2005, side 6. 
16Henvisning til Danmarksstatistik http://www.statistikbanken.dk (set i forhold til øvrige selskabsformer).   
17 Aktieselskabslovens § 173, stk. 8, ophævet ved kapitel 15 i bekg. nr. 172 af 22. februar 2010 og afløst af selskabsloven. 

http://www.statistikbanken.dk/
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hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 

1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske 

beføjelser.”18 

Et kommanditselskab kendetegnes særskilt ved at have to særlige typer af selskabsdeltagere, 

nemlig kommanditist og komplementar: 

- Kommanditist, som hæfter begrænset (i forhold til indskudt kapital) for selskabets 

forpligtelser. 

- Komplementar, som hæfter ubegrænset for selskabets forpligtelser. 

Partnerselskabet har således rigtig mange ting til fælles med det almindelige kommanditselskab, 

men adskiller sig på følgende punkter: 

- Indbetaling af selskabskapital skal følge reglerne for aktieselskaber og anpartsselskaber. 

- Selskabet skal have en fast kapital. 

- Selskabet skal have en struktur svarende til et aktieselskabs. Kommanditaktionærerne har 

med respekt for komplementarernes rettigheder indflydelse på selskabets anliggender qua 

deres indflydelse på selskabets generalforsamling.19 

- Kommanditaktionærernes indskudskapital er retligt fordelt på aktier.20 

Partnerselskabet kan således i sine grundsten betragtes som et kommanditselskab, der dog er 

underlagt en række af selskabslovens regler. Det er vigtigt at bemærke, at det springende punkt for 

kvalifikationen af partnerselskab eller kommanditselskab er måden, hvorpå den indskudte kapital 

retligt er organiseret. Det er alene det faktum, at kapitalen er fordelt på aktier, der er afgørende for 

kvalifikationen. 

Selve den retslige regulering for partnerselskabet sker efter selskabslovens regler i kapital 21 

omhandlende øvrige kapitalselskaber med de nødvendige tilpasninger jfr. SL § 358. 

 

                                                      

18 Bekendtgørelse af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 2, stk. 2. 
19 VEJLEDNING OM Partnerselskaber - Erhvervs- og selskabsstyrelsen 2010. 
20 Tage og Friis Hansen, 2005, side 9. 
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3.2.3 Gældende retlig regulering af partnerselskabet 

Lovmæssigt findes der ikke i dansk ret en særskilt regulering af de materielle selskabsretlige regler, 

der gælder for personselskaber (kommanditselskaber og interessentskaber).  

Et partnerselskab var oprindeligt af Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og selskabsstyrelsen) 

tiltænkt virksomheder i opstartsfasen, hvor selskabsformen giver plads til både en 

iværksætter/idetager (som komplementar) og investorer med begrænset hæftelse (som 

kommanditisterne).21 

 

Som følge af selskabslovens § 358 følger det, at ”Lovens regler om aktieselskaber finder med de 

fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber”.22 I denne forbindelse kræves der, at et 

partnerselskab ligeledes følger selskabslovens regler for kapital binding, da det som nævnt er 

nødvendiggjort, at da indskudskapitalen fordeles på aktier, kræves der således af selskabslovens § 

4, stk. 2, en selskabskapital på mindst 400.000 kr.23, hvoraf der til enhver tid skal være indbetalt 25 

pct. som følger af selskabslovens § 33. 

 

Ligeledes skal partnerselskaberne følge selskabslovens krav til ledelse og eventuelt revisor jfr. 

selskabslovens § 39. Samtidig har selskabets centrale ledelsesorgan pligt til at føre ejerbog over 

samtlige kapitalejere, jfr. selskabsloven § 50, ligesom krav til afholdelse af generalforsamling i 

partnerselskaber også styres af selskabsloven, som beskrives i lovens kapital 6. Herudover vil der 

være en række af selskabslovens regler, som ligeledes finder anvendelse på partnerselskaber, og 

som selskabsformen er underlagt at følge grundet lovens § 358. 

 

Beskrivelsen i selskabslovens § 358 ”de fornødne tilpasninger” er en nødvendighed som følge af, at 

reglerne i selskabsloven ikke tager højde for, at der i partnerselskabet er to typer af deltagere. Der 

er ikke i almindelige kapitalselskaber personlig hæftelse, hvilket er tilfældet for partnerselskabet. 

Det er dog væsentligt, at reglerne i SL § 358 ikke giver ret til at fravige reglerne i selskabsloven ud 

fra partnerselskabets karakter som hybrid selskabsform, der henvises særligt til bestemmelsens 

                                                      

21 VEJLEDNING OM Partnerselskaber - Erhvervs- og selskabsstyrelsen 2010. 
22 Selskabslovens § 358. 
23 Indskuddet skal som udgangspunkt være på mindst 500.000 kr., dog fra 1. juli 2018 blev grænsen nedsat til 400.000 

kr.). For P/S skal indskuddet som udgangspunkt være på mindst 500.000 kr. jfr. Erhvervsstyrelsens hjemmeside: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber
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forarbejder (bet. 1498/2008, s. 1.234): ”Der har med den gældende bestemmelse været tvivl i 

teorien om, hvilke lempelser der herved var tiltænkt. Med den foreslåede affattelse præciseres det, 

at der udelukkende kan være tale om tilpasninger som fælge af den særlige selskabsdeltager i form 

af den ubegrænset hæftende komplementar.”24 

3.2.4 Stiftelse 

Ved stiftelse af partnerselskaber er udgangspunktet reglerne for stiftelse af et aktieselskab, og de 

skal følge selskabslovens bestemmelser herfor. Et partnerselskab stiftes således af en eller flere 

stiftere og følger selskabslovens § 24, det skal bemærkes, at det både kan være fysiske eller 

juridiske personer, men er der tale om fysiske personer, skal disse være myndige. 

Kravene til stiftelsesdokumentet følger reglerne i SL § 26, og skal indeholde følgende oplysninger: 

1) ”navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer for kapitalselskabets stiftere, 

2) tegningskursen for kapitalandelene, 

3) fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene, 

4) fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, jfr. § 40, stk. 3-5, 

5) fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende, jfr. § 

40, stk. 6, og 

6) hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende fald 

de anslåede omkostninger.”25 

Hertil kommer der oplysningskravene i SL § 27, såfremt stiftelsesdokumentet indeholder sådanne 

særlige forhold. 

Ud over de almindelige regler for aktieselskaber følger der nogle yderligere krav ved stiftelse af et 

partnerselskab. Reglerne fremgår af SL § 360, lydende ”Et partnerselskabs stiftelsesdokument skal 

foruden de for aktieselskaber påbudte oplysninger indeholde oplysning om:  

- At stiftelsesdokumentet skal indeholde oplysning om den eller de fuldt ansvarlige 

deltageres fulde navn, bopæl, og eventuelt CVR-nummer, 

- Hvorvidt den eller de fuldt ansvarligere deltagere skal foretage indskud og i 

bekræftende fald størrelsen af hvert enkelt indskud. Er indskuddet ikke fuldt indbetalt, 

                                                      

24 Børjesson, Kruhl & Sørensen, 2012, side 34. 
25 Selskabsloven, § 26. 
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skal de for indbetalingen gældende regler oplyses. Består indskuddet i andet end 

kontanter, skal der redegøres for vurderingsgrundlaget. 

- De regler, der i øvrigt gælder om kommanditaktionærernes indflydelse i selskabet, 

nærmere betegnet som de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, skal fremgå 

af vedtægterne.”26 

Udover kontant indskud er der også mulighed for at benytte sig af apportindskud ved stiftelsen af et 

partnerselskab. Såfremt stiftelse med apportindskud foretages bestående af en virksomhed eller 

kapitalpost i et eksisterende selskab, kan stiftelsen jfr. SL § 40, stk. 6 foretages med tilbagevirkende 

kraft i regnskabsmæssig henseende.27 Det er dog væsentligt at bemærke, at hvis ovenstående 

model benyttes, og komplementaren er et kapitalselskab, skal komplementaren være stiftet inden 

virkningsdatoen for regnskabet.  

I forbindelse med stiftelsen har et partnerselskab således pligt til at få udarbejdet et sæt vedtægter. 

Partnerselskabets vedtægter er omfattet af SL § 28 og skal som minimum indeholde oplysning som 

et almindeligt kapitalselskab om følgende: 

1) ”Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne, 

2) kapitalselskabets formål, 

3) selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende 

værdi, 

4) kapitalandelenes rettigheder, 

5) kapitalselskabets ledelsesorganer, herunder oplysning om den valgte ledelsesstruktur, jfr. § 

111, og i aktieselskaber oplysning om antallet eller mindste og højeste antal medlemmer af 

de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter samt valgperioden for 

medlemmerne af det øverste ledelsesorgan, 

6) indkaldelse til generalforsamling og 

7) kapitalselskabets regnskabsår.”28 

Det særlige omkring partnerselskabet og den hybride selskabsform er forholdet til 

komplementaren, som hæfter ubegrænset. Når der laves en sammenholdelse af reglerne i SL § 360, 

                                                      

26 VEJLEDNING OM Partnerselskaber - Erhvervs- og selskabsstyrelsen 2010 s. 7. 
27 Børjesson, Kruhl & Sørensen, 2012, side 35. 
28 SL § 28. 
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stk. 1, nr. 3, SL § 360, stk. 2 og LEV, § 2, stk. 2, 2. punktum, kan de supplerende obligatoriske 

vedtægts krav til et partnerselskab opgøres til følgende: 

I. ”Oplysning om komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser. 

II. Oplysning om komplementarens økonomiske beføjelser. 

III. Oplysning om komplementarens indflydelse i selskabets anliggende i det omfang dette ikke 

allrede er oplyst, jfr. punkt I. 

IV. Oplysning om komplementarens andel i overskud og tab i det omfang dette ikke allerede er 

oplyst, jfr. pkt. II.”29 

Som det er beskrevet ovenfor, er der således i mange henseender oplysning omkring 

komplementarens forhold, beføjelser mv., som der særligt skal være styr på i forbindelse med 

stiftelse af partnerselskabet. 

3.2.5 Grundregistrering 

Ovenstående afsnit handlede om stiftelse af partnerselskabet og udarbejdelsen af de formelle 

dokumenter, dette medfører. Herudover er det vigtigt at have for øje, at alt efter partnerselskabets 

aktiviteter kan være krævet yderligere såkaldte grundregistreringer. Tidligere skulle visse af disse 

registreringer foretages hos Told & Skat (i dag SKAT), men med finansloven fra 2004 foretages al 

grundregistrering vedrørende skatte- og afgiftsretlige love til Erhvervsstyrelsen. Selvom 

partnerselskabet i sig selv ikke anses som et skattesubjekt, indestår partnerselskabet således stadig 

for registrering af kildeskatter, moms mv. Dette skyldes, at partnerselskabet stadig kan være 

selvstændigt afgiftspligtigt i forhold til momsloven, jfr. momsloven, § 3, det samme er gældende, 

hvis partnerselskabet har ansatte og så fremdeles. Kræves der af en skatte- eller afgiftsretlig lov 

registrering, er det således partnerselskabets pligt at foretage denne korrekt og rettidigt hos 

Erhvervsstyrelsen. 

3.2.6 Ophør af partnerselskabet 

Der er i selskabsloven ikke indeholdt særlig regulering for ophør eller opløsning af partnerselskaber. 

Mulighederne for ophør er flere, men følger reglerne i selskabsloven herfor og kan foretages på 

følgende måder: ophør ved erklæring, tvangsopløsning, likvidation, omdannelse og konkurs. 

                                                      

29 Børjesson, Kruhl & Sørensen, 2012, side 40. 



24 |  

 

Såfremt man i partnerselskabet frivilligt har valgt, at selskabet skal opløses, så kan selve 

beslutningen omkring opløsning af partnerselskabet træffes på en generalforsamling. Beslutningen 

kan træffes med den sædvanlige majoritet for vedtægtsændringer30, som følge heraf kan der være 

særlige beføjelser fra komplementaren, som skal haves for øje. Den egentlige form for opløsning vil 

på denne baggrund blive en almindelig likvidation. Nogle af de enkelte ophørsformer er særskilt 

forklaret i efterfølgende delafsnit. 

3.2.7 Ophør ved erklæring 

Af selskabslovens § 216 følger det, at: ”I kapitalselskaber, hvor alle kreditorer er betalt, kan 

opløsning ske, ved at kapitalejerne over for Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at al gæld, 

forfalden som ikke forfalden, er betalt, og at det er besluttet at opløse kapitalselskabet. 

Kapitalejernes navne og adresser skal være angivet i erklæringen.”31 Et partnerselskab kan således 

benytte denne mulighed, såfremt det ikke længere ønsker at eksistere. Ved brug af opløsning ved 

betalingserklæring kræves det således, at al selskabets gæld er betalt, og der ikke er ubetalte 

kreditorer af nogen art. Benyttes reglerne i SL § 216, kræves der således, at alle selskabets 

aktionærer og komplementaren underskriver erklæring herom.  

Der stilles særskilt krav fra Erhvervsstyrelsen til, at komplementaren også underskriver erklæringen i 

henhold til styrelsens administrative praksis.32 Kravet giver imidlertid også god mening, da det jo er 

komplementaren, som hæfter ubegrænset for partnerselskabet. Det skal bemærkes, at selskabet 

først endeligt er bragt til ophør ved denne metode, når selskabet endeligt er slettet fra 

Erhvervsstyrelsens register. Ved indsendelse af betalingserklæringen til brug for ophør kræves det, 

at der vedlægges en såkaldt skattekvittance, hvor SKAT har erklæret og bekræftet, at selskabet ikke 

har udestående skatte- eller afgiftskrav.33 

3.2.8 Tvangsopløsning 

Den første og måske mest åbenlyse grund til opløsning af et partnerselskab er ved manglende 

opfyldelse af sammensætningen, og antallet af selskabsdeltagere ikke lever op til de tidligere 

nævnte krav. Såfremt et almindeligt kommanditselskab ikke opfylder kravene for antallet af 

selskabsdeltager (mindst en komplementar og mindst en kommanditist), så ville 

                                                      

30 Tage og Friis Hansen, 2005, side 32. 
31 Selskabslovens § 216. 
32 VEJLEDNING OM Partnerselskaber - Erhvervs- og selskabsstyrelsen 2010 side 11. 
33 Børjesson, Kruhl & Sørensen, 2012, side 143. 
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kommanditselskabet øjeblikkeligt og uden videre blive opløst ved konfusion.34 Dette giver i sagens 

natur ikke problemer for det almindelige kommanditselskab, da deltagerne i forvejen hæfter 

personligt, og efterfølgende krav således stadig kan rettes her til.  

Det samme krav for deltagerantallet er ligeledes gældende for partnerselskabet, altså mindst en 

komplementar og en kommanditaktionær, men her er reglerne for den begrænsede hæftelse for 

kommanditaktionærerne gældende, og den ubegrænsede hæftelse for komplementaren beror på 

sikringen af selskabets kreditorer. Det er på baggrund heraf ikke muligt for partnerselskabet at blive 

opløst på baggrund af konfusion. Såfremt kravet ovenfor ikke bliver overholdt, vil selskabet i stedet 

overgå til tvangsopløsning.35 

Tvangsopløsningen af et partnerselskab har hjemmel i selskabslovens §§ 225-234. Det fremgår 

således særskilt af lovens § 226, stk. 1, at Erhvervsstyrelsen kan anmode Skifteretten om opløsning 

af partnerselskabet på baggrund af følgende: 

I. ”Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i 

behørig stand efter årsregnskabsloven, 

II. kapitalselskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i 

selskabets vedtægter, 

III. kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om det er omfattet af revisionspligt efter 

årsregnskabsloven eller anden lovgivning, 

IV. kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen i øvrigt har 

besluttet, at selskabets årsregnskab m.v. skal revideres, eller 

V. selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist 

sig ikke at kunne opfyldes. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken 

kapitalselskabet kan afhjælpe en mangel efter stk. 1. Afhjælpes manglen ikke senest ved 

udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen træffe beslutning om 

tvangsopløsning.”36 

 

                                                      

34 Tage og Friis Hansen, 2005, side 32. 
35 Tage og Friis Hansen, 2005, side 32-33. 
36 Selskabslovens § 225. 
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Der er således en række forhold, der kan ”overtrædes”, som giver Erhvervsstyrelsen ret til at sende 

partnerselskaber til tvangsopløsning. Det vigtigste i forbindelse hermed er beskyttelse af 

kreditorerne. Ved at Skifteretten varetager og gennemfører tvangsopløsningen, vil alle kreditorer 

indkaldes, og herigennem varetages disses interesser. 

3.2.9 Partneraftale/ejeraftale  

Som beskrevet i afsnittet omkring stiftelse indeholder vedtægterne en række krævede oplysninger. 

Ved brugen af partnerselskabsformen vil indholdet i vedtægterne dog oftest blot indeholde de 

krævede minimumsoplysninger, og alt øvrig regulering, altså aftale mellem partnerne, udføres i en 

særskilt partneraftale, også kaldet en ejeraftale. I selskabslovens § 5, nr. 6 er en ejeraftale defineret 

som: ”Aftale, der regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem 

kapitalejere.” 

Partneraftalen vil således regulere de nærmere indbyrdes forhold, som kan være aftalt mellem 

selskabets aktionærer, herunder særskilte rettigheder og forpligtelser. Af eksempler kunne nævnes 

fordeling af selskabets over- og underskud, arbejdsforpligtelse for ejerne og eventuelle aftaler om 

disponering af aktierne (køb, salg pantsætning mv.).37 

Disse partneraftaler er ofte benyttet ved brugen af netop denne selskabsform. Grunden hertil kan 

være flere, men de mest oplagte har vi vurderet til nedenstående: 

- Partneraftalen er fortrolig. 

- Man undgår problemer med ikkevedtægtsrelevante reguleringer i vedtægterne. 

- Der er mulighed for at forpligte de andre ejere i skattemæssigt henseende. 

Partneraftalen kan holdes fortrolig, hvorimod vedtægterne er offentligt tilgængelige. Der kunne 

derfor være en række forhold, som partnerne ikke ønsker skal være offentligt tilgængelige i 

vedtægterne, og som kun vedkommer de berørte parter (inter partes), og kan således ikke gøres 

gældende over for tredjepart. Ligeledes har der også vist sig i praksis at være grænser for, hvad der 

kan reguleres via vedtægterne, og dette er man således helt ude over ved brug af partneraftalen. 

Udover at styre fordeling af over- og underskud kan det også være væsentligt, at de enkelte 

deltagere herigennem bliver forpligtet til at modtage deres andel af over- eller underskud. Dette 

skyldes, at partnerselskabet anses for at være skattetransparent. Det er således de enkelte ejere, 

                                                      

37 Børjesson, Kruhl & Sørensen, 2012, side 41. 
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som bliver beskattet af de økonomiske over- eller underskud fra partnerselskabet, hvorfor det er 

vigtigt for parterne, at hver deltager er forpligtet herigennem til at blive beskattet af sin del, og der 

ikke senere kan opstå tvivl om eventuel beskatning. Det er derfor vigtigt, at det ikke kun er retten til 

en andel af resultatet, men også at den enkelte ejer er forpligtet til en andel.   

Det er muligt, at komplementaren er en del af partneraftalen, men såfremt dette er tilfældet, er 

partneraftalen underlagt reglerne i SL § 82. Ejeraftaler er ikke bindende for kapitalselskabet og de 

beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Partneraftalen kan således ikke blive brugt til at 

trumfe beslutninger igennem på generalforsamlingen. Ligeledes er dirigenten forpligtet til at se bort 

fra eventuelle stemmerettigheder omfattet af partneraftalen.  

Stemmeafgivelser afgivet på generalforsamlingen er således gældende, selvom de strider mod en 

eventuel partneraftale, og er således gyldige. Sådanne stemmeafgivelser kan dog i stedet være 

udtryk for misligholdelse af den underliggende partneraftale og med stor sandsynlighed også 

væsentlig misligholdelse, hvilket kan udløse bøder eller andre misligholdelsesbeføjelser, alt efter 

hvad partneraftalen foreskriver.38 

3.2.10 Komplementaren 

Indledende beskrivelse af komplementaren 

Som tidligere beskrevet er det ikke kun i partnerselskabet, hvor en komplementar er krævet. Der 

gælder dog som udgangspunkt de samme regler for komplementaren, uanset om denne er 

komplementar i et partnerselskab, kommanditselskab eller andet. 

Rollen som komplementar kan varetages af både fysiske og juridiske personer. Det er væsentlig at 

bemærke, at der både i partnerselskaber og kommanditselskaber, der er blevet stiftet efter 1. juli 

1996, kræves af komplementaren, at denne både har forvaltningsmæssige og økonomiske 

beføjelser. Komplementaren kan altså både være en almindelig fysisk person, men i praksis ses det 

ofte, at komplementaren er et selskab med begrænset hæftelse, f.eks. et ApS eller et A/S. 

Der er ikke noget i lovgivningen, der hindrer, at såfremt komplementaren er et selskab, at denne er 

ejet af en af de deltagende kommanditister. 

                                                      

38 Børjesson, Kruhl & Sørensen, 2012, side 42. 
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Selvom komplementaren nu kræves at have økonomiske beføjelser, skal det bemærkes, at der efter 

langvarig praksis ikke i skattemæssigt henseende stilles krav til, at der ejes en andel af kommandit- 

eller partnerselskabet af komplementaren, se bl.a. TfS 1998, 742 DEP.39  

 

”Af eksempler på forvaltningsmæssige beføjelser kan nævnes: 

- komplementaren er repræsenteret i selskabets ledelsesorgan med et antal medlemmer, 

evt. formanden 

- komplementaren har vetoret over for ændring af selskabets vedtægter - eller ændring 

kan kun foretages med komplementarens godkendelse 

- komplementaren har vetoret overfor større/væsentlige beslutninger i selskabet 

- komplementaren indgår i selskabets tegningsregel.”40 

 

”Af eksempler på økonomiske beføjelser kan nævnes: 

- komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets overskud eller af 

bruttoindtægter 

- komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets likvidationsprovenu eller 

af indtægt ved salg af selskabets aktiver 

- komplementaren modtager forrentning af indskud/egenkapital i kommanditselskabet 

- komplementaren modtager forrentning af komplementarens egenkapital som 

- kompensation for den personlige og ubegrænsede hæftelse 

- komplementaren har foretaget kommanditistindskud af en rimelig størrelse.”41 

 

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at der i forhold til den ubegrænsede hæftelse, 

som komplementaren stiller, skal være tilknyttet økonomiske beføjelser. Såfremt komplementaren 

udover at virke som komplementar også har foretaget indskud som kommanditist, vil disse 

økonomiske beføjelser, som følger af ejerskabet af aktier i selskabet, ikke være tilstrækkelige i 

denne henseende alene. 

                                                      

39 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.3.1 afsnit om Kommanditselskabet. 
40 VEJLEDNING OM Partnerselskaber - Erhvervs- og selskabsstyrelsen 2010, side 4. 
41 VEJLEDNING OM Partnerselskaber - Erhvervs- og selskabsstyrelsen 2010, side 5. 
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Kapitel 4 – Partnerselskaber – skatteretsligt  

4.1 Introduktion til partnerselskabet og skat 

I dette kapitel vil vi behandle partnerselskabets skattemæssige karakteristika, herunder særligt de 

lovmæssige regler, som regulerer og fastsætter et partnerselskabs skattemæssige stilling. 

Herudover vil der blive fokuseret på beskatningen af de særskilte deltagere i et partnerselskab og 

de regler, som regulerer disse. Der vil blive fokuseret på den type af deltagere, som oftest er 

vurderet som deltagere i praksis.42 

 

4.2 Beskatning af skattetransparente selskaber 

Til forståelsen af, hvordan de skattetransparente selskaber, og særligt partnerselskabet, skal 

behandles skattemæssigt, vil vi først tage udgangspunkt i reglerne for de almindelige 

kapitalselskaber, og om disse regler kan anvendes på partnerselskabet. 

Dette skyldes grundlæggende, at beskatningen af kapitalselskaber sker efter selskabsskatteloven, 

dette kræver dog, at disse er omfattet af selskabsskattelovens § 1. Der fremgår af selskabslovens § 

1, stk. 1 en lang række af selskaber og foreninger, som er reguleret af loven, men listen indeholder 

ikke kommandit- og partnerselskaber. 

De nævnte selskaber, som beskattes efter ovenstående, har den påvirkning, at de enkelte 

selskabstyper mv. kan karakteriseres som selvstændige skattesubjekter. De vil derfor være 

underlagt reglerne i selskabsskatteloven og blive beskattet efter reglerne i selskabsskattelovens § 8, 

og hvad der heraf følger. 

Kommandit- og partnerselskaber er således ikke reguleret og underlagt reglerne i 

selskabsskatteloven, hvorfor de ikke kan karakteriseres som selvstændige skattesubjekter. Det er 

vigtigt ikke at forveksle skattesubjektiviteten med retssubjektiviteten for denne type af selskaber, se 

herfor tillige kapital 3. 

Der vil ikke mere skatteteknisk blive gennemgået, hvordan beskatning for kapitalselskabet efter 

selskabsskatteloven opgøres. De efterfølgende afsnit har til opgave at belyse, hvordan 

skattetransparente enheder, herunder særligt partnerselskabet, beskattes, og hvordan indkomster 

                                                      

42 Vurdering på baggrund af tillegnet egen viden og på baggrund af den benyttede teori samt spørgsmål og svar til 

Skatteministeriet i forbindelse med lovforslaget til L194. 
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opgøres og indregnes skatteretsligt, herunder fordelingen af resultatandele, kapitalgevinster og 

lønindkomst med videre. Hensigten med de efterfølgende afsnit er således ikke en dybdegående 

analyse af kapitalselskabers beskatning, men at få fremhævet de mest relevante problemstillinger 

og teori til brug for besvarelse af afhandlingens overordnede problem. 

4.2.1 Ej selvstændigt skattesubjekt 

Hvordan beskattes et selskab, så der ikke er et selvstændigt skattesubjekt? Der findes ingen gængse 

regler eller regulering for, hvordan sådanne selskaber behandles, og partnerselskabet vil således 

efter dansk ret være skattetransparent, dette fremkommer som følge af praksis på området. 

Et skattetransparent selskab har den effekt, at man skattemæssigt kigger direkte igennem dette, 

dette gælder både for almindelige kommanditselskaber samt partnerselskaber. De skattemæssige 

effekter og behandling vil i stedet for at blive behandlet i partnerselskabet således have påvirkning 

hos selskabets deltagere. Grundlæggende er det altså de enkelte deltagere, som beskattes af den 

indkomst, som skabes i partnerselskabet, de enkelte deltageres behandling heraf vil blive uddybet 

nedenfor i de efterfølgende afsnit. 

Behandlingen af partnerselskabets skattetransparens afstedkommer af de almindelige regler for 

kommanditselskaber. Ligningsvejledningen har særskilt behandlet netop punktet for 

skattetransparens, hvoraf det direkte fremgår, at ”Kommanditselskabet er ikke et selvstændigt 

skattesubjekt. De enkelte kommanditister beskattes af deres anpart i kommanditselskabet på 

samme måde som interessenter i et interessentskab.”43 

I tillæg til ovenstående skal der således henvises til Den Juriske Vejledning for, hvem der så 

beskattes. Det fremgår således direkte at; ”Kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) er ikke 

omfattet af SEL § 1, da komplementaren hæfter personligt. Kommanditistaktionærerne beskattes 

personligt af deres ideelle andel af selskabets resultat, jfr. TfS 1992, 234 LR.”44 Der fremgår således 

direkte, at deltagerene beskattes direkte og personligt. Der henvises endvidere til den bindende 

forhåndsbesked TFS 1992, 234, som bekræfter, at partnerselskabet i skattemæssigt henseende skal 

behandles efter samme regler som kommanditselskaber i dansk ret.45 Endvidere har Højesteret ved 

TFS 2004, 542H, slået fast, at det ubetinget er de civilretlige regler, der finder anvendelse, med 

                                                      

43 Ligningsvejledningen 2006-4 E.F.2.1. 
44 Ligningsvejledningen 2006-4 S.A.1.1. 
45 Tage og Friis Hansen, 2005, side 13. 
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mindre der direkte af de skatteretlige lovbestemmelser kan lægges til grund, at disse finder 

anvendelse.46 

Selvom kommanditselskaber og partnerselskaber falder uden for lovgivningen, er det således meget 

klart jfr. ovenstående, at disse jfr. gældende dansk ret skal behandles som skattetransparente 

selskaber, idet selskabet ikke er at betragte som et selvstændigt skattesubjekt. 

4.2.1.1 Undtagelsen (omkvalifikation) 

Til trods for at der ovenfor netop er konkluderet, at kommandit- og partnerselskaber altid skal 

behandles som skattemæssigt transparente, er der imidlertid et enkelt særområde, hvor der kan 

ske tale om omkvalifikation af selskabernes skattemæssige kvalifikation som transparente. 

Efter reglerne i selskabsskattelovens § 2 C kan der i særlige tilfælde for skattemæssigt transparente 

enheder, der er registreringspligtige, ske beskatning som selskaber efter selskabsskatteloven, § 1, 

stk. 1, nr. 2. Dette følger af Den Juridiske Vejledning.47 De særlige tilfælde, hvor 

kommanditselskaber kan falde ind under skattereglerne for almindelige selskaber, gælder kun, hvis: 

 ”direkte ejere med mere end 50 pct. af kapitalen eller hvis nogen har mere end 50 pct. af 

stemmerettighederne og 

 er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater, eller på Færøerne eller i Grønland 

 og hvor selskabet skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt 

 eller hvorfra der ikke bliver udvekslet oplysninger med de danske myndigheder efter en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention 

eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.”48 

Det har været diskuteret i litteraturen, om det er muligt at omkvalificere et kommandit- eller 

partnerselskab, som civilretligt eksisterer, men som ikke anderkendes skatteretligt.49  

På baggrund heraf og gennemgangen af SPO.1 og SPO3 fra 2012 er det vurderet, at såfremt der ikke 

civilretligt kan ske en omkvalifikation, kan dette således heller ikke foretages skatteretligt. Samme 

                                                      

46 Tage og Friis Hansen, 2005, side 13. 
47 Den Juriske Vejledning 2018-1 C.C.3.3.2 afsnit om selskabsbeskatning af kommanditselskaber i særlige tilfælde, som 

også vurderes at gælde partnerselskaber. 
48 De Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.3.2. 
49 Der henvises til SPO.1 2012 (Skattepolitisk oversigt, nr. 1) og SPO.3 2012. 
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forhold er gældende med det omvendte forhold, altså ingen omkvalifikation skatteretligt, hvis der 

ikke er dannet grundlag i civilretten, som medfører, at der evt. ikke ville være tale om et 

kommandit- eller partnerselskab. 

Det kan overordnet konkluderes, at de skatteretslige grundprincipper for deltagelse i 

personselskaber/skattetransparente enheder i praksis hovedsageligt udspringer fra praksis og en 

lang række af domme gennem tiderne, som særligt har omhandlet interessentskaber og 

kommanditselskaber. Heraf har praksis udviklet sig gældende også for partnerselskabet, idet denne 

selskabsform indeholder en lang række af ligheder med de to selskabsformer. 

4.2.2 Fordeling af beskatning – ejerandel (ejerbrøk) & fordelingsbrøk 

Før vi behandler den enkelte deltagers skattemæssige situation, er det væsentligt at kigge på, 

hvordan indtægter/indkomst (overskud) fra et partnerselskab skal behandles. Vi har netop ovenfor 

konkluderet, at partnerselskabet er skattetransparent, og beskatning således skal ske hos de 

særskilte deltagere på nær i særligt ekstraordinære tilfælde som nævnt ovenfor. 

Skatteretligt ejer partnerselskabet ingen aktiver eller passiver, og disse skal derfor fordeles mellem 

selskabets deltagere. Fordeling af disse aktiver og passiver (forpligtelser) sker på baggrund af 

ejerandelen, idet hver deltager ejer (har ret til) en ideel andel af de enkelte aktiver og 

forpligtelser.50 Dette fremkommer på baggrund af en afgørelse fra Højesteret jfr. UfR 1983.318H, 

hvoraf det er fastslået, at den enkelte deltager i et personselskab har en ideel ejerandel (ejerbrøk) 

af det enkelte aktiv i selskabet. Det skal bemærkes, at domme omhandler behandlingen i forhold til 

opgørelse af kapitalgevinster- og tab, men det lægges til grund, at dommen endvidere finder 

anvendelse på anskuelsen af, hvem der skattemæssigt har ret til aktiverne i øvrige tilfælde også.  

Afskrivninger og kapitalgevinster skal således fordeles efter den enkelte ejerandel, hvorimod over- 

og underskud beskattes hos de enkelte deltagere på baggrund af den enkelte deltagers ret/pligt 

hertil.51 Denne fordeling kan sagtens foretages på et andet grundlag end ejerandelen (den ideelle 

andel).52 

                                                      

50 Aage Michelsen m.fl. i Lærebog om indkomstskat, 16. udgave 2015, side 1086. 
51 F.eks. Aage Michelsen m.fl. i Lærebog om indkomstskat, 16. udgave 2015, side 1085. 
52 Tage og Friis Hansen, 2005, side 35. 
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De løbende driftsmæssige resultater (over- og underskud) kan således fordeles efter aftale og 

behøver ikke at følge den ideelle andel. Denne anden fordeling kaldes også fordelingsbrøken og kan 

aftales uafhængigt af ejerbrøken. 

Fordelingsbrøken er således den fordeling, selskabets deltagere er blevet enige i omkring 

fordelingen af resultatet fra det skattetransparente selskab. Der foreligger som udgangspunkt ikke 

regler eller retningslinjer for, hvordan en sådan aftale om fordeling skal fastsættes, hvorfor dette 

aftales internt deltagerne imellem. En sådan aftale om fordeling foretages typisk i 

selskabskontrakten. 

Der sondres som udgangspunkt heller ikke mellem fordeling af særskilt under- og overskud, hvorfor 

underskud som udgangspunkt fordeles efter samme fordelingsbrøk som overskud, medmindre der 

særskilt er foretaget aftale herom. Er dette ikke særskilt omtalt, fordeles underskud efter samme 

brøk som overskud.53 

Såfremt intet andet er aftalt mellem deltagerne i et skattetransparent selskab, er der i både teori og 

praksis en klar formodning om, at årets resultater skal fordeles ligeligt mellem alle selskabets 

deltagere, dette gælder både selskabsretligt og skatteretligt. Det skal dog særligt bemærkes, at der 

vedrørende kommanditister forventes, at fordelingen af årets resultat foretages efter de indskud, 

som den enkelte kommanditist har foretaget i selskabet, såfremt intet andet er aftalt. For 

partnerselskabet vil det således, hvis intet andet er aftalt, som hovedregel være det oprindelige 

kapitalindskud, der styrer fordelingsnøglen af årets resultat, dette gælder både over- og underskud 

for selskabet. 

4.2.3 Fradragskonto 

Som deltager i et partnerselskab er man indtrådt med et begrænset indskud (aktiekapital) som 

tidligere beskrevet. Som følge af, at den enkelte kommanditaktionær er begrænset hæftende med 

sit indskud (aktiekapital), er der ligeledes opsat en begrænsning i muligheden for at fradrage 

skattemæssige underskud, der går ud over den indskudte aktiekapital for den enkelte 

kommanditaktionær. Reglerne finder både anvendelse for kommanditselskaber og 

partnerselskaber.54 

                                                      

53 Aage Michelsen m.fl. i Lærebog om indkomstskat, 16. udgave 2015, side 1094. 
54 Den Juriske Vejledning 2018-1 C.C.3.3.4 & Aage Michelsen m.fl. i Lærebog om indkomstskat, 16. udgave 2015, side 

1098. 
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For at kunne navigere og styre, hvad den enkelte deltager i selskabet har lov til at fradrage, 

benyttes det, der hedder en fradragskonto. Fradragskontoen føres særskilt for hver enkelt deltager. 

Som udgangspunkt følges ligningsrådets anvisning ved opgørelse af fradragskontoen og udgøres 

som udgangspunkt af den enkelte deltagers indskudte kapital med modregning af de skattemæssige 

afskrivninger, underskud mv., som skattemæssigt er tilfaldet den enkelte deltager.55 

Fradragskontoen finder ikke retshjemmel i lovgivningen, men afstedkommer af praksis. Reglerne 

har været behandlet af først Landsskatteretten med kendelse 7. januar 1974 (LSRM 1974.38), 

hvilket senere er blevet godkendt hos Højesteret ved dom UfR 1983.8.H.56 

De enkelte parametre, som indgår i opgørelsen af fradragskontoen, er oplistet nedenfor i tabel 1A: 

Beløb, der medtages på fradragskontoen (+)  

Ansvarlig indskudskapital. (Der sondres ikke mellem faktisk indbetalte og skyldige beløb). + 

Samlet købesum for overtagne anparter fra andre deltagere. (Herunder overtagne 

indskudsforpligtelser). 

+ 

Hæftelse for selskabsgæld som selvskyldner, såfremt hæftelsen endeligt påhviler 

selskabsdeltageren. 

+ 

Indestående af virksomheds overskud. (Behandles i lighed med indskudskapital). + 

Fortjeneste ved afståelse af aktiver, som tidligere har været med til at give skattemæssige 

af- og nedskrivninger med påvirkning på fradragskontoen. 

+ 

Øvrige formuegevinster, som forbliver indestående i virksomheden, herunder kursgevinster 

mv. 

+ 

Beløb, der fragår på fradragskontoen (-)  

Hævede andel af driftsoverskud (som fratrækkes ved indkomstopgørelsen). - 

De tilegnede skattemæssige af- og nedskrivninger. - 

Forlods afskrivninger som følge af henlæggelse til investeringsfond eller indskud på 

etableringskonto. 

- 

De tilegnede forskudsmæssige afskrivninger (gælder i dag kun skibe). - 

Den tilegnede andel af realiserede formuetab.  - 

Den enkelte deltagers samlede fremtidige fradragsret  = 

Tabel 1A Fradragskontoen57 

                                                      

55 Tage og Friis Hansen, 2005 side 36 & Aage Michelsen m.fl. i Lærebog om indkomstskat, 16. udgave 2015, side 1098. 
56 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.3.4 & Aage Michelsen m.fl. i Lærebog om indkomstskat, 16. udgave 2015, side 

1098. 
57 Tabel 1A udarbejdet ved egen tilvirkning på baggrund af Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.3.4. 
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Såfremt en deltager ejer anparter af aktiver fra andre skattetransparente enheder, der ligeledes 

skal afskrives via saldometoden, indgår disse aktiver sammen med øvrige aktiver, f.eks. fra et 

partnerselskab på en samlet/fælles fradragskonto.58 Det vurderes ikke, at disse regler har særlig 

relevans for denne afhandling, hvorfor dette ikke behandles yderligere. 

4.2.4 Anpartsreglerne (underskudsbegrænsning) 

Hvis en deltager i et partnerselskab er en fysisk person, er der i personskatteloven foretaget nogle 

særlige regler vedr. muligheden for at fradrage eventuelle underskud i begrænset omfang. Der er 

således ikke for fysiske personer fri adgang til at medtage fradrag for underskud som deltager i et 

partnerselskab, reglerne herfor betegnes anpartsreglerne og afstedkommer af den begrænsede 

hæftelse, den enkelte deltager ligeledes har, og er et yderligere tillæg til reglerne omkring 

fradragskontoen beskrevet ovenfor.59 

Som udgangspunkt har reglerne det formål at begrænse de fordele, som passive investorer kunne 

have ved deltagelse i skattetransparente selskaber.60 Den direkte lovregulering forefindes i 

personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 & 11. Der er jfr. den juridiske vejledning lavet en oversigt over 

lovens fortolkning/betydning: 

- ”indkomst fra en anpartsvirksomhed/-projekt beskattes som kapitalindkomst. Se PSL § 4, 

stk. 1, nr. 9 og 11, 

- underskud fra en anpartsvirksomhed/-projekt ikke kan overføres til modregning i anden 

indkomst hos personen. Underskuddet kan derimod, uden tidsbegrænsning, fremføres til 

modregning i senere positiv indkomst fra samme virksomhed. Se nærmere om underskud 

(C.C.3.1.7.5) 

- virksomhedsordningen ikke kan benyttes. Se VSL § 1, stk. 1, 2. pkt. 

- anpartsvirksomheden ikke kan omdannes efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Se 

VOL § 1, stk. 3. Se afsnit C.C.7.”61 

                                                      

58 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.3.4. 
59 Tage og Friis Hansen, 2005 side 37 & Aage Michelsen m.fl. i Lærebog om indkomstskat, 16. udgave 2015, side 1097 & 

1098. 
60 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.1.2. 
61 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.1.2. 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20150116329_P4
http://skat.dk/skat.aspx?oID=1921995&chk=214955
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20130111429_P1
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20150093429_P1
http://skat.dk/skat.aspx?oID=2047464&chk=214955
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I tillæg til ovenstående er der nogle betingelser for, at virksomhederne/projekterne falder ind under 

de ovenstående regler. 

- Der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed efter gældende praksis. 

- Antallet af deltagere skal samlet være flere end 10. 

- De omfattede fysiske personer deltager ikke i væsentligt omfang i virksomhedens drift. 

Særligt omfattet er ligeledes: 

- Selvstændigt erhvervsdrivende, som er flere end to og driver virksomhed med plantning af 

frugttræer, juletræer eller buske. 

- Udlejning af driftsmidler og skibe, som er afskrivningsberettiget, dette er uanset antallet af 

ejere.62 

Det er væsentligt at bemærke, at ovenstående udelukkende gælder for fysiske personer, og såfremt 

at anparterne er anskaffet før 12. maj 1989.63 

 

4.3 Beskatning af deltagere i partnerselskabet 

4.3.1 Deltageres beskatning af over-/underskud fra partnerselskab 

Som tidligere beskrevet vil der ved personselskaber, herunder også partnerselskabet, ske 

beskatning af den overliggende ejers andel af over/-underskud fra partnerselskabet i dennes 

indkomst sammen med eventuelt øvrige indkomster. Det er dog ikke helt entydigt, hvordan over-

/underskud fra et partnerselskab skal beskattes, idet indkomsten kan forekomme i flere former, 

f.eks.: 

- Andel i overskud/underskud 

- Særskilte vederlag 

- Forrentning af indskud 

- Lønindkomst for arbejdsindsats 

- Udbytte 

- Kapitalgevinst/-tab ved realisering af kommanditaktier. 

 

                                                      

62 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.1.2. 
63 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.3.1.2 & Tage og Friis Hansen, 2005, side 37. 
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De enkelte typer af indkomst vil blive forsøgt gennemgået enkeltvist i de følgende afsnit. Det er 

vigtigt at bemærke, at lønindkomst ikke anses som værende indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed. 

Der er ingen af de følgende love, herunder personskatteloven, særligt PSL § 3, stk. 2, nr. 1, 

virksomhedsskatteloven, særligt VSL § 1, stk. 1, kildeskatteloven, særligt KSL § 25 A, etablerings- og 

iværksætterkontoloven eller arbejdsmarkedsbidragsloven, der regulerer og afgrænser selvstændig 

erhvervsvirksomhed overfor lønindkomst. ”Afgrænsningen skal foretages på samme måde, uanset i 

hvilken relation inden for skattelovgivningens område, spørgsmålet er relevant.”64  

Ved udbetalinger fra et personselskab til en ejer vil hovedreglen af en sådan udbetaling altid være 

at betragte som en udbetaling af overskudsandele og ikke løn, hvilket er afspejlet i flere 

domsafsigelser fra Skatterådet, se f.eks. SKM2011.155.SR og SKM2012.42.SR, som begge vedr. 

partnerselskaber. Dette gælder, uanset om den fysiske person har en egentlig 

ansættelse/beskæftigelse i partnerselskabet, eller om den fysiske person direkte ejer andele i 

partnerselskabet, eller om disse ejes via et kapitalselskab.65 

Men vil sådanne udbetalinger til ejere fra et givent partnerselskab eller personselskab generelt altid 

skulle anses som værende udbetaling af overskudsandele? 66 Sondringen er blevet om end endnu 

mere kompleks på baggrund af SKM.2015.729.SR og den efterfølgende indførelse af LL § 4.  

Sondringen mellem, om en deltager/ejer af et skattetransparent selskab er en fysisk eller juridisk 

person, f.eks. aktie- eller anpartsselskab, er ved fordelingen af over- og underskud mv. ikke vurderet 

væsentligt. Der vil som udgangspunkt ikke være forskelle vedrørende den retslige erhvervelse af de 

enkelte over- og underskud fra personselskabet. Fordelingen og reguleringen for personselskabet 

vil som udgangspunkt være den samme, uanset om deltageren/ejeren er en fysisk eller juridisk 

person. 

 Forholdet vil i de følgende afsnit blive nærmere gennemgået og diskuteret. 

                                                      

64 Skd.cirk nr. 129 af 4. juli 1994. 
65 SKM2012.42.SR. 
66 SKM.2015.729.SR. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183458&exp=1_P3
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158215&exp=1_P1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168178
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1939494
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1982513
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4.3.2 Beskatning af løn og afkast 

Det fremgår direkte af den juridiske vejledning, at ”Bestemmelsen i LL § 4 vil medføre, at en 

lønmodtager, der erhverver en andel i et skattemæssigt transparent selskab, uden dermed at skifte 

status til selvstændigt erhvervsdrivende, fortsat vil skulle beskattes af sin løn som A-indkomst. 

(Ligesom en lønmodtager, der erhverver en ejerandel i et aktieselskab, hvori denne er ansat, vil blive 

beskattet af afkastet af investeringen som aktieindkomst, enten i form af udbytte eller aktieavance. 

Denne lønmodtagers løn vil, uanset erhvervelsen af ejerandelen, fortsat skulle beskattes som løn.)”67  

Dette er der jfr. lovteksten i LL § 4 nok heller ikke megen tvivl om, men langt mere sløret er det, 

hvornår en sådan status så ændrer sig. 

Derudover nævnes det ligeledes i Den Juridiske Vejledning, at afkastet fra investeringen i f.eks. et 

partnerselskab vil blive beskattet som afkast, og hvordan beskattes dette så? Ja, selve beskatningen 

vil således i alle tilfælde afhænge af den enkeltes skattemæssige position. Det er således den 

enkelte ejer, som vil have påvirkning på den endelige kvalifikation af afkastet. Oftest ville 

nettoafkastet af investeringen blive kvalificeret som personlig indkomst (formodes kun at gælde 

fysiske personer, selvom dette ikke omtales i Den Juridiske Vejledning), dette gælder også kun, hvis 

afkastet ikke vurderes som værende kapital- eller aktieindkomst.68 

Såfremt et sådant afkast vurderes at være kvalificeret som personlig indkomst, fremgår det af Den 

Juridiske Vejledning, at afkastet vil være underlagt reglerne om arbejdsmarkedsbidragspligt.69 

4.3.3 Personlig beskatning 

Idet vi tidligere har fastlagt, at partnerselskabet er skattetransparent og ikke et selvstændigt 

skattesubjekt, vil den del, der tilfalder den enkelte deltager, beskattes efter de principper, som er 

gældende inden for typen af denne indkomst. Derfor skal selskabsdeltagere, som er fysiske 

personer, beskattes af personselskabets indtægter på samme vilkår, som indtægten ville blive 

behandlet for en enkeltmandsvirksomhed. Her anvendes de traditionelle indkomstkategorier 

(personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst).70 

                                                      

67 Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.4. 
68 Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.4. 
69 Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.1. 
70 Aage Michelsen m.fl. i Lærebog om indkomstskat, 16. udgave 2015, side 1093. 
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Lovreguleringen, som styrer, hvordan fysiske personer som udgangspunkt bliver beskattet, fremgår 

af reglerne i personskatteloven jfr. PSL § 1. Som deltager i et skattetransparent selskab har der 

tidligere ikke været tvivl om, at man var kategoriseret som selvstændigt erhvervsdrivende, dette er 

der som omtalt nu ændret på afgrænsningen af. Såfremt man som deltager i et skattetransparent 

selskab stadig kategoriseres helt eller delvist som selvstændigt erhvervsdrivende, har man mulighed 

for at anvende reglerne om virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst, hvilket fremgår af virksomhedsskatteloven, det kræves dog, at en af 

disse ordninger aktivt tilvælges.71 Se yderligere om disse ordninger nedenfor i næste afsnit 4.3.3.1. 

Grundet transparensprincippet medføres det som tidligere beskrevet, at hver deltager i det 

skattetransparente selskab har en andel i dettes indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Det 

medfører derfor, at den enkelte deltager på sin selvangivelse er forpligtet til at medtage sin andel af 

årets resultat fra virksomheden, som skal beskattes som personlig indkomst.72 Ligeledes vil årets 

nettorenter påvirke kapitalindkomsten som indkomst eller fradrag heri.73  

4.3.3.1 Beskatning ved brug af VSO & KAO 

Som personlig deltager i en skattetransparent virksomhed udnyttes de mere fordelagtige 

beskatningsreger som følger af VSO. Ved benyttelse af VSO vil den skattepligtiges andel af 

virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast74 medregnes i den 

skattepligtiges personlige indkomst i indkomståret, hvor overskuddet overføres til denne.75 Altså får 

man til forskel fra den almindelige personlige beskatning fuld fradragsværdi for f.eks. 

renteudgifter.76 

Den del af eventuelle overskud, som ikke er overført til den skattepligtige, kan ligeledes, ved at der 

betales en foreløbig virksomhedsskat (i 2018 22 pct.)77, hensætte den del af overskuddet til senere 

indkomstår. Skattesatsen vil altid være den gældende sats for selskaber. Ved at benytte denne form 

for opsparing af overskud har den skattepligtige således mulighed for at skatteoptimere sin 

                                                      

71 VSL § 2, stk. 2. 
72 PSL § 3, stk. 1 og stk. 2. 
73 PSL § 4, stk. 1, nr. 1. 
74 Kapitalafkast beregnes iht. VSL § 7 som kapitalafkastgrundlaget (jfr. VSL § 8) gange kapitalafkastsatsen (jfr. VSL § 9).   
75 VSL § 10, stk. 1.   
76 Tage og Friis Hansen, 2005, side 36. 
77 VSL § 10, stk. 2, jfr. videre SSL § 17, stk. 1 – den gældende skattesats for 2018 er 22 pct.  
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indkomst. Dette fremkommer ved, at indkomsten for det pågældende indkomstår lægges helt op ad 

grænsen for den personlige topskat. Dette forudsætter dog, at den skattepligtige ikke har andre 

hverv, der påvirker indkomsten, således at der allerede betales topskat. Indkomsten kan således 

benyttes i senere ”dårligere” år, hvor indkomsten ikke overstiger grænsen for topskat. 

Der skal bemærkes, at VSO ikke kan benyttes på indkomst omfattet af anpartsreglerne omtalt under 

afsnit 4.2.4. Benyttelsen af VSO vil således i praksis ved brug af indkomstudligningen være meget lig 

beskatning efter selskabslignende forhold. 

Som et alternativ til den mere komplekse virksomhedsordning kan deltagere af skattetransparente 

enheder også vælge den mere simple kapitalafkastordning. KAO er ligesom VSO’en valgfri for den 

enkelte deltager og er typisk et alternativ til selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke har brug for 

hele virksomhedsordningen.78 

Ved brug af KAO beregnes der af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver et kapitalafkast. Det 

beregnede kapitalafkast fratrækkes således direkte i den personlige indkomst og tillægges i stedet 

kapitalindkomsten.79 

Altså er der ved brug af KAO tillige som med VSO mulighed for en lempeligere beskatning i forhold 

til beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven. 

Begge af de ovenstående to ordninger kan benyttes af personer, som er selvstændigt 

erhvervsdrivende, både ved begrænset og fuld skattepligt.80 

4.3.4 Holdingselskab (kapitalselskabsbeskatning) 

Det skal bemærkes, at afsnittet tager udgangspunkt i et almindeligt dansk indregistreret 

anpartsselskab, som i afsnittet blot vil blive omtalt som kapitalselskab/kapitalselskab.  

Grundlæggende sker beskatning af kapitalselskaber via bestemmelserne i selskabsskatteloven jfr. 

SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Såfremt et kapitalselskab er deltager i et skattetransparent selskab, f.eks. et 

partnerselskab, vil dennes del af indkomsten således skulle beskattes efter reglerne i SEL. Ved 

                                                      

78 VSL § 22 A, stk. 1, hvoraf det fremgår, at VSL § 2, stk. 2, 1, 3. pkt. også finder anvendelse på KAO. 
79 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.5.3.1.1. 
80 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.5.3.1.1. 
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opgørelsen af kapitalselskabets skattepligtige indkomst tages der som udgangspunkt fat i de 

almindelige regler fra skattelovgivning jfr. SEL § 8, stk. 1. 

Kapitalselskabets skattepligtige indkomst opgøres på baggrund af den del af indkomsten, der 

vedrører det enkelte indkomstår, og beskattes i indkomståret 2018 med 22 pct. skat.81 Eventuelle 

skattemæssige underskud kan fremføres og modregnes i positive skattepligtige indkomster i senere 

indkomstår.82 Der er i afsnittet set bort fra yderligere særlig skattelovgivning set i forhold til 

forskudte indkomstår, særlige skattemæssige underskud mv. 

Det kan således være fordelagtigt at have foretaget sin investering i et skattetransparent selskab, 

såfremt al indkomsten klassificeres som erhvervsmæssig, idet denne i første omgang udløser en 

maksimal beskatning på 22 pct. (2018-satser), hvilket jo er langt lavere end både den 

gennemsnitlige men også maksimale beskatningsprocent for fysiske private personer ved 

lønindkomst. 

I modsætning til de skattetransparente selskaber efter indførelsen af LL § 4 må det generelt 

antages, at aktie- og anpartsselskaber pr. definition er erhvervsdrivende, herunder også selskaber, 

der alene fungerer som holdingselskab ved f.eks. at eje aktier eller anparter i datterselskaber. Der 

henvises generelt til opfyldelse af dette krav gennem selskabsretten. For yderligere er dette 

bekræftet i ”Johnson Holding Dommen” (SKM2004.297.HR), hvor Højesteret netop har truffet 

afgørelse i en sådan sag om vurdering vedrørende holdingselskab.83 

4.3.5 Beskatning ved ind- og udtræden som deltager i et partnerselskab 

Når man som ny deltager indtræder i et allerede eksisterende partnerselskab, har man således 

mulighed for både at erhverve kommanditaktier eller komplementarandele, som i skattemæssig 

forstand behandles på samme måde. Der vil således kun blive beskrevet forhold vedrørende 

erhvervelse af kommanditaktier, da dette vurderes at være det mest handlede eller overdragede, 

set i forhold til komplementarandele, og som i øvrigt sidestilles med anskaffelse af aktierne i et 

partnerselskab.  

                                                      

81 SSL § 17, stk. 1. 
82 SSL § 12, stk. 1-3.   
83 SKM2004.297.HR. 
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Først og fremmest vil en sådan erhvervelse skattemæssigt være at betragte som erhvervelse af en 

ideel andel af partnerselskabet og samtlige af dets aktiver og passiver (forpligtelser). På baggrund 

heraf er det således nødvendigt ved indtræden at lave en fuld opgørelse over den skattemæssige 

anskaffelsessum for den indtrædne for alle relevante aktiver.84 

Modsætningsvis gælder samme vurdering ved afståelse af aktier fra et partnerselskab, at der 

foretages afståelse af ideelle andele. Ved brug af denne metode vil der således i skattemæssig 

forstand ikke ske en forskydning i eventuelle skattemæssige dispositioner, da der overdrages ideelle 

andele af hele partnerselskabet. Samme forhold er gældende ved eventuel likvidation eller 

omdannelse, som ikke er beskrevet nærmere i denne opgave.85 

Der kan som udgangspunkt ske indtræden på to generelle (ordinære) metoder: 

- Indtrædende partner tegner ny kapital i partnerselskabet (kapitalforhøjelse). 

- Indtrædende partner køber en ideel andel af aktier fra en af de øvrige deltagere i 

partnerselskabet (overdragelse af anparter). 

Ved brug af metoden om kapital forhøjelse vil alle de øvrige deltagere i selskabet blive anset for at 

have afstået en lige ideel andel af deres aktier til den nye deltager i skattemæssigt henseende.86 Der 

vil således ved brug af denne metode ske afståelse for de øvrige deltagere af en ideel andel af deres 

aktier og derved skulle opgøres eventuel afståelsesbeskatning. Denne metode vil derfor i praksis 

have stor betydning, idet den har skattemæssig påvirkning på alle eksisterende deltagere. I stedet 

kan der ved ren overdragelse af aktier fra en eksisterende deltager til en ny nøjes med at ske 

afståelse af den ideelle andel fra den ”sælgende” partner. Alle øvrige deltagere i partnerselskabet 

vil således fortsætte uberørt af overdragelsen.87 Og det vil således være mere enkelt og lettere for 

de øvrige deltagere, såfremt muligheden er der. Ved brug af denne metode er det dog vigtigt, at 

der sker en direkte overdragelse mellem den indtrædende og udtrædende part. Hvis dette ikke er 

tilfældet, vil der i stedet først udløses køb hos alle de eksisterende deltagere ved udtræden og 

efterfølgende ved indtrædelse af den nye deltager ske afståelse af de ideelle anparter88, hvilket 

                                                      

84 Tage og Friis Hansen, 2005, side 37. 
85 Tage og Friis Hansen, 2005, side 38. 
86 Tage og Friis Hansen, 2005, side 38. 
87 Tage og Friis Hansen, 2005, side 38. 
88 Tage og Friis Hansen, 2005, side 38. 
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med alt sandsynlighed ikke vil være hensigtsmæssigt. Ovenstående er derfor vigtigt at være 

opmærksom på ved ind- og udtræden. 

4.3.5.1 Fordeling af skattemæssige værdier 

Når metoden for overdragelse er bestemt jfr. ovenfor, og det er fastlægt, hvilke parter som ind- og 

udtræder med ideelle andele, er det væsentligt at få fastlagt fordelingen af overdragelsessummen 

på de underliggende aktiver og passiver i partnerselskabet.89 

Det er således ved ind- og udtræden en nødvendighed at fastlægge en sådan fordeling. 

Afskrivningsloven foreskriver, at køber og sælger har pligt til at aftale en fordeling af salgssummen 

for de aktiver, som overdrages, omregnet til kontantsalgssum.90 Loven omtaler en lang række af 

forskellige aktivtyper, som er omfattet af loven, og dækker i alt almindelighed de fleste aktivtyper. 

4.3.5.2 Afslutning 

Der er ikke særlige begrænsninger for, hvornår der kan ske overdragelse af aktier eller anparter, og 

det står således parterne frit for den tidsmæssige placering af en eventuel overdragelse i 

regnskabsperioden. Ved overdragelse i løbet af regnskabsperioden er det således blot vigtigt at få 

opdelt den del af virksomhedsindkomsten, som ligger før og efter overdragelsestidspunktet, således 

dette kan blive fordelt mellem de overdragende parter. 

”En overdragelse af en kommanditaktie/komplementarandel i et partnerselskab er som følge af de 

ovenstående problemstillinger mere kompliceret end salg af aktier i et aktieselskab.”91 I alle tilfælde 

er der i hvert fald en del punkter, man skal have sig for øje, inden eventuel overdragelse foretages. 

Der kan i øvrigt henvises til nærmere vejledning og praksis jfr. den juridiske vejledning C.C.6.6 vedr. 

ind- og udtræden af interessentskaber, hvoraf en stor del af praksis for kommanditselskaber og 

partnerselskaber udspringer, idet begge typer er skattetransparente. 

 

 

                                                      

89 Tage og Friis Hansen, 2005, side 38. 
90 Afskrivningslovens § 45, stk. 2. 
91 Tage og Friis Hansen, 2005, side 38. 
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4.3.6 Frasalg/afståelse ved succession 

Det er ikke i alle tilfælde nødvendigt at blive beskattet ved udtræden af et partnerselskab, jfr. 

reglerne ovenfor. Det er jfr. kildeskatteloven muligt at overdrage sin erhvervsvirksomhed eller 

alternativt dele heraf til såkaldte nære relationer. Alt efter relationens type er reglerne reguleret 

efter enten kildeskatteloven (KSL) §§ 26 A & 26 B for ægtefæller eller KSL § 33 C for:92 

- Øvrig familie 

- Nærtstående 

- Samlevere 

- Nære medarbejdere 

- Tidligere medarbejdere  

- Tidligere ejere. 

Reglerne er således en undtagelse til reglerne omkring beskatning af salg af ideelle andele fra 

partnerselskab som behandlet ovenfor. 

Såfremt en deltager i et skattetransparent selskab, herunder f.eks. et partnerselskab, vælger at 

afstå sine anparter eller dele heraf ved brug af successionsreglerne til en part benævnt ovenfor, 

sker der skattemæssigt således ikke en egentlig afståelse. Den overtagende part træder således i 

stedet for ”sælger” i den skattemæssige position, hvad angår tidspunkt for anskaffelserne, 

anskaffelsessummer og hensigten hermed.93 Rent skattemæssigt sker der således en fuldstændig 

overtagelse af den skattemæssige situation/stilling fra sælger til køber, hvilket kan være særligt 

fordelagtigt for eksempel omkring generationsskifter.  

De ovenstående regler gælder kun, såfremt overdragelsen sker i levende live, hvilket er vigtigt at 

have for øje, såfremt et generationsskifte planlægges. 

  

                                                      

92 Tage og Friis Hansen, 2005, side 39 & Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.6.7.1. 
93 Tage og Friis Hansen, 2005, side 39 & Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.C.6.7.1. 
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Kapitel 5 – Praksis for partnerselskab før LL § 4 

5.1 Indledning  

I dette afsnit gennemgås den hidtidige praksis for vurdering af selvstændigt erhvervsdrivende i 

partnerselskaber før indsættelsen af LL § 4.  

Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves 

virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk gevinst. Generelt forstås 

der ved udtrykket selvstændig erhvervsvirksomhed, fysiske personers virksomhed. Det afgørende 

spørgsmål er derfor, hvornår en virksomhed opfylder kravet til selvstændig erhvervsvirksomhed.  

At virksomheden skal være selvstændig betyder, at der skal ske en afgrænsning over for 

tjenesteforhold. Det kan være både lønmodtagerforhold og de honorarmodtagere, der er i 

tjenesteforhold og som skattemæssigt behandles på samme måde som lønmodtagere. 

Formodningen i dette afsnit er, at deltagelsen i skattemæssige transparente selskaber såsom 

partnerselskabet94 var ensbetydende med, at indehaverne af andele i disse selskabsformer per 

definition kunne anse sig selv som selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

5.2 Lovgrundlag for selvstændigt erhvervsdrivende  

Selvstændigt erhvervsdrivende er i skattelovgivningen ikke direkte defineret, hvilket betyder, at 

begrebet er udviklet gennem praksis, altså gennem konkrete vurderinger af SKAT. Den konkrete 

vurdering understøttes hovedsagelig af Den Juridiske Vejledning, hvor selvstændigt 

erhvervsdrivende er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af 

økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.95 Vejledningen understøttes af cirkulære 

om personskatteloven nr. 129 af 4. juli 1994, hvorfra størstedelen af vejledningen er gengivet. 

Det har afgørende betydning, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt, og ifølge 

vejledningen er det desuden underordnet, om den skattepligtige har anden indkomst ved siden af 

sin virksomhed.  

Omvendt som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde, at være i et 

tjenesteforhold. En lønmodtager er desuden kendetegnet ved at udføre arbejde efter 

                                                      

94 Dette gælder også kommanditselskaber og interessentskaber, men afhandlingens fokus er partnerselskaber.  
95 Den Juridiske Vejledning 2018-1 – C.C.1.2.1. Selvstændigt erhvervsdrivende, afgrænsning over for lønmodtagere. 
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arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt 

at afgøre, om der foreligger et tjenesteforhold, fordi indkomstmodtageren udfører arbejdet efter 

arbejdsgiverens anvisninger og udelukkende for dennes regning.96 Indkomstmodtageren har 

således ikke en direkte økonomisk risiko forbundet med arbejdets udførelse.  

Der kan dog i praksis være tilfælde, hvor det er vanskeligt at afgøre, om indkomstmodtageren står i 

et tjenesteforhold til hvervgiveren eller er selvstændigt erhvervsdrivende. 

I tvivlstilfælde må afgørelsen ske på grundlag af en samlet bedømmelse af en række forhold mellem 

den, der udfører arbejdet, og den, arbejdet udføres for. Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, 

om der i vederlaget i væsentligt omfang indgår betaling for andet end den personlige arbejdsydelse. 

Se nedenfor om erhvervsmæssige omkostninger. SKAT har opsat følgende kriterier, der tages 

udgangspunkt i ved vurdering om, hvorvidt der er tale om et tjenesteforhold, eller om der er tale 

selvstændigt erhvervsvirksomhed.   

”Ved vurdering af, om der er tale om tjenesteforhold, kan der lægges vægt på, i hvilket omfang: 

- hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for 

arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol 

- indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver 

- der er indgået aftale mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren om løbende 

arbejdsydelse 

- indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren 

- indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel 

- vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, 

månedsløn, provision, akkord mv.) 

- vederlaget udbetales periodisk 

- hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet 

- vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren 

- indkomstmodtageren anses for lønmodtager efter ferieloven, lov om 

arbejdsløshedsforsikring mv., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om 

arbejdsmiljø. 

 

                                                      

96 Den Juridiske Vejledning 2018-1 – C.C.1.2.1. Selvstændigt erhvervsdrivende, afgrænsning over for lønmodtagere. 
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Kriterier, der taler for selvstændig erhvervsvirksomhed 

Ved vurderingen af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, kan der lægges vægt på, 

hvorvidt 

- indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden 

instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre 

- hvervgiverens forpligtelser over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte 

ordreforhold 

- indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at 

udføre arbejde for andre 

- indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse 

eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko 

- indkomstmodtageren har ansat personale, og er frit stillet med hensyn til at antage 

medhjælp 

- vederlaget betales efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som 

aftalt og eventuelle mangler afhjulpet 

- indkomsten modtages fra en ubestemt kreds af hvervgivere 

- indkomsten afhænger af et eventuelt overskud 

- indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende 

- indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der anvendes ved arbejdets 

udførelse 

- indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, 

klinik, tegnestue mv., og arbejdet udøves helt eller delvist fra lokalerne 

- indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, 

og om indkomstmodtageren har fået en sådan tilladelse 

- indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at 

vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art 

- indkomstmodtageren i henhold til momsloven er momsregistreret, og ydelsen er faktureret 

med tillæg af moms 

- ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.”97 

                                                      

97 Den Juridiske Vejledning 2018-1 afsnit C.C.1.2.1 samt CIR til personskatteloven nr. 129 af 4. juli 1994.  
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Kriterierne er oplistet i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, men også gengivet i 

en nyere udgave af Den Juridiske Vejledning. Kriterierne har derfor siden 1994 været uændrede og 

benyttet til at vurdere, hvornår en person i skattemæssig forstand driver selvstændig 

erhvervsvirksomhed eller kan anses lønmodtager.   

Ingen af de nævnte kriterier, der taler for enten tjenesteforhold eller for selvstændig 

erhvervsvirksomhed, er i sig selv afgørende. Det er af SKAT gjort klart, at kriterierne ikke tillægges 

lige stor betydning, hvilket i Den Juridiske Vejledningen eller i omtalte cirkulære. I praksis kan det 

være sådan, at visse aspekter af forholdet mellem hvervgiver og indkomstmodtager taler for, at det 

er et tjenesteforhold, mens andre aspekter taler for, at der foreligger selvstændig 

erhvervsvirksomhed. I sådanne tilfælde afhænger afgørelsen af en samlet vurdering.98 

Det er i princippet forholdet mellem indkomstmodtageren og den enkelte hvervgiver, der skal 

bedømmes. Er der flere hvervgivere, kan indkomstmodtageren godt modtage indkomst som 

lønmodtager og som selvstændigt erhvervsdrivende samtidigt. Ved bedømmelsen af det enkelte 

forhold kan der lægges vægt på, om indkomstmodtageren i øvrigt er etableret som selvstændig 

inden for sit erhverv. 

Der er nogle helt klare situationer, der taler for selvstændigt erhvervsdrivende. I cirkulære 129 af 4. 

juli 1994 fremhæves der i afsnit 3.1.1.4 Erhvervsmæssige omkostninger, at såfremt 

kontraktforholdet mellem indkomstmodtageren og hvervgiveren gør, at der skal afholdes 

væsentlige erhvervsmæssige omkostninger, taler det imod et lønmodtagerforhold. Især omtales 

det, at der i ”vederlaget i væsentligt omfang indgår betaling for andet end den personlige 

arbejdsydelse”99, hvor der blandt andet menes løn til ansatte, lokaleleje eller andre kontorudgifter, 

som der oftest vil være tale om ved selvstændig erhvervsvirksomhed.  

Det afgørende i ovenstående citat er ordene ”i væsentlig omfang”, da dette er genstand for fokus i 

flere relevante domme. I cirkulæret omtales det for at understrege pointen, at hvis en 

omstændighed gør, at indkomstmodtageren i et ”mindre omfang selv afholder driftsudgifter... 

udelukker dog ikke, at der kan foreligge et tjenesteforhold”.100 Det er påtænkt, at det skal være op til 

en konkret samlet vurdering.  

                                                      

98 Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.1.2.1. 
99 CIR til personskatteloven nr. 129 af 4. juli 1994. 
100 CIR til personskatteloven nr. 129 af 4. juli 1994, afsnit 3.1.1.4. 
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Der vil som oftest være tale om erhvervsmæssige omkostninger, hvis det er: 

- ”løn til ansat personale 

- løn til medarbejdende ægtefælle 

- leje af erhvervslokaler 

- kontorholdsudgifter 

- udgifter til anskaffelse af væsentlige driftsmidler, bortset fra udgifter til bil 

- betaling for maskinanvendelse 

- reklame- og annonceudgifter.”101 

Som udgangspunkt hvis der anvendes væsentlige driftsmidler eller kapital, taler dette oftest for 

selvstændig erhvervsdrivende.  

Hvorvidt en ansættelseskontrakt har betydning eller ej, bliver det i Den Juridiske Vejledning anført, 

at en egentlig ansættelseskontrakt ikke er nødvendigt i vurderingen.102 Det er ikke nok, kun at kigge 

på ansættelseskontrakt, og hvad der er indskrevet i denne. I stedet skal der gennemgås de 

bagvedliggende forhold, der faktisk eksisterer i forholdet mellem indkomstmodtager og 

hvervgiveren. Det afgørende for bedømmelsen er at vurdere tilknytningens art. Dette kan i sig selv 

være svært at fastslå, hvorfor dette også skal ses ud fra den samlede vurdering.  

Såfremt den skattepligtige afholder lønudgifter til sig selv, er denne ikke ensbetydende med at 

kunne anses som værende selvstændig erhvervsdrivende. Samtidig skal der ses på, om den 

skattepligtige selv tilrettelægger sit arbejde. Såfremt en direktør selv planlægger sit arbejde, er det 

ikke ensbetydende med at direktøren anses som selvstændig erhvervsdrivende, men tvært i mod at 

der er tale om et tjenesteforhold.   

Der er i nyere udgaver af Den Juridiske Vejledning tilføjet specificering inden for skattemæssigt 

transparente selskaber. Det omtales direkte at de sædvanlige kriterier, der taler for selvstændig 

erhvervsvirksomhed, ikke nødvendigvis i samme grad velegnede i vurderingen af, om den enkelte 

partner kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende.103 

                                                      

101 Den Juridiske Vejledning 2018 – 2 afsnit C.C.1.2.1 under ”Erhvervsmæssige omkostninger” 

102 Den Juridiske Vejledning 2018 – 2 afsnit C.C.1.2.1 
103 Den Juridiske Vejledning 2018 – 2 afsnit C.C.1.2.4. Dette er også gældende for version 2018 – 1 afsnit C.C.1.2.1 og 

2017 – 2 afsnit C.C.1.2.1. 
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Den Juridiske Vejledning opdateres halvårligt, og afsnittene vedr. ovenstående kriterier og 

vurdering er ligeledes løbende blevet opdateret.  

 

5.3 Afgræsning mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke-erhvervsmæssig 

virksomhed 

Vi har i afsnit 2.4 afgrænset vores problemstilling fra ikke-erhvervsmæssige virksomheder. Vi vil i 

dette afsnit kort redegøre for hobbyvirksomhed samt lønmodtagere som får indtægter i form af 

honorar.  

Afgrænsningen mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed sker ved 

en samlet vurdering efter en række kriterier. Erhvervsmæssige virksomheder afgrænser over for 

både: 

- Hobby virksomheder 

- Honorarindtægter 

Hobbyvirksomhed er kendetegnet ved at et økonomisk overskud ikke er afgørende for 

skatteyderen. Det er ofte private interesser, som driver værket, som eksempel ved sportsinteresser, 

hvor formålet er at dyrke, denne interesse alene eller i fællesskab. Hobby virksomheden har nogle 

fællestræk med en erhvervsvirksomhed, som f.eks. registrering og drift, men at den systematiske 

indtægtserhvervelse er det manglende ved interessen. 

Erhvervsmæssig virksomhed skal også afgrænses over for ”honorarindtægter, der på den ene side 

ikke er optjent som led i et tjenesteforhold, men som på den anden side heller ikke er selvstændig 

erhvervsvirksomhed.”104 

Eksempel på et sådan scenarie findes i SKM2007.35.ØLR, hvor en professor i historie også udøvede 

forfatter- og foredragsvirksomhed. Virksomheden kunne hverken betegnes som 

lønmodtagervirksomhed eller selvstændig erhvervsvirksomhed, idet den blev betegnet som 

bibeskæftigelse, da professoren ikke påtog en selvstændig økonomisk risiko eller havde nogle 

væsentlige udgifter forbundet med aktiviteterne.  

 

                                                      

104 Den Juridiske Vejledning 2018 – 2 afsnit C.C.1.3.1 
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5.4 Praksis omkring afgrænsning  

I dette afsnit gennemgås i hovedtræk en række domme, hvor de samlede forhold talte for vurdering 

af selvstændigt erhvervsdrivende. Dette vil kun være et udsnit af relevante afgørelser, som i senere 

afsnit vil blive gennemgået, og benyttet til besvarelse af de overordnede spørgsmål.   

TfS 1996, 449 HRD (Tupperware-dommen) 

Denne dom bruges også som referenceramme i SKM2015.729.SR. I sagen afgjorde Højesteret, at 

tupperware-forhandlere kunne anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende. Højesteret lagde 

vægt på, at forhandlerne selv kunne bestemme deres arbejdstid, selv afholdte væsentlige udgifter, 

ikke var anset som lønmodtagere i forhold til ferie, var momsregistrerede samt havde fuld 

økonomisk risiko.  

SKM2013.685.SR – Partnerselskab – fakturering af a conto-overskudsandel 

Denne dom er også brugt som referenceramme i SKM2015.729.SR. Sagen omhandler 

statsautoriserede revisorer, som gennem deres kapitalselskaber ejer andele i et partnerselskab, 

som driver revisionsvirksomhed. Skatterådet bekræfter i det bindende svar, at partnerne gennem 

deres kapitalselskaber kan foretage a conto-fakturering af partnerselskabet svarende til deres andel 

af driftsresultatet i partnerselskabet. Partnerne deltager aktivt som statsautoriserede revisorer og 

honoreres løbende som lønmodtagere.105  

 

5.5 Delkonklusion  

Det vi lærte i dette kapitel var, at ved vurderingen om selvstændig erhvervsvirksomhed tages der 

udgangspunkt i ovenstående kriterier.  

Ved bedømmelsen af det enkelte forhold kan der i mange tilfælde om forholdet mellem hvervgiver 

og indkomstmodtager, lægges vægt på aspekter der både kan tale for og imod den samlede vurdering 

om tjenesteforhold. I sådanne tilfælde afhænger afgørelsen af en samlet konkret vurdering. 

Det er i princippet forholdet mellem indkomstmodtageren og den enkelte hvervgiver, der skal 

bedømmes. Vi vil i senere afsnit gennemgå afgørelserne i forbindelse med disse bindende svar: 

SKM2015.729.SR og SKM2018.248.SR. 

                                                      

105 SKM2013.685.SR 



52 |  

 

Kapitel 6 – SKM2015.729.SR 

6.1 Indledning 

Afgrænsningen mellem, hvorvidt en skattepligtig er selvstændigt erhvervsdrivende eller 

lønmodtager, kan i praksis være yderst kompliceret, og dette afsnit vil med udgangspunkt i det 

bindende svar ved SKM2015.729.SR bruges til at danne et overblik. Det er i indledningen omtalt, at 

det var Skatterådets afgørelse i forbindelse med SKM2015.729.SR, der adresserede 

problemstillingen ved, at nye kapitalejere i et partnerselskab altid kunne anses for at være 

selvstændigt erhvervsdrivende uanset størrelsen af den andel, der var blevet erhvervet, blot disse 

var deltagere. 

Følgende afsnit vil danne et overblik over de to parters argumenter og udmønte sig i en belysning af 

problemstillingerne, som parterne er uenige om, og som er baggrunden for den efterfølgende 

ændring af lovgivningen. 

 

6.2 Gennemgang af SKM2015.729.SR 

6.2.1 Sagens baggrund 

Spørger anmoder om Skatterådets bindende svar på, hvorvidt kapitalejere i den pågældende sag 

kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende, således at overskudsandele beskattes i henhold til 

reglerne om virksomhedsskatteordningen. 

Spørger planlægger at udvide deres ejer- og virksomhedsstruktur. I den forbindelse planlægger 

spørger at gennemføre en tilpasning af kredsen af kapitalejerandele i selskabet, således at nye 

kapitalejere (på ændrede vilkår) kan indtræde i kapitalejerkredsen, samt at ikke alle kapitalejere vil 

eje lige store kapitalandele af selskabet.  

Den opsatte model bygger på en performancekultur med forventning om, at ikke alle kapitalejere vil 

bidrage med lige stor værdiskabelse til virksomheden. Alle kapitalejere har samme rettigheder 

såsom instruksbeføjelser og beslutningskompetencer. Dog har nye kapitalejere med lavere 

kapitalandel ikke ret til ”stemmeret ved beslutninger om vederlæggelse, optagelse og afskedigelse 

af kapitalejere, der ejer nom. XXX.XXX kr.”106  

                                                      

106 SKM2015.729.SR afsnit 1.3.2 – med nom. XXX.XXX kr. menes kapitalejere med større kapitalandele. 
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I spørgers nye struktur vil primært ledende medarbejdere kunne blive kapitalejere med den 

konsekvens, at de ikke længere er medarbejdere og underlagt ansættelsesretlige vilkår. Det er værd 

at bemærke i sagen, at alle kapitalejere har ret til seks ugers årlig ferie og har en opsigelsesvarsel på 

seks måneder.  

SKAT var uenig med spørgers vurdering af sagen, hvorfor sagen blev henvist til Skatterådet for at 

modtage et bindende svar herom. Skatterådet gav det bindende svar ”ja” til spørger, hvilket betød, 

at lønmodtager kunne klassificeres som selvstændigt erhvervsdrivende udelukkende på baggrund af 

at eje en ubetydelig kapitalandel.  

6.2.2 Spørgers holdning og begrundelse 

Spørgers argumenter er for overblikkets skyld opdelt i tre kategorier: 

- Indflydelse 

- Ansættelsesretslige forhold 

- Økonomisk risiko 

6.2.2.1 Indflydelse 

Som udgangspunkt vil nye kapitalejere deltage i driften på lige fod med kapitalejere, der ejer større 

kapitalandele, samt have samme instruktionsbeføjelser over for virksomhedens medarbejdere. 

Spørger henviser hermed til anpartsindgrebet og argumenterer for, at alle kapitalejere, på 

baggrund af performancemodeller og krav i henhold til kapitalejeraftalen, alle deltager aktivt i 

spørgers drift, til trods for at der er tale om mere end 10 ejere. 

Ved indtrædelse som kapitalejer tilkommer samme rettigheder såvel som beslutningskompetencer 

som de øvrige kapitalejere uanset ejerandelens størrelse. Dog følger antallet af stemmer størrelsen 

af ejerandelen, hvorfor ejere med høj ejerandel har flere stemmer end ejere med lavere ejerandele, 

hvilket spørger anfører som almindelig praksis i lignende selskabsstrukturer.  

For at sikre en effektiv og fornuftig forretningsførelse har spørger valgt, på demokratisk vis, at 

tildele visse kapitalejere større ledelsesmandat som led i den daglige drift. Ifølge spørger er dette i 

tråd med lovgivning om, at denne type selskaber alle skal have en direktion og bestyrelse. Såfremt 

en sådan tildeling af yderligere beføjelser ikke blev givet, ville kapitalejerne ikke kunne sikre en 

fornuftig og ansvarlig drift af virksomheden. 
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6.2.2.2 Ansættelsesretlige forhold 

For at påvise, at der ikke er tale om et ansættelsesretligt forhold, men status af selvstændigt 

erhvervsdrivende, fremfører spørger en række argumenter for økonomisk risiko, som gennemgås i 

næste afsnit vedr. økonomisk risiko og gevinst. Til at belyse det ansættelsesretlige aspekt skal her 

nævnes, at spørger i sine argumenter for, hvorfor der ikke er tale om et ansættelsesmæssigt 

forhold, blandt andet henviser til, at arbejdsugen ikke længere har ansættelseslignende 

karakteristika, da den overstiger en normal 40 timers uge og endvidere opfylder minimumskravene 

for, hvornår den pågældende kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende, idet et lignende krav 

ifølge spørger ikke kan pålægges en almindelig lønmodtager. 

Endvidere fremføres det, at ved indtrædelse i kapitalejerkredsen frafalder det ansættelsesretlige 

forhold, og den nye kapitalejer kan derfor ikke længere påberåbe sig rettigheder og forpligtelser i 

henhold til den ansættelsesretlige lovgivning. Arbejdsretlige forhold er således alene reguleret i 

aftalen om kapitalejerskab. 

Ved en misligholdelse af aftalen er det således ikke de ansættelsesretlige principper og regler, som 

gælder, men derimod kan spørgers bestyrelse ophæve aftalen. Dog skal det bemærkes, at der i 

aftaleforholdet fortsat er indsat en ret til 6 ugers ferie samt 6 måneders opsigelse.  

Hvorvidt en kapitalejer får månedlige udbetalinger ud fra en fastlagt model, eller overskuddet 

udloddes som udbytte, taler hverken for eller imod et ansættelseslignende forhold. Dette 

underbygges også ved SKM2013.685.SR. Her fandt Skatterådet, at partnerne kunne foretage 

løbende aconto-fakturering af partnerselskabet for den ideelle andel af driftsresultatet i 

partnerselskabet uden skattemæssige konsekvenser for hverken partnerne eller de 

statsautoriserede revisorer. 

6.2.2.3 Økonomisk risiko 

I argumenterne for, hvorvidt der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, lægger spørger blandt 

andet vægt på, at kapitalejerne ikke har ret til et minimumsvederlag, men overskudsdeling, såfremt 

et sådant skulle fremkomme. Dog bemærkes det ligeledes, at spørger kontinuertligt har leveret 

overskud de seneste 10 år. Vederlæggelsen foregår efter en ikke nærmere oplyst 

overskudsfordelingsmodel. Heraf følger også spørgers oplysning om, at kapitalejerne ligeledes har 

en forpligtelse til at indskyde midler (ud over det oprindelige indskudte beløb) ved virksomhedens 

eventuelle behov herfor (f.eks. ved underskud). 

http://skm2013.685.sr/
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Herudover oplyses det, at de nye kapitalejere skal indskyde en vis kapital ved køb af ejerandel, som 

ligeledes udgør en økonomisk risiko for kapitalejeren, idet der af spørger argumenteres for, at 

beløbet, der kræves indskudt ved køb af en kapitalandel, ikke kan kaldes ”en helt ubetydelig 

andel”.107  

Spørger fremfører således en stribe argumenter for, at kapitalejerne har en væsentlig økonomisk 

risiko forbundet ved deres deltagelse i ejerkredsen, som lønmodtagere ikke har.  

6.2.3 SKAT’s holdning og begrundelse 

6.2.3.1 Indflydelse 

I sin begrundelse anerkender SKAT, at det af retspraksis fremgår, at ejerandele i personselskaber 

som hovedregel beskattes som overskudsandele og således ikke behandles som lønindkomst. SKAT 

fremfører i sin begrundelse argumenter for, hvorfor denne hovedregel ikke kan anvendes i alle 

personselskaber, idet det ifølge SKAT er væsentligt at se på kapitalejernes størrelsen af andele af 

selskabet. Det er således SKAT’s opfattelse, at ved køb af en ”helt ubetydelig andel”108 kan den 

pågældende erhverver ikke automatisk anses som selvstændigt erhvervsdrivende, men derimod 

fortsat som lønmodtager, idet der er tilfælde, hvor en ejerandel er så lille, at den pågældende ejer 

ikke har en reel indflydelse eller beslutningskompetence i virksomheden. SKAT er i den pågældende 

sag af den opfattelse, at de nye kapitalejere hos spørger alene vil komme til at eje en ubetydelig 

ejerandel. 

SKAT henviser endvidere til det forhold, at de nye kapitalejere vil have en mindre stemmeandel end 

de oprindelige kapitalejere med en større stemmeandel, hvorfor de oprindelige kapitalejere vil have 

en større indflydelse og beslutningskompetence i virksomheden, f.eks. flertallet på 

generalforsamlingen. SKAT anser således de nye kapitalejeres beføjelser for at være begrænsede. 

6.2.3.2 Ansættelsesretlige forhold 

Ud over vurderingen af den begrænsede indflydelse påpeger SKAT ligeledes kapitalejernes ret til 

seks ugers ferie og en opsigelsesvarsel på seks måneder, hvilket går i retning af ansættelseslignende 

vilkår.  

                                                      

107 SKM2015.729.SR. 
108 SKM2015.729.SR. 
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SKAT argumenterer for, at de nye kapitalejere – og lukker også op for samme holdning for tidligere 

kapitalejere – må sidestilles med lønmodtagere, som er aktionærer i den virksomhed, de arbejder 

for.  

SKAT medgiver dog, at ikke hele vederlaget kan anses som løn, hvorfor et udbytte er 

virksomhedsindkomst, mens vederlaget for arbejdet anses som lønindkomst. 

6.2.3.3 Økonomisk risiko 

Ved vurderingen af, om de nye kapitalejere kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende, lægger 

SKAT endvidere vægt på kapitalejerens egen risiko og en eventuel begrænsning af denne. Idet de 

nye kapitalejere i lighed med gamle kapitalejere kun hæfter med deres indskud, anser SKAT risikoen 

som værende begrænset grundet deres relativt lille andel. Dette er til trods for, at ejerne, ifølge 

kapitalejeraftalen, er forpligtet til at indskyde midler, hvis nødvendigt. At ejerne ikke skal stille 

sikkerhed for et sådant muligt indskud, og at virksomheden har givet betydeligt overskud de 

seneste ti år, bruger SKAT som argument for, hvorfor dette taler for en begrænset risiko. 

Virksomhedens historiske overskud og forventning til den årlige indtjening som kapitalejer anser 

SKAT desuden som argument for, at det oprindelige indskud betalt for kapitalanden må anses som 

”meget beskedent”109, også set i lyset af virksomhedens samlede kapital samt det (anonymiserede) 

oplyste beløb, som de nye kapitalejere skal indskyde. 

6.2.4 De konkrete uenigheder 

Efter at have fremlagt begge parters argumenter er der nogle områder, hvor de to særligt er uenige 

om fortolkningen og anvendelsen af kriterierne for, hvornår kapitalejerne kan anses som 

selvstændigt erhvervsdrivende og dermed kunne blive beskattet efter virksomhedsordningen. 

De mest fremtrædende problemstillinger synes at være vurderingen af ejernes reelle indflydelse i 

virksomheden, dvs. hvor stor en indflydelse kan en ejer have, hvis antallet af ejere er relativt højt, 

samt der også er forskellige størrelser på ejerandele. De nye ejeres reelle økonomiske risiko ved at 

indskyde et (ifølge SKAT’s vurdering) mindre betydeligt beløb som betaling for ejerandelen kan tale 

imod vurderingen for at ejeren kan anses som selvstændig erhvervsdrivende. Især fremsættes det, 

hvorvidt der er en reel økonomisk risiko ved at købe ejerandele i et selskab, som de sidste mange år 

har genereret betydelige overskud og ikke oplever større udsving i driften. Derudover pointeres det, 

                                                      

109 SKM2015.729SR. 
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at ejeren inden for en kortere periode formentlig, vil kunne få indskuddets værdi retur gennem 

øget indkomst.   

Det er endvidere disse to problemstillinger, som bemærkningerne til ligningslovens § 4 forsøger at 

uddybe nærmere og fremsætte fortolkningsprincipper for. 

 

6.3 Konsekvenserne af Skatterådets afgørelse 

Som følge af det bindende svar i SKM2015.729SR har Skatterådet rettet henvendelse til 

Skatteministeriet med ønsket om at få ændret lovgrundlaget, idet Skatterådets afgørelse i 

SKM2015.729.SR, ifølge Skatterådets henvendelse, påviser, at der ikke er nogen nedre grænse for, 

hvornår en partner ved erhvervelse af en andel i et partnerselskab kan anses som selvstændigt 

erhvervsdrivende. Skatterådet udtrykker således bekymring for en udvidet anvendelse af køb af 

andele i et partnerselskab udelukkende med det mål at opnå de skattemæssige fordele, f.eks. 

benyttelse af virksomhedsordningen, uden at de nye ejere reelt bærer samme økonomiske risiko og 

reelle indflydelse, som er kriterierne for at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i 

skattemæssig betydning.110  

Der skal gøres opmærksom på, at Skatterådet fastholder, at benævnte afgørelse er i tråd med 

tidligere retspraksis og således ikke ændrer retspraksis på området, men at sagen belyser en 

uhensigtsmæssighed i den nuværende retstilstand, hvilket yderligere bekræftes af bemærkningerne 

til den nye bestemmelse i ligningslovens § 4, hvori der gøres opmærksom på, at til trods for 

virksomhedsordningens fordelagtige vilkår til gavn for Danmarks erhvervsliv må en sådan ordning 

ikke kunne misbruges.111 Der er således en problemstilling vedrørende laveste fællesnævner for, 

hvornår en person kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende ved hans/hendes køb af en 

ejerandel i et skattetransparent selskab.  

Skatteministeriet udleder af SKM2015.729SR, at der således ikke, i henhold til daværende lov eller 

praksis, var nogen nedre grænse for, hvor stor en andel af selskabet som skal erhverves, for at 

ejeren kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende.112 Denne bekymring danner grundlag for, at 

lovændringen endvidere bakkes op af Skatteministeriets kommentarer til høringssvar, hvori det 

                                                      

110 Skatterådets henvendelse af 22. september 2015. 
111 Bemærkninger til forslag om til L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.  
112 Bemærkninger til forslag om til L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
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nævnes, at loven skal sikre mod et ”skred” i anvendelsen af køb af en sådan beskeden ejerandel til 

at opnå de skattemæssigt fordelagtige vilkår som selvstændigt erhvervsdrivende.113 

For at sikre korrekt brug af den skattemæssige stilling som selvstændigt erhvervsdrivende har 

Folketinget vedtaget L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven med indførelse af 

ligningslovens § 4, hvoraf det fremgår, at alene købet af en aktie i et skattemæssigt transparent 

selskab ikke automatisk kvalificerer til, at ejeren anses som selvstændigt erhvervsdrivende i 

skattemæssig forstand.114 

Iblandt høringssvarene til det pågældende lovforslag er der udtrykt bekymring for bestemmelsens 

anvendelse og betydningen for partnerselskaber i fremtiden samt bekymring for, om en ellers fast 

retspraksis for kvalificeringen af selvstændigt erhvervsdrivende gøres usikker med det til følge, at 

færre personer ønsker at deltage i partnerselskaber.115 Nogle af disse nævnte problemstillinger vil, 

på baggrund af argumenterne i SKM2015.729SR, i det følgende belyses. 

6.3.1 Kriterierne for kvalifikation af selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand 

I henhold til Den Juridiske Vejledning 2018-1 er særligt to kriterier væsentlige ved vurdering af, om 

der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed; ”hvorvidt virksomheden udøves for egen regning og 

risiko og med et overskud for øje”.116  

Vejledningen understøttes af cirkulære nr. 124 af 4. juli 1994, som i kriterierne for selvstændigt 

erhvervsdrivende ligeledes lægger fokus på instruktionsbeføjelse, herunder at den selvstændigt 

erhvervsdrivende leder og fordeler arbejdsopgaverne og fører tilsyn hermed, mens en lønmodtager 

i et tjenesteforhold udfører sit arbejde på baggrund af givne instrukser.117  

Det er således disse parametre, som behandles i SKM2015.729SR, som ovenfor er inddelt i de tre 

kategorier: indflydelse, ansættelsesforhold og økonomisk risiko, og som er de tre områder, der 

behandles primært i såvel forarbejder til ligningslovens § 4 samt argumenteres for i de modtagne 

høringssvar. 

                                                      

113 Lovforslag nr. L194 bilag 1 – Høringssvar med kommentarer af 26. april 2017. 
114 Lovforslag nr. L194 med bemærkninger. 
115 Lovforslag nr. L194 bilag 1 – Høringssvar med kommentarer af 26. april 2017. 
116 Den Juridiske vejledning 2018-1 – C.C.1.2.1. Selvstændigt erhvervsdrivende, afgrænsning over for lønmodtagere. 
117 Cirkulære af 4. juli 1994 afsnit 31.1.1 Afgrænsning mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
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6.3.2 Vurdering af ”økonomisk risiko” 

I SKM2015.729SR lægger spørger i sine argumenter særligt vægt på, at de nye kapitalejere, trods en 

mindre indskudskapital, fortsat har en økonomisk risiko, som kan kvalificere de pågældende ejere 

som selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand. 

For det første lægges der vægt på, at der indskydes et beløb til køb af andelen i virksomheden, og 

at, uagtet virksomhedskapitalens størrelse, beløbet må anses som et ikke uvæsentligt beløb (ikke 

angivet, men pålyder XXX.XXX), idet det kræver en vis privat kapital at kunne lægge en sådan ydelse. 

Modsat argumenterer SKAT for, at set i forhold til virksomhedens kapital må det indskudte beløb 

anses som værende en meget lille andel, og bakker et sådant argument op ved, at udsigterne til 

indtjening allerede i det første år som ejer er betydelige, og at det indskudte beløb derfor relativt 

hurtigt vil kunne dækkes ind.  

Det var således SKAT’s vurdering, at de pågældende nye ejere ikke havde en reel økonomisk risiko 

ved at indgå i partnerskabet, endvidere i betragtning af at det pågældende selskab de seneste ti år 

havde genereret overskud, og at fremtidsudsigterne for selskabet ikke syntes at rykke på denne 

tendens. Dette synspunkt videreføres i bemærkningerne til lovforslaget for ligningslovens § 4, hvor 

Skatteministeriet fokuserer på Skatterådets bekymring for, at en erhverver af en ejerandel kan 

anses som selvstændigt erhvervsdrivende til trods for en meget beskeden økonomisk risiko, måske 

næsten ikke eksisterende, hvilket ellers er et af de væsentligste kriterier for at anse en person som 

selvstændigt erhvervsdrivende. 

I henhold til ligningslovens § 4 må der derfor fremover skulle foretages en konkret vurdering af, 

hvornår der reelt er en økonomisk risiko, og det udledes af lovens bemærkninger, at der bør være 

tale om reel økonomisk risiko, som kan påvises af den pågældende ejer. Det må ligeledes kunne 

udledes af Skatterådet, at længere tids overskud samt udsigterne til en væsentlig indtjening set i 

størrelsesforholdet af indskuddets beløb taler imod en reel økonomisk risiko, og dermed at i en 

sådan situation, vil kriteriet for, hvornår en person kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende, 

ikke være opfyldt. Dette bakkes op af afgørelsen i SKM2007.35Ø, hvor der var et øget fokus på en 

reel risiko for tab som et parameter, og ikke blot en risiko for et overskud, som ifølge Skatterådet 

var det væsentlige risikoparameter i SKM2015.729SR.  

Disse argumenter udfordres dog i høringssvar fra interesseorganisationerne Dansk Industri (DI) og 

FSR – Danske Revisorer, som, ud fra tendensen i erhvervslivet til at indgå i større partnerselskaber 

for at minimere risikoen, udtrykker bekymring for, at villigheden til fusioner og ejerskab af 
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virksomheder vil blive begrænset til skade for erhvervslivet, såfremt et større antal ejere ikke vil 

kunne anvende de skattemæssige vilkår som selvstændigt erhvervsdrivende.118 Endvidere anføres 

det, at en økonomisk risiko også må ses i lyset af andre ejeres arbejdsindsats og indtjening til 

virksomheden, således at en ejer med en lille ejerandel vil kunne have en økonomisk risiko og 

muligheden for et negativt afkast, såfremt en eller flere andre ejere i det pågældende selskab ikke 

yder den nødvendige arbejdsindsats eller sikrer den nødvendige indtjening, hvorefter den 

pågældende ejer kan risikere at miste sit indtægtsgrundlag som følge af andre ejeres 

dispositioner.119 

De to interesseorganisationer udtrykker således bekymring ved, at der ikke er fastsat nærmere 

vilkår ved en vurdering af den økonomiske risiko, men derimod at lovforslagets bemærkninger 

læner sig op ad SKAT’s vurdering af omstændighederne i SKM2015.729SR, hvor kriteriet om 

økonomisk risiko synes at fortolkes strengt. 

Det må således kunne diskuteres, hvorvidt det omtalte fokus på den reelle vurdering af økonomisk 

risiko og argumenterne fremført i SKM2015.729SR reelt ændrer på vurderingen af, hvornår en 

person kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende, eller om der er tale om en stramning af 

allerede gældende fortolkning i retspraksis.  

På baggrund af argumenterne fremført i blandt andet høringssvarene kan holdningen tolkes 

således, at der er tale om stramning i en sådan grad, at potentielt nuværende selvstændigt 

erhvervsdrivende også kan rammes og derfor skal undergå en omkvalificering til skade for 

nuværende selvstændigt erhvervsdrivende.120  

Endvidere kan det fornyede fokus på vurderingen og kriterierne for en ”reel økonomisk risiko” 

anses for strammet og dermed, at der på grund af den nye ligningslovs § 4 er tale om en ændring i 

opfattelsen af, hvornår en person, ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab, kan 

kategoriseres som selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand. Således at der ikke kun 

er tale om et indgreb, som skal hindre ”skred” i brugen af konstruktionen, men et indgreb til brug 

for ændring af den nuværende praksis og brug af kvalifikationen som selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

                                                      

118 Lovforslag nr. L194, bilag 3 – DI’s henvendelse af 3. maj 2017. 
119 Lovforslag nr. L194 – bilag 1 Høringssvar med kommentarer. 
120 Lovforslag nr. L194 – bilag 5 Henvendelse fra FSR – Danske Revisorer. 
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6.3.3 Vurdering af ”indflydelse” 

I SKM2015.729SR er en væsentlig del af vurderingen af, hvorvidt de nye ejere kan anses som 

selvstændigt erhvervsdrivende, bygget på deres indflydelse i virksomheden. Spørger fremfører, som 

nævnt ovenfor, at alle kapitalejere, uanset ejerandelens størrelse, har samme indflydelse i 

selskabet, herunder at alle ejere har instruktionsbeføjelser og samme vilkår i henhold til ejerskabet. 

Omvendt fokuserer SKAT i sagen på, at der er forskel på antal stemmer, idet stemmeandele følger 

ejerandele, og at ved en så stor ejerkreds vil den enkeltes indflydelse være begrænset, især for 

ejere med en lille ejerandel. 

I Den Juridiske Vejledning 2018-1 afsnit C.C.1.2.1. Selvstændigt erhvervsdrivende, afgrænsning over 

for lønmodtagere, er der efter ikrafttræden af ligningslovens § 4 indført en passus om vurderingen 

af indflydelse. Det fremgår således, i tråd med lovens bemærkninger, at deltageren skal have ”reel 

indflydelse på forretningens overordnede beslutninger”.121  

Vurderingen må derfor skulle gå på, hvornår en sådan reel indflydelse kan foreligge, og om der kan 

sættes generelle parametre op for, hvornår et sådant krav synes opfyldt. I den pågældende sag i 

SKM2015.729SR tillægger spørger det vægt, at alle ejere i selskabet er tillagt samme beføjelser og 

kan deltage i ledelsesmæssige beslutninger. Omvendt pointerer SKAT, at der må være tale om en 

begrænset reel indflydelse, idet de nye kapitalejere vil have et lavere stemmeantal end de 

oprindelige ejere. SKAT forudsætter dermed, at de nye kapitalejere ikke vil have en reel indflydelse 

på f.eks. virksomhedens overordnede strategi eller forretningsmæssige beslutninger. Dette 

argument videreføres i bemærkningerne til ligningslovens § 4, hvori det specifikt nævnes, at der må 

ske en vurdering af den faktiske indflydelse og ikke alene ses på f.eks. stemmeantallet. 

Et yderligere parameter til vurdering af indflydelse kan være instruktionsbeføjelsen, som behandles 

i næste afsnit, samt hvordan dette organisatorisk er sat op i forhold til virksomhedens andre ejere. 

Hertil skal tages i betragtning henvendelsen fra DI, som særligt fokuserer på vigtigheden i og 

tendensen til, at flere partnerselskaber konstituerer sig i større selskaber for at nedsætte den 

enkeltes risiko, hvilket ifølge DI er medvirkende til udviklingen og specialiseringen i partnerdrevne 

virksomheder. Grundet denne tendens og behovet for en sådan mulig specialisering er DI af den 

opfattelse, at vægtningen af kriteriet om indflydelse kan have en negativ indvirkning på udviklingen, 

                                                      

121 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.C.1.2.1. 
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idet de nye ejere ikke vil kunne opnå den skattemæssige fordel ved at kunne kategoriseres som 

selvstændigt erhvervsdrivende.122   

Som svar på dette anfører Skatteministeriet dog i sin besvarelse123, at netop en udvidelse af et 

selskab må føre til, at ikke alle ledende medarbejdere eller ejere, f.eks. ved en mulig fusion, i 

fremtiden kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende. Der kan således argumenteres for, at 

Skatteministeriet i sit svar således åbner op for, at hidtidig praksis med en forholdsvis lav 

fællesnævner for, hvornår en person kan kategoriseres som selvstændigt erhvervsdrivende i 

henhold til den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.C.2.1.2, vil ændres efter indførelsen af 

ligningslovens § 4. 

Som fremført i SKM2015.729SR af spørger er en konstruktion med tildelte yderligere 

ledelsesmandater til udvalgte ejere en nødvendighed for at sikre en fornuftig drift af virksomheden, 

og ifølge spørger bør dette derfor ikke tillægges betydning i en vurdering af, om den pågældende 

reelt har indflydelse.  

Såfremt et sådant princip skal tolkes indskrænkende, kunne man argumentere for, at en sådan 

organisatorisk opbygning vil foranledige lønmodtagerlignende forhold for den enkelte ejer, som 

ikke har et udvidet ledelsesmandat. Sammenholdes et sådant eksempel med vurderingen af, at en 

lille ejerandel med et lavrisikoindskud ikke opfylder kriteriet for at kunne kategoriseres som 

selvstændigt erhvervsdrivende, må der kunne argumenteres for, at sådanne ejere/partnere ikke i 

henhold til den nye lov med dertilhørende bemærkninger kan anses som selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

Omvendt kan man, som spørger fremfører i SKM2015.729.SR, argumentere for nødvendigheden i 

en sådan virksomhedsstruktur og derfor i stedet fokusere på, hvorvidt den pågældende ejer kan 

deltage i ledelsesmæssige beslutninger såsom fastsættelse af virksomhedens fremtidige strategi. 

Endvidere kan dette argument bakkes op i det naturlige og fastlagte princip om, at antal stemmer 

naturligt bør følge ejerandelene, idet større ejerandele kan medføre større økonomiske risici og 

dermed større tab, såfremt virksomheden skulle give et underskud. 

Såfremt princippet om instruktionsbeføjelse skulle tolkes indskrænkende, ville der ikke være 

mulighed for en sådan hierarkisk opbygning af virksomheden, og der ville derfor kunne opstå en 

                                                      

122 Forslag til L194 bilag 3 – henvendelse fra DI. 
123 Forslag til L194, endeligt svar på spørgsmål 1. 
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risiko for ineffektivitet med tab til følge, såfremt alle ejere skulle inddrages i alle ledelsesmæssige 

beslutninger og repræsentationer af virksomheden i forhold til tredjeparter.  

Skulle hensigten med loven være en sådan begrænsning, må man kunne argumentere for, at dette 

vil have en væsentlig indflydelse, også på nuværende partnerselskabskonstruktioner, hvor man i så 

fald kun ville kunne anse virksomhedens øverste ledelse med udvidede ledelsesmandater som 

selvstændigt erhvervsdrivende. Dette, til trods for at andre ejere måske ville have en større 

ejerandel eller større økonomisk risiko forbundet med sin deltagelse i virksomheden. I henhold til 

bemærkningerne til forslaget om ligningslovens § 4’s indførelse samt kommentarerne til de 

fremlagte høringssvar er det ikke lovgivers hensigt at ændre på nuværende konstruktioner og 

partnerselskaber, men alene at undgå et misbrug, hvorfor en så indskrænkende fortolkning af 

kriteriet som ovenfor alligevel må synes at være for vidtrækkende, til trods for at kriteriernes ordlyd 

og SKAT’s argumenter i SKM2015.729SR kan lede til sådanne tanker eller konklusioner. 

6.3.4 Vurdering af ”ansættelsesretlige forhold” 

Som en af de afgørende vurderinger af, om der er tale om en selvstændigt erhvervsdrivende, er 

vurderingen af, hvorvidt den pågældende er underlagt instruktionsbeføjelse eller har 

instruktionsbeføjelse. I bemærkningerne til ligningslovens § 4 fremgår det, at instruktionsbeføjelse 

over andre personer kan tale for selvstændigt erhvervsdrivende, idet et sådant forhold vil følge 

principperne om kategorisering af selvstændigt erhvervsdrivende, jfr. cirkulære nr. 124 af 4. juli 

1994 og Den Juridiske Vejledning 2018-1 afsnit C.C.1.2.1.  

Omvendt kan det tale imod kategoriseringen som selvstændigt erhvervsdrivende, hvis den 

pågældende ejer er underlagt instruktionsbeføjelse fra f.eks. andre ejere i selskabet, idet denne 

konstruktion vil få sammenlignelige træk med en lønmodtager.124   

Som anført ovenfor i afsnittet ”Vurdering af indflydelse” er det dog, ifølge spørger i 

SKM2015.729SR, en forretningsmæssig nødvendighed at opsætte sådanne strukturer i 

virksomheden for at sikre en fornuftig drift. I den pågældende sag fokuserer SKAT på, at der i 

forholdene ejerne imellem er andre elementer med lønmodtagerlignende forhold såsom retten til 

seks ugers ferie og seks måneders opsigelsesvarsel. I kriterierne for tjenesteforhold i henhold til Den 

Juridiske Vejledning nævnes blandt andet, at ”indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel”.125 

                                                      

124 Forslag til L194 med bemærkninger. 
125 Den Juridiske Vejledning 2018-1, afsnit C.C.1.2.1. 
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Der må således kunne argumenteres for, at ved dette ene forhold kunne man anse de pågældende 

ejere som lønmodtagere. Omvendt må man også ud fra et rimelighedsprincip kunne argumentere 

for, at også ejere i et større selskab skal have ret til ferie på lige fod med f.eks. lønmodtagere. 

Desuden nævner Den Juridiske Vejledning, at ved lønmodtagerforhold er man dækket af f.eks. 

ferieloven og funktionærloven, hvilket udtrykkeligt er ophørt i forholdet mellem spørger og ejerne i 

SKM2015.729.SR. 

Herudover kan der henvises tilbage til princippet om ”egen regning og risiko” i kriterierne for at 

anses som selvstændigt erhvervsdrivende. I et lønmodtagerforhold vil den pågældende være sikret 

en fast indkomst uafhængig af virksomhedens økonomiske resultat, og lønmodtageren vil ikke 

skulle dække eventuelle underskud for ”egen regning” modsat principperne bag forholdene for 

ejerne i personselskaber, som det omhandlede i SKM2015.729SR.  
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Kapitel 7 – Ligningslovens § 4 

7.1 Indledning 

I dette afsnit gennemgås lov nr. 684 af 8. juni 2017 om ændring af ligningsloven. Lovforslaget, som 

blev sendt i høring d. 2. marts 2017, er oprindeligt en opfølgning på en henvendelse fra Skatterådet 

som følge af Skatterådets afgørelse i SKM2015.729.SR.126 Her fandt Skatterådet, at nye kapitalejere i 

et partnerselskab kunne anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende uanset størrelsen af den 

ideelle andel, der var blevet erhvervet.  

Det fremgår af betænkningen til lovforslaget, at formålet med lovforslaget er at begrænse reglerne i 

forhold til, hvornår personer er lønmodtagere og reelt selvstændigt erhvervsdrivende.127 Af 

betænkningen fremgår det, at lovforslaget ikke specifikt er rettet mod partnerselskaber, men at det 

gælder alle skattemæssige transparente selskaber.  

Ændringen til ligningsloven er indført i § 4: 

”Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at deltagerens 

indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed.”128  

 

7.2 Lovens virkningstidspunkt og kriterier for vurdering 

Loven har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2018, eller indkomstår, som 

starter senere. Personer med indkomstår fra den 1. januar 2018 og fremadrettet bliver herfor 

omfattet af LL § 4.129 

Af bemærkningerne til L194130 forstås, at man benytter de almindelige kriterier for vurdering af, om 

indkomst er fra selvstændig erhvervsvirksomhed, tidligere omtalt i afsnit 5.2. De sædvanlige 

kriterier skal hermed i fremtiden have større indflydelse på, hvorvidt deltagelse i et skattemæssigt 

transparent selskab kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende. Hermed bliver der gjort op med 

                                                      

126 SKM2015.729.SR. 
127 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Betænkning.   
128 Ligningsloven, § 4. 
129 LOV nr. 684 af 08/06/2017 om ændring af ligningsloven, § 2, stk. 2. 
130 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Betænkning.  
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den tidligere godkendte vurdering af, at blot ved en erhvervelse af andele i et skattemæssigt 

transparent selskab (uanset størrelsen på andelene) ændrede personer kvalifikation til selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

Lovforslaget og bemærkningerne lægger op til, at der fremover skal foretages en konkret vurdering 

af sagens faktiske omstændigheder. Dette kan i praksis give udfordringer, da de almindelige 

kriterier ikke nødvendigvis er egnet til vurdering af, om den enkelte partner er selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

Helt generelt er der heller ikke tvivl om, hvornår skattemæssige transparente selskaber driver 

erhvervsmæssig virksomhed. Konsulent-, advokat- eller revisionsvirksomheder driver i sig selv 

erhvervsmæssig virksomhed. Almindeligvis er selvstændig erhvervsvirksomhed karakteriseret ved, 

at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå 

et økonomisk overskud, uanset selskabsform. Det skattemæssigt transparente selskab har 

personale ansat under de almindelige arbejdsretlige reguleringer, selskabet ejer samtlige 

driftsmidler, enten lejer lokaler eller ejer bygninger, hvor der drives erhvervsmæssig virksomhed 

fra, og det er selskabet, som er momsregistreret. Dog er disse omstændigheder ikke tilstrækkelige 

til, at man kan konkludere, hvorvidt den enkelte deltager kan anses som selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

Transparensprincippet betyder, at indkomst indtjent af en enhed skattemæssigt anses for indtjent 

af enhedens ejer eller ejere, dvs. at den enkelte deltager ejer en ideel andel af selskabets aktiver og 

passiver. Derfor har SKAT indskrevet i Den Juridiske Vejledning, at særligt to forhold vil være 

væsentlige i den fremtidige vurdering af, om en deltager i et skattetransparent selskab kan anses 

for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed:  

”1. Omfanget af den økonomiske risiko, som den enkeltes ejerskab indebærer, herunder 

vederlagsform, og 

2. Omfanget af den enkeltes indflydelse i virksomheden.”131 

Som omtalt i afsnit 5.2 består den generelle økonomiske risiko for deltageren i et partnerselskab i 

hæftelsen som deltager i det skattemæssigt transparente selskab. Det er altså deltagerens 

hæftelse, som almindeligvis udgøres af deltagerens reelle kapitalindskud.132 I vurderingen af denne 

                                                      

131 Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.1.2.1. 
132 Reelle kapitalindskud er både indbetalt - og skyldigt kapitalindskud. 
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hæftelse (økonomisk risiko) skal medtages deltagerens vederlag, således at deltageren ikke kun 

drager økonomisk fordel, men at aflønningen afhænger af virksomhedens performance og 

resultater. Den Juridiske Vejledning skriver direkte: ”Hvis deltageren fx er garanteret et 

minimumsvederlag, kan den pågældende normalt ikke anses for selvstændigt erhvervsdrivende.”133  

Ligesom der skal foretages en konkret vurdering af den økonomiske risiko, skal omfanget af den 

enkeltes indflydelse i virksomheden også underligges en konkret vurdering. Det antages, at der vil 

være forskel på en virksomhed med få ejere og en virksomhed med mange ejere, idet den enkeltes 

indflydelse i virksomheden med mange ejere vil være mindre, end hvis der havde været færre ejere. 

Dog må den enkelte virksomhedskonstruktion altid gennemgås. I den forbindelse nævnes der 

specifikt, at ved vurdering af, om den pågældende ejer er selvstændigt erhvervsdrivende, skal 

dennes position i virksomheden og virksomhedens beslutningsprocesser vurderes særskilt.  

Ved vurderingen taler det for, hvis deltageren udøver indflydelse ved f.eks. at have 

instruksbeføjelser over medarbejdere samt ved planlægning og udførelse af opgaver. Derimod taler 

det imod, hvis deltageren er underlagt tilsyn eller andres instruksbeføjelser. Såfremt deltageren er 

underlagt et højere ledelseslag, taler dette for, at den pågældende deltager ikke kan anses for 

selvstændigt erhvervsdrivende.  

Det eneste direkte, der kan tolkes, er, at hverken erhvervelsen eller størrelsen af andelen i sig selv 

vil være tilstrækkeligt for vurderingen.134 

 

7.3 Bemærkninger og høringssvar ved lovforslaget 

Den grundlæggende tanke bag lovforslaget og især de bekymringer, der er udtrykt af Folketinget, 

rammer meget specifikt. Formålet med lovforslaget er ikke en generel begrænsning af 

partnerselskaber, men specifikt at lukke et hul i lovgivningen, som Skatterådet identificerede ved 

den konkrete afgørelse i SKM2015.729.SR. Hermed forstået, at lovforslaget skal medføre, at 

vurderingen af, hvorvidt en person anses som selvstændigt erhvervsdrivende, ikke udelukkende må 

bero på, om personen ejer kapitalandele eller ej. Bekymringerne udtrykt af Folketinget beror på, at 

lønmodtagere ikke skal kunne opnå skattemæssig status som selvstændigt erhvervsdrivende med 

                                                      

133 Den Juridiske Vejledning 2018-1 afsnit C.C.1.2.4. 
134 Den Juridiske Vejledning 2018-1 afsnit C.C.1.2.1. 
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de dertilhørende fordele, blot ved at erhverve symbolske ejerandele. Fremadrettet skal de konkrete 

forhold således vurderes for at fastslå, om en person er selvstændigt erhvervsdrivende.135 

Dansk Erhverv ved Jacob Ravn lægger vægt på, at der skal fremgå en præcisering af lovforslaget, 

således at liberale erhverv, der har været blåstemplet af skattemyndighederne, ikke rammes af 

indgrebet. Derudover nævner Dansk Erhverv, at det skal præciseres, at man som udgangspunkt ikke 

kan sidestille den skatteretslige vurdering af deltager i et P/S med andre situationer, hvor man skal 

vurdere, om personer er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende. Der nævnes, at ”I et P/S 

m.m. vil man bl.a. typisk ikke skilte med eget navn, aktiverne vil ligge i virksomheden og ikke hos den 

enkelte ejer, og medarbejderne vil heller ikke være ansat af den enkelte partner m.m.”136 Dansk 

Erhverv forsøger at adressere problemstillingen, ved at nogle af kravene ved vurdering af 

selvstændigt erhvervsdrivende ikke direkte kan overføres til disse typer selskaber.  

Dansk Industri (forkortes ”DI”) ved Sune Hein Bertelsen anfører af deres svar, at deres forståelse af 

lovforslaget er, at der ikke ønskes et skred i praksis mellem sondringen mellem skattemæssig status 

som lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende. DI vurderer, at lovforslaget primært skal 

fungere som en værnsregel, og dette underbygges med, at der i bemærkningerne er skønnet, ”at 

forslaget kun medfører et relativt begrænset merprovenu”.137  

FSR anfører i deres høringssvar mange af de samme pointer som DI. De følger Skatterådets 

vurdering af, at lovforslaget ikke må ramme for bredt, og at retstilstanden skal forblive som inden 

SKM2015.729.SR. FSR vurderer, at lovteksten er i overensstemmelse med Skatterådets ønske om et 

målrettet lovindgreb. FSR lægger vægt på den økonomiske risiko, ejerens reelle indflydelse og 

instruktionsbeføjelser.138 Der lægges vægt på, at ejeren ikke er garanteret et minimumsvederlag for 

sit arbejde, samt at ejeren er afhængig af selskabets driftsresultat, da der ellers ikke anses at være 

reel økonomisk risiko forbundet ved deltagelse i selskabet. Grundlæggende menes der, at meget 

taler for selvstændigt erhvervsdrivende, når der ses på de økonomiske risici. Sammenholdes 

konsekvenser, ved at ens vederlag og investering forsvinder som følge af, at medejere har begået 

en grov ansvarspådragende fejl, vurderes dette som en større økonomisk risiko. Derudover nævnes 

                                                      

135 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 til Forslag til lov om ændring af ligningsloven.  
136 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – bilag 1 - Høreringssvar fra Dansk Erhverv jfr. side 5. 
137 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Bemærkninger – Afsnit 3. Økonomiske og administrative 

konsekvenser for det offentlige. 
138 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – bilag 1 - Høreringssvar fra FSR jfr. side 9-11. 
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reel indflydelse, som skal sammenlignes med de øvrige ejeres indflydelse. I virksomheder med 

mange ejere anses det for naturligt at udpege ledelsesfunktioner til varetagelse af virksomhedens 

daglige drift, men ved vurderingen af indflydelse skal vurderingen gå på indflydelsen på 

virksomhedens strategi og drift og ikke udelukkende opgaver knyttet til den daglige drift. 

Gorrissen Federspiel anbefaler, at lovforslaget ikke fremsættes, da de er uenige i flere af 

argumenterne. Heriblandt at de ikke mener, at der sker et skred i sondringen mellem den 

skattemæssige status som lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende som omtalt i 

SKM2015.729.SR.  

Gorrissen Federspiel fremfører i stedet, at de anser det for at være et politisk ønske at ændre 

forholdene, fremfor at det er en vurdering af selvstændigt erhvervsdrivende. Argumenterne herfor 

er, at lovforslaget skaber usikkerhed om den skattemæssige stilling for deltagere i partnerselskaber, 

fordi medejerskab og deltagelse i resultat og hæftelse måske ikke længere er tilstrækkeligt for at 

blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende.139  

Både Gorrissen Federspiel, Landbrug & Fødevarer og SEGES udtrykker, at Skatterådets afgørelse er i 

tråd med tidligere afgørelser og dermed ikke bryder med den gældende retstilstand. Landbrug & 

Fødevarer opfordrer i stedet for en lovændring til mere specifikke retningslinjer for, hvordan 

sondringen skal foretages.140 

Af bemærkningerne til L194, er det skønnet at lov forslaget ”kun vil medføre et relativt begrænset 

merprovenu.”141 Denne bemærkning er både angivet med mulighed for bred fortolkning, men 

samtidigt skønnet på baggrund af det ikke kan konkluderes i hvilket omfang deltagere i nuværende 

skattemæssigt transparente enheder vil blive berørt af loven, og at konklusionen herved afhænger i 

stort omfang af den enkeltes fremtidige dispositioner. 

Der er således udelukkende foretaget et skøn, som muligvis er forkert. Altså kunne ovenstående 

bemærkninger være medtaget kun med det formål at bakke lov forslaget op, og få dette 

implementeret. Idet der ikke er udarbejdet kvantitative vurderinger, bagvedliggende beregninger, 

eller en konkret beskrivelse af grundlaget for skønnet, er dette svært at svare på.  

                                                      

139 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – bilag 1 - Høreringssvar fra Gorrissen Federspiel jfr. side 12-15. 
140 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – bilag 1 - Høreringssvar fra Landbrug & Fødevare jfr. side 16-17. 
141 L194 – Bemærkninger – afsnit 3 – økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
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7.3.1 Tolkning/vægtning 

Der er taget udgangspunkt i de af os vurderet væsentligste bemærkninger for høringssvarene. Alle 

svar er fra enten brancheorganisationer og virksomheder, som muligvis vil opleve konsekvenserne 

ved lovændringen. Det har ikke været tydeligt, hvordan lovforslaget skal tolkes i den henseende, om 

det rammer specifikt eller bredt. 

Lovteksten i sig selv henvender sig meget bredt og taler for, at der skal ske en helt ny vurdering for 

alle partnere i skattetransparente selskaber, hvilket også er blevet påpeget af Gorrissen Federspiel. 

Omvendt fremgår det tydeligt af bemærkningerne, at Folketinget lægger vægt på, at erhvervslivet 

har rimelige vilkår, og at skattereglerne ikke hindrer vækst og udvikling, samt at netop 

virksomhedsordningen ikke må misbruges.142 Netop ud fra disse kommentarer og set i lyset af 

vurderingen af, at skatteprovenuet ikke forventes at stige, samt at lovforslaget var afledt af 

afgørelsen SKM2015.729.SR, kan det således tolkes, at lovforslaget som udgangspunkt skal ramme 

personer, som har ikke nævneværdige ejerandele i et skattetransparent selskab og derfor er blevet 

kvalificeret som selvstændigt erhvervsdrivende med de deraf følgende skattefordele.  

Dansk Erhverv tolker det direkte, at der bliver lavet et målrettet indgreb, der sikrer, at ikke alle 

ansatte bliver gjort til partnere.143 De lægger derved op til en mere præcis formulering af 

lovforslaget. Lovforslaget er vedtaget i den skikkelse, som blev sendt i høring, hvorfor ingen af 

høringssvarene er blevet taget til efterretning, hvilket tydeliggør den konkrete problemstilling 

omkring tolkningen.  

I bemærkningerne er der nævnt Skatterådets advarsel om, ”…at der skal dæmmes op for det skred i 

sondringen mellem skattemæssige status som lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende…”.144 

Dette taler for, at der med lovforslaget primært rettes fokus mod lønmodtagere, som er gjort til 

partnere, som så efterfølgende kan benytte sig af fordelene ved at blive betragtet som selvstændigt 

erhvervsdrivende i skattemæssig henseende.  

For når vi kigger ned i bemærkningerne til L194 og gennemgår den kun 11 sider lange skrivelse, kan 

mange af ovenstående bemærkninger også tolkes anderledes.  

                                                      

142 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Bemærkninger – Afsnit 1. Indledning. 
143 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – bilag 1 - Høreringssvar fra Dansk Erhverv jfr. side 5. 
144 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Bemærkninger – Afsnit 1. Indledning. 
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Hvis der tages udgangspunkt i, at Folketinget mener, at lønindkomst skal beskattes som 

lønindkomst og ikke som erhvervsindkomst145, betyder det, at lønmodtagere ikke vilkårligt skal 

kunne få adgang til de skattemæssige vilkår, som opstår ved status som selvstændigt 

erhvervsdrivende. Derved lægger lovforslaget op til at gennemgå alle ejere af kapitalandele i 

skattemæssige transparente selskaber for at vurdere, om de kan betragtes som selvstændigt 

erhvervsdrivende efter de nye regler om en konkret vurdering.  

Ved vurdering af lovforslaget er der i nogle henseender lagt op til, at lovforslaget skal fungere som 

værnsregler for at sikre, at erhvervelsen af en meget lille andel i arbejdsgiverens virksomhed ikke er 

tilstrækkelig for at opnå status som selvstændigt erhvervsdrivende. Dette er primært henvendt til 

øvrige ledelseslag i partnerselskaber, hvor der ses en risiko for, at de fremadrettet ville have haft 

mulighed for at erhverve sig ubetydelige andele i selskabet. Derudover nævnes der også, at antallet 

af partnerselskaber de senere år er steget væsentligt, og dette kan være en årsag, uden at det dog 

med sikkerhed kan konkluderes.146  

Vi har ikke med sikkerhed kunnet konkludere noget, da der er kommentarer i bemærkninger og i 

høringssvarene, der både taler for en bred gennemgang af hidtidige partnere og en specifik 

gennemgang af partnere med en ”ubetydelig” ejerandel, hvorfor der således hovedsagelig er tale 

om vores egen tolkning og vurdering af lovforslaget. 

 

7.4 Konsekvenser ved indførelsen af LL § 4 

Tidligere ville en almindelig lønmodtager, der erhvervede ejerandele i et skattemæssigt transparent 

selskab, automatisk blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende. Efter LL § 4 trådte i kraft, er 

dette ikke længere tilfældet – hvilket også var det politiske ønske.  

Konsekvensen ved, at en deltager omkvalificeres fra selvstændigt erhvervsdrivende, er, at 

indskudskapitalen i det skattemæssige transparente selskab vil blive til en investering 

skattemæssigt. Beskatningen af investering afhænger herefter af den skattemæssige kvalifikation, 

hvorvidt afkastet kvalificeres som enten personlig indkomst, kapitalindkomst eller aktieindkomst. 

Typisk vil nettoafkastet blive kvalificeret til personlig indkomst, hvor der sker en personlig 

beskatning af det fulde afkast. FSR nævner som eksempel i deres spørgsmål til skatteministeren i 

forbindelse med lovforslaget, at hvis en selskabsdeltager ejer en anpart på 1.000.000 kr. svarende 

                                                      

145 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Bemærkninger – Afsnit 1. Indledning. 
146 L194 – bilag 6 skatterådets oprindelige henvendelse til ministeren. 
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til 5 pct. af selskabets indskudskapital og har et samlet vederlag på 2.000.000 kr. – så skal 100.000 

kr. anses for virksomhedsindkomst, og resten anses for løn.  

Det bemærkes også i svaret, at fordelingen af det samlede afkast på henholdsvis løn og afkast af 

investering ikke er givet, og der skal tages højde for lønniveauet, den pågældende kunne have 

oparbejdet, samt hvad et normalt afkast på en tilsvarende investering kan give.147 Problemstillingen 

er at finde retvisende sammenligningsgrund for de enkelte situationer. For den grundlæggende 

teori bag beskatningsforhold henvises til kapitel 4, og for en uddybende forklaring på konsekvenser 

henvises til kapitel 9.  

Tidligere kunne afkastet indgå i virksomhedsordningen, selvom deltagerens andel i det 

skattemæssigt transparente selskab kun udgjorde en ”meget begrænset andel” jfr. 

SKM2015.729.SR. Efter indsættelsens af LL § 4 vil afkastet af andelen som udgangspunkt ikke kunne 

indgå i virksomhedsordningen.148 

Ifølge Den Juridiske Vejledning under selvstændigt erhvervsdrivende lægges der vægt på, at denne 

investering i fremtiden skal følge de almindelige skatteregler, hvor afkastet opgøres som den 

forholdsmæssige andel af nettoindkomsten. Derudover vil det blive helt væsentligt at kunne adskille 

lønindkomsten og afkastet fra det skattetransparente selskab hos den enkelte skatteyder. Ved den 

totale betragtning sker vurderingen fra den enkeltes samlede indkomst bestående af lønindkomst, 

aconto-vederlag samt restandel af overskuddet, idet den pågældende anses for at være ejer af en 

ideel andel af selskabet.  

Her har SKAT valgt at lægge vægt på: 

- ”hvilken løn den pågældende ville have oppebåret uden at være ejer, blandt andet ved at 

sammenligne med lønniveauet hos tilsvarende lønmodtagergrupper, 

- hvilket afkast man normalt kan opnå af en tilsvarende investering 

- hvor meget der er udloddet som udbytte efter civilretlige regler .”149 

 

Den skattepligtige, der anses for selvstændigt erhvervsdrivende i dag, men som med forslaget ikke 

længere vil blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende, udtræder således af 

virksomhedsordningen med virkning fra den 1. januar 2018, hvis denne ordning er benyttet, 

                                                      

147 L194 – Spørgsmål nr. 2 af 9. maj 2017 til Skatteministeriet. 
148 Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.1.2.1. 
149 Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.1.2.1. 
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medmindre den pågældende driver anden erhvervsvirksomhed, der opfylder kravene for 

selvstændig erhvervsvirksomhed.150  

En mulig konsekvens af ovenstående kan blive, at den skattepligtige som deltager gennem et 

selskab, hvor kriterierne for selvstændig erhvervsvirksomhed ikke er opfyldt, heller ikke kan udøve 

aktiviteten gennem et af personen kontrolleret selskab, f.eks. et aktie- eller anpartsselskab, der 

deltager i det skattemæssigt transparente selskab.151 Derved udelukker det fremadrettet, at 

indkomsten kan anses for indtjent i selskabet, ergo vil indkomsten blive anset som personlig 

indkomst. 

 

7.5 Delkonklusion 

For at undgå at lønmodtagere ved erhvervelse af en begrænset andel i deres arbejdsgivers 

virksomhed kan opnå status som selvstændig, er der nu indsat en værnsregel i skattelovgivningen. 

Ved indførslen af LL § 4 risikerer nuværende og fremtidige ejere af andele i skattemæssige 

transparente selskaber at blive betragtet som lønmodtagere, således at de ikke får adgang til at 

anvende de skattevilkår, der er tilgængelige for selvstændigt erhvervsdrivende. Disse vilkår 

omfatter f.eks. adgangen til at benytte virksomhedsordningen.  

Selvom der i både bemærkningerne til lovforslaget og i høringssvarene udtrykkes bekymring for, 

hvordan indgrebets sigte og formål skulle fremgå mere klart,152 er den generelle holdning, at en 

præcisering af lovens ordlyd ville sikre mere klarhed og retssikkerhed. Bekymringen over, hvilke 

målgrupper loven rammer, og hvorvidt den rammer allerede eksisterende kapitalejere af 

skattetransparente selskaber er ikke tydeligt. Det fremgår af betænkningen til lovforslaget153, at 

formålet med lovforslaget er at begrænse reglerne i forhold til, hvornår personer er lønmodtagere 

og reelt selvstændigt erhvervsdrivende. Med lovforslaget vil indkomst, der reelt må anses for 

lønindkomst, også skattemæssigt blive behandlet som løn, der beskattes fuldt ud på 

optjeningstidspunktet.   

I loven defineres det ikke nærmere præciseret, hvordan skatteydere i denne relation opnår status 

som selvstændigt erhvervsdrivende. Alene i bemærkningerne til loven fremgår, at 

                                                      

150 Bemærkninger til L194 fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren.   
151 Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.1.2.1. 
152 L194 – Høringssvar fra bl.a. Accura. 
153 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Betænkning. 
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skattemyndighederne vil kigge på de samme kriterier, som der normalt anvendes til fastlæggelse af, 

om en personlig arbejdsindsats skal anses som løn i et ansættelsesforhold eller som indkomst fra 

selvstændig erhvervsvirksomhed.154 

Der er en vis usikkerhed forbundet med den nye lovgivning og rækkevidden heraf. Endeligt er der i 

forbindelse med lovens vedtagelse dog tilkendegivet, at loven ikke forventes at betyde noget større 

indgreb mod eksisterende strukturer og virksomheder. Loven forventes nærmere at skulle tjene 

som et værn mod potentiel, fremtidig skattespekulation, ligesom det skønnes at forslaget kun vil 

medføre et relativt begrænset merprovenu.155   

                                                      

154 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Bemærkninger. 
155 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – Bemærkninger afsnit 3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

for det offentlige.  
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Kapitel 8 – SKM2018.248.SR – bindende svar vedrørende LL § 4 

8.1 Indledning 

SKM2015.729.SR gav anledning til diskussion, idet lovændringen i LL § 4 efter vores opfattelse 

stadig giver anledning til mange uafklarede spørgsmål. Bestemmelsen havde til formål at sikre, at 

der blev foretaget en konkret vurdering af, om en deltager i et skattemæssigt transparent selskab 

skulle anses som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende. Vi kom frem til, at 

bestemmelsen – i stedet for positivt at afgrænse særlige deltagere i skattemæssige transparente 

selskaber fra at være selvstændigt erhvervsdrivende – er mundet ud i en meget åben lovtekst. 

Lovteksten anses af forfatterne for meget åben, og fortolkningen ikke konkret, og på baggrund 

heraf har den udledt langt flere uafklarede spørgsmål end svar.  

Den 30. maj 2018 blev det første bindende svar fra Skatterådet offentliggjort vedrørende spørgsmål 

omkring fortolkningen af konkrete situationer vedrørende ligningslovens § 4. Vi vil i det kommende 

kapitel gennemgå dette bindende svar.  

 

8.2  Gennemgang af SKM2018.248.SR 

8.2.1 Sagens faktiske forhold og spørgers opfattelse  

Som deltager i et kommanditselskab med otte konsulenter (alle er virksomhedsdeltagere) ønskede 

spørger bekræftelse fra SKAT på, at: ”på trods af indførelsen af ligningslovens § 4 ved lov nr. 684 af 

8. juni 2017 – fortsat kan anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, jfr. 

virksomhedsskattelovens § 1?”.156  

Kommanditselskabet driver virksomhed ved konsulentaftale med tredjepart om rådgivning af 

virksomheder og organisationer vedrørende køb, administration og brug af tredjepartens egne 

produkter. 

De otte konsulenter indgår alle som kommanditister og har en ejerandel på 4,17 %, svarende til en 

nominel kapital på 600 kr. Den øvrige kapital er ejet af komplementaren svarende til 66,67 % og en 

nominel kapital på 9.600 kr., som er ejet af fire af de oprindelige konsulenter.  

”Af vedtægternes § 13 fremgår det, at K/S´ets overskud / tab fordeles ligeligt mellem de 8 

konsulenter/kommanditister i forhold til den tilførte omsætning, jfr. nærmere nedenfor. 

                                                      

156 SKM2018.248.SR. 
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Komplementaren tager således ikke andel i overskud / tab, og er alene berettiget til et årligt 

administrationsvederlag på 25.000 kr. for at påtage sig den ubegrænset hæftelse, jfr. vedtægternes 

§ 4.”157 

Konsulenterne har hver især indgået samarbejdsaftaler med kommanditselskabet, og de 

væsentligste forhold er oplistet herunder: 

Kommanditselskabet: 

- Der eksisterer selvstændige samarbejdsaftaler, men dog med overordnet identisk indhold. 

- Kommanditselskabet fungerer som administrationsselskab samt stiller kontorfaciliteter til 

rådighed og har tre administrative medarbejdere tilknyttet. 

- Administrationsselskabet vil forestå markedsføring af selskabet. 

- Konsulenten oparbejder retten til 75 pct. af provisionsindtægterne, og de resterende 25 

pct. af provisionsindtægterne tilfalder kommanditselskabet til dækning af 

fællesomkostningerne og det administrative personale.158  

Konsulenterne:  

- er ikke underlagt nogen form for instruktion, dvs. de bestemmer selv arbejdsomfang og 

arbejdstid samt tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver 

- afholder selv omkostninger til repræsentation, kørsel og kundebesøg m.m. 

- afregnes månedlig og fordeling af under-/overskud sker ud fra konsulenternes individuelt 

realiserede resultat i indkomståret. Der kan derfor være stor variation i indtjeningen over 

årerne for den enkelte konsulent, og stor forskel i indbyrdes mellem konsulenterne,  

- er dækket af forsikringer tegnet af kommanditselskabet, men en eventuel selvrisiko betales 

af konsulenten selv 

- har ret til at videreføre sine kundeforhold i henhold til samarbejdsaftalens afsnit 7 om 

regulering og ophør, uanset årsagen hertil.159 

                                                      

157 SKM2018.248.SR – Afsnit: Beskrivelse af faktiske forhold. 
158 SKM2018.248.SR – Afsnit: Beskrivelse af faktiske forhold. 
159 SKM2018.248.SR – Afsnit: Beskrivelse af faktiske forhold. 
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8.2.2 Spørgers holdning og begrundelse 

Spørgers klare opfattelse er, at hver af de otte konsulenter driver selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Til støtte for denne holdning har spørger fremlagt samarbejdsaftalens struktur som beskrevet 

ovenfor. Spørger anfører, at samarbejdsaftalen, som skal vise de faktiske forhold i 

kommanditselskabet, underbygger, at hver af konsulenterne individuelt driver selvstændig 

erhvervsvirksomhed.  

Spørger lægger herudover vægt på, at konsulenterne har en tydelig selvbestemmelse og hermed 

indflydelse på deres arbejdsdag, samt at de hver især er ansvarlige for deres økonomiske indtjening. 

Den enkelte konsulent bærer dermed også en økonomisk risiko, såfremt konsulenten ikke tjener 

nogen penge eller skal dække et eventuelt underskud i kommanditselskabet.160  

Set i forhold til ovenstående kriterier lægger spørger sig meget op ad Tupperware-dommen, som 

spørger ligeledes sammenligner sin egen situation med. Spørger er af den klare opfattelse, at denne 

forretningsmodel er etableret med en sådan karakter, at kommanditselskabet har støttende 

aktiviteter og en form for kontorfællesskab, men hvor hver af de enkelte konsulenter driver 

selvstændige erhvervsvirksomheder.161  

8.2.3 SKAT’s holdning og baggrund 

SKAT bekræfter, at spørger kan anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. I sagen har SKAT 

konkret vurderet, at de samlede forhold er tilstrækkelige for, at spørger kan vurderes som 

selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand.  

SKAT vurderer ud fra LL § 4 som retsgrundlag, at det naturligvis ikke længere er nok kun at være 

deltager i et skattemæssigt transparent selskab, men at det er deltagerens indkomst fra det 

skattemæssigt transparente selskab, som skal vurderes, førend deltagerens indkomst kan anses for 

at stamme fra selvstændig erhvervsvirksomhed.162 

SKAT pointerer, at hele formålet med indførelsen af LL § 4 var at sikre, at vurderingen af, om en ejer 

i et skattemæssigt transparent selskab kan anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende, skal 

                                                      

160 SKM2018.248.SR – Afsnit: Beskrivelse af faktiske forhold. 
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bero på en helhedsbedømmelse af sagens relevante faktiske omstændigheder og ikke alene det 

forhold, at ejeren har en ejerandel i et skattemæssigt transparent selskab.163 

SKAT refererer i sin indstilling og begrundelse til cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om afgrænsning 

mellem lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Dette cirkulære indeholder en række 

generelt formulerede kriterier henholdsvis for og imod tjenesteforhold og selvstændigt 

erhvervsdrivende. SKAT fremfører i sagen, at ”cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 forholder sig ikke 

specifikt til de afgrænsningsvanskeligheder, der kan opstå, når det skal vurderes, om den enkelte 

deltager i et skattemæssigt transparent selskab skal anses for lønmodtager eller selvstændigt 

erhvervsdrivende”.164  

I det bindende svar kommenterer SKAT, at ikke alle kriterier i samme grad er velegnet til en 

vurdering af, hvornår der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, hvilket vi også har belyst 

tidligere i denne afhandling. SKAT konkluderer også, at kriterierne om økonomisk risiko og 

indflydelse som nævnt i forarbejderne og bemærkningerne til LL § 4 vil være de mest velegnede i 

vurderingen.   

SKAT tolker på bemærkningerne og går derved ind og tillægger nogle kriterier mere værdi end 

andre og pointerer samtidig, at nogle kriterier ligefrem er mindre relevante end andre. Dette 

fremgår tydeligt ved citat; ”Denne vurdering vil altid skulle afspejle de faktiske forhold, og det vil alt 

andet lige betyde, at nogle af kriterierne vil kunne vægte tungere end andre. Eller at nogle af 

kriterierne er mere relevante end andre.”165  

Det gengives, at det altid beror på en konkret vurdering, hvorvidt personen er selvstændigt 

erhvervsdrivende eller lønmodtager, og fast oplistede kriterier er således ikke hensigtsmæssige. Det 

omtales også i forlængelse at SKAT’s opfattelse af, at personale sagtens kan være ansat i selskabet 

og ikke hos den enkelte deltager, da det ofte er selskabet, som både lejer lokaler, ejer driftsmidler 

og materiale, som benyttes ved arbejdets udførelse.  SKAT vurderer dog, at så længe at den enkelte 

deltager helt eller delvis ejer redskaber, maskiner, værktøj eller lignende, der anvendes ved 

arbejdets udførelse, samt afholder en række væsentlige erhvervsomkostninger, kan de almindelige 

kriterier fortsat være velegnede.  

                                                      

163 SKM2018.248.SR – afsnit ”SKAT’s indstilling og begrundelse”.  
164 SKM2018.248.SR – afsnit ”SKAT’s indstilling og begrundelse”. 
165 SKM2018.248.SR – afsnit ”SKAT’s indstilling og begrundelse”. 
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Økonomisk risiko 

I sådanne tilfælde, hvor det skattemæssige transparente selskab ejer driftsmidler og afholder 

udgifter for den enkelte deltager, vil det være selskabsdeltagerens egenkapitalindskud i det 

transparente selskab, der udgør den økonomiske risiko. SKAT skriver endvidere, at i sådanne 

tilfælde vil det være tilstrækkeligt alene at se på denne hæftelse.  

I SKM218.248.SR er det oplyst, at konsulenten selv afholder en række erhvervsmæssige 

omkostninger, bl.a. udgifter til efteruddannelse, repræsentation, kørsel og rejser til kundebesøg, 

samt at konsulenten kan ifalde et erstatningsansvar, hvor denne selv skal betale en selvrisiko. Især 

pointen omkring, at konsulenten selv afholder en række omkostninger, lægger SKAT vægt på, 

hvilket også er oplistet af de almindelige kriterier i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994.  

SKAT skriver, at den økonomiske risiko for deltageren i et partnerselskab typisk består i hæftelsen 

som deltager i det skattemæssigt transparente selskab tillagt evt. skyldigt indskud. Dog 

kommenterer SKAT: ”Det er umiddelbart opfattelsen, at størrelsen af indskuddet i forhold til den 

samlede kapital er uden betydning. Det væsentlige er deltagerens egen økonomiske risiko.”166 Det 

betyder, at der i netop denne vurdering ikke skal ses på, hvor stor en andel den enkelte deltagers 

kapitalindskud forholdsmæssigt udgør af den samlede kapital, men derimod er fokus på den 

økonomiske risiko ved virksomhedsformen og driften af selskabet. 

Dette forhold, at indskudskapitalen i kommanditselskabet kun udgør kr. 600, hvilket svarer til en 

ejerandel på omkring 4 %, taler i sig selv imod, at konsulenten er selvstændigt erhvervsdrivende. I 

vurderingen om deltageren har økonomisk risiko, når der alene ses på hæftelsen, anses denne for 

særdeles begrænset.167 Som det tidligere er nævnt, og som SKAT i deres kommentarer pointerer 

hyppigt i det, der er gengivet af det bindende svar, er det en helhedsvurdering, hvorfor der skal ske 

en vurdering af hele den økonomiske risiko og ikke nødvendigvis kun forholdet til det indskudte 

beløb. SKAT har derfor fokuseret på det forhold, at spørger selv afholder en række omkostninger i 

forbindelse med virksomhedens drift, og hvordan konsulentens honorar sammensættes.  

Vederlag 

Som i SKM2015.729.SR lægger SKAT også i denne sag stor vægt på, om interessenterne har ret til et 

minimumsvederlag. Deltagerens vederlag skal afhænge direkte af overskuddet af virksomheden, 

                                                      

166 SKM2018.248.SR – afsnit ”SKAT’s indstilling og begrundelse” – taget fra Skatteministeriets svar til SEGES. 
167 SKM2018.248.SR – afsnit ”SKAT’s indstilling og begrundelse”. 
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hvilket i denne sag er direkte afledt af deltagerens præstationer. Såfremt deltageren eksempelvis er 

garanteret et minimumsvederlag, taler dette ifølge SKAT tydeligt for, at deltageren er 

lønmodtager.168 Dette er også tydeligt oplistet i Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.1.2.1 som 

argument for, om der er tale om tjenesteforhold. I nærværende sag står der i samarbejdsaftalen, at 

konsulenterne skal dele omkostningerne, men også hæfter for eventuelle tab i 

kommanditselskabet. SKAT drager ikke konklusioner i afsnittet, men sagens forhold gør, at der ikke 

lader til at være tvivl, idet konsulenterne udelukkende får provision svarende til 75 % af deres salg. 

Det, at spørger oppebærer 75 % af de provisionsindtægter, der kan henføres til de kunder, spørger 

selv har skaffet og servicerer, er afgørende i forhold til økonomisk risiko, idet spørgers indtjening er 

direkte forbundet med hans/hendes egen arbejdsindsats og deltagelse i virksomheden. Dette 

kombineret med, at konsulenten skal dække eventuelle underskud i kommanditselskabet, som de 

resterende 25 % af provisionsindtægter går til, taler for, at spørger kan anses som selvstændigt 

erhvervsdrivende i overensstemmelse med LL § 4.  

Disse forhold indebærer, at spørger ikke vil være garanteret et minimumsvederlag, og at de enkelte 

konsulenters vederlæggelse fuldstændigt afhænger af den enkelte konsulents egne præstationer. 

Udadtil kan set-up’et sammenlignes med en provisionslønnet sælger. Men det afgørende er de 

forskelle, som gør at en provisionslønnet sælger indgår i et tjenesteforhold. Den provisionslønnede 

sælger får sine udgifter dækket af virksomheden, dvs. sælgeren ikke selv afholder udgifter og er 

som udgangspunkt altid garanteret en minimumsløn, uanset antal salg i en given lønperiode, hvilket 

er modsætningsvis til konstellation i SKM2018.248.SR. 

SKAT fremhæver endvidere, at det væsentligste parameter er deltagerens egen økonomiske 

risiko.169 Af forarbejderne til LL § 4 fremgår det, at det er et direkte krav for deltageren, at denne 

skal have en reel økonomisk risiko for at blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende. Dette 

tydeliggør SKAT i deres begrundelse for, at konsulenten i denne sag bliver vurderet som 

selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig henseende, i det forhold at deltageren skal have en 

reel risiko for økonomisk tab og ikke kun risiko for ikke at blive honoreret. Dette understøttes også 

af Østre Landsrets dom SKM2007.35.Ø, hvor Landsrettens flertal argumenterede for, at en 

historiker, der udøvede forfatter- og foredragsvirksomhed, ikke påtog sig en sædvanlig risiko og ikke 

                                                      

168 SKM2018.248.SR – afsnit ”SKAT’s indstilling og begrundelse”. 
169 SKM2018.248.SR – afsnit ”SKAT’s indstilling og begrundelse”. 



81 |  

 

havde væsentlige udgifter ved aktiviteten. Den økonomiske risiko skal altså være reel og samtidig 

have et væsentligt omfang.170 

Indflydelse 

SKAT læner sig op ad bemærkningerne til LL § 4, hvor der diskuteres, om indflydelse kan tillægges 

tilstrækkelig vægt ved vurderingen af, om den pågældende i skattemæssig henseende driver 

selvstændig erhvervsvirksomhed. Det centrale omkring indflydelse vedrører, hvorvidt den 

pågældende har reel indflydelse på forretningen. Det er ikke tilstrækkeligt at se på deltagerens 

stemmeret, men der skal ses både på, hvorvidt deltageren har instruktionsbeføjelser over andre, og 

om andre har instruktionsbeføjelser over deltageren. Hvis deltageren er underlagt 

instruktionsbeføjelser, taler dette imod, at den pågældende kan anses for selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

Selve kriteriet indflydelse benævnes ikke tydeligt i nærværende sag, men spørger har dog ikke givet 

belæg for, at dette kriterie ikke skal kunne opfyldes. Der er intet i den fremlagte samarbejdsaftale, 

som gør, at denne i forhold til kravet om indflydelse skulle tale imod vurderingen som selvstændig 

erhvervsvirksomhed.  

Alle kriterier vurderes således for klart opfyldt af SKAT. Første kriterie om, at den enkelte deltager 

har reel indflydelse på forretningens overordnede beslutninger, er opfyldt, idet der er lagt op til, at 

den enkelte konsulent driver sin egen forretning, har egen indflydelse på omfanget af 

arbejdsopgaver og til dels er med til at træffe beslutninger i kommanditselskabet. Det andet kriterie 

om, at den enkelte deltager skal have instruktionsbeføjelser over andre medarbejdere, bør gøre sig 

gældende, idet kommanditselskabet har ansat personale til at støtte konsulenternes forretning. 

SKAT kommenterer ikke herpå, men vores opfattelse af sagen er, at konsulenterne implicit bør have 

instruktionsbeføjelser over de tilhørende medarbejdere i kommanditselskabet, idet disse løser 

diverse administrative opgaver for virksomheden, som således må pålægges af virksomhedens 

konsulenter. Det tredje kriterie vurderes som opfyldt, idet de enkelte konsulenter selv bestemmer 

over deres egen tid og gøren, hvilket der tydeligt redegøres for i beskrivelsen af de faktiske forhold i 

SKM2018.248.SR.  
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Sammendragende er det SKAT’s opfattelse, at spørger på baggrund af en konkret vurdering må 

anses for selvstændigt erhvervsdrivende, idet spørger anses for at have en reel indflydelse og en 

reel økonomisk risiko som deltager i kommanditselskabet.171 

 

8.3 Fortolkning og vurdering af Skatterådets afgørelse 

Den tidligere praksis, hvorefter en person ved alene at erhverve en mindre ejerandel i et 

skattemæssigt transparent selskab herefter automatisk blev anset for at være selvstændigt 

erhvervsdrivende i skattemæssigt henseende, er med indførelsen af ligningslovens § 4 ikke længere 

gældende, jfr. Skatteministeriets høringssvar til Dansk Erhverv (L 194 – bilag 1). 

Det kan derfor tolkes, at selvom spørger i denne sag bliver anset som selvstændigt 

erhvervsdrivende i skattemæssig henseende, er det på baggrund af en helhedsvurdering af 

nærmere specificerede krav, som anført i foregående afsnit, og ikke alene fordi spørger har 

ejerandele i et skattemæssigt transparent selskab. Så hensigten med LL § 4 antyder ikke, at det var 

intentionen at bevare retsstanden fra før Skatterådets afgørelse.  

Det bindende svar i SKM2018.246.SR vurderes efter vores mening ikke som et grænsetilfælde, idet 

SKAT ikke sår tvivl om betingelsernes opfyldelse, hvorfor dette formentlig er tiltænkt at skulle være 

det første offentliggjorte bindende svar efter LL § 4’s ikrafttrædelse. Dette kan være for at sikre, at 

retstilstanden ikke skal opfattes som usikker, men for netop at præcisere formålet med 

lovændringen og hensigten med denne. SKAT konkluderer i sagen, at de kriterier, der vil være 

velegnede til at indgå i bedømmelsen af, om en deltager i et skattemæssigt transparent selskab er 

selvstændigt erhvervsdrivende, således vil afhænge af sagens faktiske omstændigheder, og at der 

dermed ikke automatisk kan drages konklusion af en deltagers skattemæssige status på baggrund af 

præcist fastsatte parametre. 

Vi kan ikke være sikre på, hvorfor lige netop dette svar er offentliggjort, men ovenstående vurdering 

beror på den vurdering, at nærværende sag ikke falder ind i gråzonerne omkring fortolkning af LL § 

4, men klart viser SKAT’s fortolkning og anvendelse af den nye regel.  

Det bindende svar bringer dog lys over indskudsproblemstillingerne, vi tidligere har beskrevet. Via 

SKM2018.248SR gives således en afklaring på, at indskuddet alene ikke behøver at være af 
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væsentlig karakter og det udløsende parameter i vurderingen af en deltagers skattemæssige stilling 

som deltager i en selvstændig erhvervsvirksomhed.   

Alt i alt bekræftes kriterierne vedrørende økonomisk risiko og indflydelse fra cirkulære nr. 129 af 4. 

juli 1994. De gråzoner, som SKM2015.729.SR lagde op til, bliver ikke belyst i SKM2018.248.SR. 

Rette indkomstmodtager  

Som beskrevet i tidligere afsnit har en fysisk person mulighed for at drive virksomhed gennem et 

selskab, som den pågældende person selv ejer. I de tilfælde, hvor typisk sportsfolk, kunstnere og 

konsulenter m.fl. havde en så afgørende personlig indsats, mente skattemyndighederne, at deres 

arbejde kun kunne udøves i personligt regi. Tidligere håndhævede skattemyndighederne det 

såkaldte substitutionsprincip, hvis tanke var, at hvis ejeren af et selskab var uundværlig for 

udøvelsen af den pågældende aktivitet, kunne indkomsten ikke anses for indtjent i selskabet, men i 

stedet for af personen.172 

Dette er dog tidligere blevet underkendt i Højesteret. Ved dommen i TfS 1998, 485.H blev 

substitutionsprincippet underkendt, hvorfor det nu er muligt at drive sin erhvervsvirksomhed som 

personligt ejet virksomhed, vel at mærke hvis betingelserne ”efter en konkret vurdering” er opfyldt.  

Sagen drejede sig om en operasanger, som var ansat ved Det kongelige Teater, og som derudover 

havde indtægter ved andre koncerter, som han ønskede at drive gennem sin koncertvirksomhed i 

selskabsform. Både Ligningsrådet, Landskatteretten og Landsretten var nået frem til, at sådan 

virksomhed ikke kunne drives i sådan selskabsform. Højesteret kom frem til, at selvom 

virksomheden ville bestå af kunstneriske aktiviteter, som naturligvis kun kunne opfyldes af 

operasangeren selv, adskilte virksomheden sig ikke afgørende fra anden virksomhed, som i de 

senere år udøves i selskabsform. Der var hverken i statsskatteloven eller på andet grundlag 

hjemmel til at frakende kunstnerisk virksomhed i selskabsform skatteretlig betydning.173 

Det, vi erfarede gennem TfS 1998, 485.H, var, at en manglende substitutionsmulighed for den 

fysiske person, dvs. de tilfælde, hvor det udelukkende er aktiviteten, der kan udføres af personen 

                                                      

172 SKM2018.248.SR. 
173 Den Juridiske Vejledning C.D.2.2.4 Substitutionsprincippet.  
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selv, og som ikke i sig selv forhindrer, at aktiviteten i skattemæssig henseende udøves i 

selskabsform, og derved kan indkomsten anses for erhvervet af selskabet.174 

Spørgsmålet om, hvem der anses for rette indkomstmodtager, er bestemt af praksis – det vil sige, at 

de i høj grad er fastlagt af konkrete afgørelser, hvor en given aktivitet skattemæssigt bliver vurderet 

som indkomst indtjent af en person eller et selskab, der driver aktiviteten gennem selskabet, og 

dermed om det er selskabet eller personen selv, der kan anses for rette indkomstmodtager. Når 

indkomsten anses for optjent af et selskab, sker der beskatning af indkomsten med 22 pct. i 

selskabet (2018). Der sker først yderligere beskatning, når midlerne fra selskabet trækkes ud til 

ejerne. Dette betyder, at scenarierne er testet i praksis, hvor de er bedømt ud fra en konkret 

vurdering. Det følger af praksis, at lønmodtagere skattemæssigt ikke kan få deres lønindkomst 

udbetalt til og beskattet i et selskab, som de ejer.175 

Som nævnt tidligere har en selvstændigt erhvervsdrivende, der har drevet virksomhed i et 

skattemæssigt transparent selskab, haft mulighed for at placere sin andel af indkomst fra det 

skattemæssigt transparente selskab i et selskab, som den pågældende kontrollerer. Der henvises til 

afsnit 5.2, hvor der er oplistet de betingelser, som skal være opfyldt, før man opnår denne 

skattemæssige mulighed. Således er det selskabet, der i situationen anses for rette 

indkomstmodtager, og som dermed skal beskattes af indkomsten.  

For eksempel i sagen om tre statsautoriserede revisorer, der drev deres virksomhed gennem et 

interessentskab, hvor de overdrog deres erhvervsmæssige interessentskabsandele til tre 

anpartsselskaber. Det blev skatteretligt anderkendt, at de kunne udøve selvstændig 

erhvervsvirksomhed gennem de tre anpartsselskaber jfr. TfS 1999, 646 Ø (Arthur Andersen sagen). 

Herved blev det bekræftet, at anpartsselskabet blev anset for rette indkomstmodtager.176 

Det forudsætter naturligvis, at de pågældende personers indkomst inden overførslen til selskabet 

også kunne anses for optjent ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Såfremt der havde været tale 

om lønindkomst, ville det ikke være muligt skattemæssigt at overføre indkomsten til virksomheden.  

  

                                                      

174 Den Juridiske Vejledning C.D.2.2.4 Substitutionsprincippet. 
175 SKM2018.248.SR afsnit 2.1.3 Rette indkomstmodtager. 
176 SKM2018.248.SR og SKM2010.431.SR – afsnit ”Spørgers eventuelle opfattelse” samt ”Besvarelse af spørgsmål 1”.  
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Kapitel 9 – Konsekvens, hvis vurdering af ej selvstændigt erhvervsdrivende 

9.1 Indledning 

Efter den nye regel jfr. LL § 4 vil der således nu i alle konkrete tilfælde for en selskabsdeltager 

sondres imellem, om denne er selvstændigt erhvervsdrivende, lønmodtager eller blot har foretaget 

en investering i et givent skattetransparent selskab. 

Der er i nedenstående afsnit gennemgået de væsentligste påvirkninger for partnerselskabet og dets 

deltagere, såfremt en deltager ændrer status fra selvstændigt erhvervsdrivende til ikke at være 

dette længere eller kun delvist at være selvstændigt erhvervsdrivende. Afsnittet skal således ikke 

ses som en udtømmende liste over forhold, men en gennemgang af de forhold, vi har vurderet 

mest væsentlige. 

 

9.2 Manglende potentiel indeholdelse af kildeskat for partnerselskaber 

I forbindelsen med fremsættelsen af lovforslaget L 194, som senere blev vedtaget og afstedkom 

den nye regel i ligningslovens § 4, har der i processen været mulighed for at stille spørgsmål direkte 

til Folketinget i forbindelse med beslutningsprocessen og fremsættelsen af lovforslaget. 

Denne mulighed har både Dansk Industri og FSR – danske revisorer benyttet sig af. Det må 

forventes, at FSR – danske revisorer både skriver på vegne af foreningens medlemmers egen 

deltagelse i netop skattetransparente enheder og særligt partnerselskaber samt den del af 

foreningens medlemmer, som til daglig rådgiver kunder omkring skat, regnskab og øvrige forhold, 

som den nye lov kunne påvirke i forhold til skattetransparente enheder. 

Der er særligt dele af FSR’s spørgsmål, som relaterer sig til korrekt behandling af A-skat mv. Med 

udgangspunkt i svaret fra Skatteministeriet er den væsentligste del heraf gengivet nedenfor: 

”FSR rejser spørgsmål om, hvordan selskabet skal sikre sig, at der indeholdes korrekt A skat 

af den andel af vederlaget, der skal anses for løn. 

 

Hertil bemærkes, at selskabet i forbindelse med den løbende udbetaling af vederlag til 

partneren må foretage en konkret vurdering af, i hvilket omfang det udbetalte beløb skal anses for 

løn eller afkast af investeringen. Det er i denne forbindelse uden betydning, om hele aconto 

vederlaget udbetales kontant, eller en andel tilskrives den pågældendes kapitalkonto. Det må 

antages, at acontoudbetalinger til selskabsdeltagerne normalt udbetales ud fra et 
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forsigtighedsprincip, således at kun en andel af det forventede vederlag udbetales løbende. Ud fra 

denne betragtning kan det formentlig i de fleste tilfælde antages, at hele det beløb, der løbende 

udbetales eller tilskrives kapitalkontoen, må behandles som A-indkomst med A-skattetræk til følge. 

Når året er gået, må der herefter foretages en endelig opgørelse af fordelingen på løn og 

investeringsafkast og herunder foretages en eventuel regulering af lønindberetningen og A-

skattetrækket. 

Det følger af skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 1, at omgørelse kan tillades, såfremt 

dispositionen ikke i overvejende grad har været båret af hensynet til at spare eller udskyde 

skatter. Der er tale om en konkret vurdering, og der vil kunne forekomme tilfælde – primært 

i de første år efter lovens vedtagelse – hvor en given fordeling, som viser sig at være 

forkert, ikke nødvendigvis er sket med henblik på at spare eller udskyde skatter, men er 

sket for at efterleve lovens krav om en korrekt fordeling af indkomsten.” 177 

 

På baggrund af ovenstående vurdering i forhold til behandling af omgørelse i forhold til typen af 

indkomsten og herved behandlingen heraf er det vurderet, at der med dette in mente må gøres 

samme tanker omkring vurderingen af, om et skattetransparent selskab kan og ikke mindst vil blive 

gjort ansvarlig for manglende indeholdelse af kildeskatter. 

Det vurdereres således, at manglende indeholdelse af kildeskatter som følger af en eventuel 

omstødelse af indkomsttypen i høj grad tillige vil lægge sig op ad sondring af, om den oprindelige 

vurdering af, om dispositionen ikke i overvejende grad har været båret af hensynet til at spare eller 

udskyde skatter. Hvis det efter en konkret vurdering ikke vurderes at være tilfældet, er det på 

baggrund heraf ikke vurderet, at der vil ske sanktioner herved. 

 

Men hvis der på den anden side efter en konkret vurdering konkluderes, at fordeling af indkomsten 

i overvejende grad er sket for at spare eller udskyde skat, og indkomstmodtageren ikke får lov til at 

omgøre dispositionen efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 1, vil der være en reel 

mulighed for sanktioner mod den indeholdelsespligtige (i dette tilfælde partnerselskabet) og den 

skattepligtige (deltageren). 

Spørgsmålet om manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag er i flere omgange blevet 

behandlet af domstolene, og der kan være forskellige sanktioner alt efter graden af forsømmelsen. 

Disse forhold vil blive nærmere gennemgået nedenfor. 

                                                      

177 J. nr. 2017 – 531 Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 af 22. maj 2017, side 5. 



87 |  

 

9.3 Hvem hæfter, og hvad er sanktionerne? 

Hvis tilfældet opstår, og der ikke er indeholdt de korrekte kildeskatter i form af f.eks. A-skat og AM-

bidrag, er det som udgangspunkt både den indeholdelsespligtige og lønmodtageren, som sammen 

hæfter solidarisk for de ikke indeholdte skatter.178 Det er således muligt enten at opkræve beløbet 

hos den indeholdelsespligtige efter reglerne i KSL § 69, stk. 1 eller hos lønmodtageren efter KSL § 

68, og dette skal jfr. loven ske straks.179 

Det er således muligt for det offentlige at indkræve de manglende skatter hos både lønmodtager og 

den indeholdelsespligtige. I praksis vil det som oftest blive krævet indbetalt fra den 

indeholdelsespligtige i de tilfælde, denne allerede har tilbageholdt beløbene ved løbende 

lønudbetalinger, i øvrige tilfælde vil det skyldige omvendt oftest blive opkrævet fra 

lønmodtageren180. Der er via Den Juridiske Vejlednings afsnit G.A.3.3.7.2.2 oplistet enkelte tilfælde, 

hvor opkrævning vil ske til den ene eller anden part. Der kan tillige henvises til bestemmelserne jfr. 

KSL § 84, der omhandler, at den indeholdelsespligtige skriftligt skal holde lønmodtageren 

informeret om de beløb, der er indeholdt. Til vurderingen af, hvor beløbet skal opkræves, skal der i 

øvrigt overvejes og vurderes, om den indeholdelsespligtige har udvist forsømmelig adfærd. Til 

vurdering heraf henvises der til TfS 1999,377, SKM2002.105.ØLR & SKM.2008.613.HR. 

 

Til ovenstående skal det endvidere bemærkes, at hvis den indeholdelsespligtige pålægges at hæfte 

for manglende indeholdte kildeskatter efter KSL § 69, stk. 1, har denne tillige mulighed for at søge 

regres hos indkomstmodtageren, dette følger af SKM2002.105.ØLR.181 Til dette skal bemærkes, at 

et sådant krav nok afhænger af, hvem der har foretaget manglende indeholdelse, oplysning, 

betaling mv., samt om en af parterne har handlet uagtsomt eller groft uagtsomt.  

 

Behandlingen af partnerselskabernes vurdering af, om de enkelte deltagere er selvstændigt 

erhvervsdrivende, helt eller delvist, kan således have påvirkning på, om selskabet skal indeholde A-

skat og AM-bidrag, og om disse er indeholdt og betalt på det korrekte grundlag. Ovenstående 

omhandler imidlertid grundlæggende kun mulighed for opkrævning af de manglende kildeskatter, 

                                                      

178 Den Juridiske Vejledning 2018-1 G.A.3.3.7.2.2 – Hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag. 
179 Kildeskatteloven, § 68. 
180 Den Juridiske Vejledning 2018-1 G.A.3.3.7.2.2 – Hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag. 
181 Den Juridiske Vejledning 2018-1 G.A.3.3.7.2.2 – Hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag. 
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herudover er der ligeledes jfr. KSL reguleret både straf ved bøde og fængsel, såfremt forholdet 

dømmes at være forsætligt eller groft uagtsomt.182  

 

9.4 Delkonklusion 

I henhold til reglerne i kildeskatteloven er der således en potentiel risiko for, at et partnerselskab 

eller dets deltagere efter indførelsen af LL § 4 kan blive pålagt straf i form af bøde eller fængsel, 

såfremt en deltager ikke vurderes for selvstændigt erhvervsdrivende, efter 1. januar 2018, og der 

ikke korrekt er indeholdt kildeskatter efter gældende love. I forhold hertil må der især vurderes, 

hvor slemt forholdet er, altså er der som tidligere nævnt tale om, at indkomsten er fordelt for at 

spare eller udskyde skat i et sådant omfang, at forholdet findes forsætligt eller groft uagtsomt. I 

tilfælde, hvor dette kunne være tilfældet, og deltageren altså uden tvivl burde være vidende om, at 

han ikke falder i kategorien for selvstændigt erhvervsdrivende, og der løbende er udbetalt honorar 

til en fysisk person uden indeholdelse af A-skat eller AM-bidrag, vil der således være grundlag for 

straf med bøde eller fængsel, hertil henvises særligt til SKM.2013.66.ØLR, hvor den tiltalte først er 

blevet dømt i byretten og senere stadfæstet i Østre Landsret. Her blev den dømte straffet med 

både bøde og fængsel, idet han blev dømt for flere forhold af samme karakter, og blev således 

straffet for manglende indeholdelse af bl.a. kildeskatter.183 

Det er vores vurdering, at der efter udløb af skatteåret 2018 løbende vil komme en afprøvning af 

den nye praksis som følge af indførelsen af reglerne i LL § 4. Indtil der således jfr. praksis og/eller 

retningslinjer fra SKAT bliver fastsat en behandling og vurdering af partnerselskabers deltageres 

krav til at være selvstændigt erhvervsdrivende, vil der være en chance for, at man som deltager i et 

partnerselskab ikke har foretaget den korrekte vurdering og herved potentielt kan mangle 

indeholdelse af kildeskatter og blive ramt af, hvad der heraf medfølger. 

 

9.5 VSO (opsparet overskud) 

Virksomhedsskatteordningen er som udgangspunkt et skatteberegningssystem, som efter 

anmodning fra den selvstændigt erhvervsdrivende finder anvendelse på beregning af skatten af 

resultatet for personligt drevet virksomhed. Ordningen giver den selvstændigt erhvervsdrivende 

mulighed for, at anvende en beskatningsform, der ligner skattereglerne for selskaber, dvs. med 

                                                      

182 Kildeskatteloven, § 74, stk. 1 & stk. 2. 
183 SKM.2013.66.ØLR. 
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samme skatteprocent, fradragsmuligheder af omkostninger mv. For yderligere henvises der til afsnit 

4.3 vedrørende beskatning af deltagere. 

Som indledningsvist nævnt og som igennem store dele af afhandlingen er drøftet, er det 

fremadrettet det ukendte territorie omkring klassificeringen som selvstændigt erhvervsdrivende 

eller som lønmodtager. Særligt for de deltagere i personselskaber som har benyttet sig 

virksomhedsskatteordningen eller har ejet sine andele af personselskabet gennem et kapitalselskab, 

vil der fremadrettet være en række forhold, som behørigt bør afdækkes. Særligt når der drages 

konklusioner og analyseres på forholdende vedrørende SKM2015.729.SR, hvor ejerne netop 

benyttede sig af virksomhedsskatteordningen. 

De væsentligste problemstillinger særligt for deltagere, som ikke fremadrettet vil blive klassificeret 

som selvstændigt erhvervsdrivende, diskuteres i dette afsnit. 

 

Ophørsbeskatning 

Ved brug af virksomhedsskatteordningen er der for personer som normalt har en indkomst af en 

sådan størrelse at indkomsten bliver ramt af topskat, er der netop en skattemæssig fordel idet 

ordningen giver adgang til indkomstudjævning (opsparet overskud).184 Opsparingsordningen i 

VSO’en giver den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for, at udjævne størrelsen af den 

progressivt beskattede personlige indkomst. 

På baggrund af en række af forhold i SKM2015.729.SR er det vurderet, at der især i større revisions- 

og konsulentvirksomheder, hvor virksomhedsskatteordningen har været benyttet, vil være en lang 

række af deltagere som har ”væsentlige eller betydelige” opsparede overskud i deres VSO. Dette er 

især set i lyset af dele af SKAT’s indstilling og begrundelse i sagen for det bindende svar, hvor af det 

fremgår ”de seneste 10 år har haft et årligt overskud på et meget betydeligt beløb.”185  

Antagelse, og særligt drøftelsen om hvad der i så fald vil ske med disse opsparede underskud, 

vurderes derfor særligt væsentlige. 

Udfordringerne ved at have større opsparede overskud er i princippet, at man har foretaget en 

udskydelse af en del af skattebetalingen. Denne udskydelse af den resterende beskatning kan 

forsættes, så længe der i skattemæssigt henseende drives selvstændig erhvervsvirksomhed i 

VSO’en. Såfremt en deltager af et partnerselskab efter indførslen af LL § 4 ikke længere betragtes 

                                                      

184 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.C.5.2.1 Skattemæssige fordele ved virksomhedsordningen. 
185 SKM2015.729.SR – SKATs indstilling og begrundelse. 
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som selvstændig erhvervsdrivende, vil der således som udgangspunkt ske ophørsbeskatning. Der 

fremgår følgende af Den Juridiske Vejledning: 

”Hovedregel: Indestående på konto for opsparet overskud skal beskattes, når en selvstændig 

 afstår hele sin virksomhed, eller 

 fuldstændigt ophører med at drive virksomheden.”186 

Reglerne fremgår nærmere bestemt af VSL § 15, stk. 1, 1. pkt. 

I forhold til en eventuel omkvalificering af en deltager i et partnerselskab, kan der indledningsvist 

være en stor gråzone for, hvorvidt man overhovedet rammes af hovedreglerne jf. ovenfor. Særligt 

sondringen om den skattepligtige ”fuldstændigt ophører med at drive virksomhed” kan give 

anledning til diskussion og især tvivl. 

Det fremgår ligeledes af Den Juridiske Vejledning: ”Opretholdes der -  i forbindelse med afståelse 

eller ophør af en virksomhed - en mindre del af virksomheden, må det vurderes, hvorvidt denne 

mindre del af virksomheden i sig selv kan begrunde, at der er opretholdt en virksomhed i 

virksomhedsskattelovens forstand. Eksempelvis vil et cvr. nummer i Det centrale virksomhedsregister 

ikke alene kunne begrunde, at der et opretholdt en virksomhed. 

Tilsvarende vil en virksomhed af ganske underordnet omfang - herunder en berostillet virksomhed 

-  ikke kunne begrunde, at der er opretholdt en virksomhed.”187 

Ved ovenstående vurdering om ophør eller afståelse er der således tale om en konkret vurdering 

omkring opretholdelse af ny selvstændig erhvervsvirksomhed og videreførelsen af VSO’en.  

Spørgsmålet om grænserne er og de vurderinger der ligger til grund har ændret sig. Hvis vi går cirka 

30 år tilbage så kan der henvises til følgende: 

                                                      

186 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.C.5.2.13.1 Virksomhedsordningen i forbindelse med fuldstændig afståelse eller 

ophør. 
187 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.C.5.2.13.1 Virksomhedsordningen i forbindelse med fuldstændig afståelse eller 

ophør. 
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”Visse lønmodtagere har dog driftsomkostninger, der efter deres art og omfang går væsentligt 

udover hvad der er sædvanligt i lønmodtagerforhold. Sådanne lønmodtagere vil efter 

omstændighederne kunne anvende VSO., jf. spm til Skatteministeren TfS 1987, 271 SMIN”188 

Ovenstående tæller nok stadig med i en samlet vurdering, men hvor meget vægt det tillægges, er 

svært at svare på i forhold til mange af de andre parametre. 

Der har både i Landsskatteretten, Byretten og Landsretten været flere sager, hvor grænserne for 

hvad der er tilstrækkeligt for at opretholde selvstændig erhvervsvirksomhed i henhold til brug af 

virksomhedsskatteordningen. Der henvises f.eks. til SKM20014.812.LSR, SKM2014.732.LSR og fra i 

år SKM2018.338.LSR. 

Såfremt det fastlægges, at der ikke længere er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, vil den 

deltager som i tidligere indkomstår har benyttet sig af VSO, såfremt denne ikke driver anden 

tilstrækkelig erhvervsvirksomhed således blive beskattet af tidligere opsparede overskud. 

”Indeståendet på konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat skal beskattes i det 

indkomstår, hvor afståelsen/ophøret finder sted. Virksomhedsskatten bliver modregnet i slutskatten 

mv. Kan virksomhedsskatten ikke rummes i slutskatten, bliver den overskydende del udbetalt 

kontant. Se VSL § 10, stk. 3”189 

Der er således en reel risiko for, at deltagere fra et partnerselskab der enten vedrører selskabet fra 

SKM2015.729.SR i skatteåret 2018 vil blive beskattet af største delen af deres formue. Den endelige 

beskatning vil således i stort omfang formentligt blive beskattet i samme indkomst år, som personlig 

indkomst og med en stor andel af topskat til følge. Netop topskatten er formentligt en del af det, 

som den skattepligtige har prøvet at undgå ved brug af mulighederne for indkomstudjævning 

(opsparet overskud) i VSO’en. I året hvor VSO’en kommer til ophør, er det dog muligt at benytte sig 

af ordningen året ud.190 Herved får den skattepligtige mulighed for at vente med at hæve det 

opsparede overskud til det efterfølgende indkomstår jf. VSL § 15, stk. 1, 4. pkt. 

                                                      

188 TfS 1987, 271", "SMIN1987.SPM S 721. 
189 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.C.5.2.13.1 Virksomhedsordningen i forbindelse med fuldstændig afståelse eller 

ophør. 
190 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.C.5.2.13.1 Virksomhedsordningen i forbindelse med fuldstændig afståelse eller 

ophør. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158215#P10
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For stadigvæk at bevare status som selvstændig erhvervsdrivende, og herved imødegå ovenstående 

risiko, er det sandsynligt, at der fremadrettet vil være en del af de deltagere, som kan 

omkvalificeres efter de nye regler, som muligvis har travlt med at starte ny erhvervsmæssig 

virksomhed op for at bevare fordelene i VSO’en. 

Der skal her henvises til reglerne i VSL § 15, stk. 2, ”Overtager eller påbegynder den skattepligtige en 

anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende indkomstår, kan den skattepligtige anvende 

virksomhedsordningen uden ophør. Det er en betingelse herfor, at den regnskabsmæssige opdeling 

af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi og en privatøkonomi efter § 2, stk. 

1, opretholdes i hele perioden.”191  

For de deltagere der således selv vurderer at være i risikogruppen for ikke længere at være 

selvstændig erhvervsdrivende som følge af deres deltagelse i personselskabet, kan de med fordel 

starte ny erhvervsvirksomhed op, hvor f.eks. udlejningsvirksomhed kunne være en mulighed. Igen 

skal der henvises til de tidligere domme, i det der skal være tale om et vidst omfang af udlejning for 

dette klassificeres som erhvervsvirksomhed. Her er det også vigtigt at bemærke det tidsmæssige 

aspekt (inden udløbet af det efterfølgende indkomstår). 

En anden mulighed for at fortsætte sin VSO er næring med køb og salg af værdipapirer. Ved denne 

løsning er der også gråzoner ved vurderingen om køb og salg foretages som næringsdrivende.192 

Det er vigtigt at have for øje, at dette kræver opfyldelse af aktieavancebeskatningsloven (ABL) § 17, 

stk. 1 omkring næring ved køb og salg. På netop dette område er der en lang række domme som 

det er værd at tage i betragtning inden denne løsning kan overvejes for den skattepligtige. Der skal 

således jf. retspraksis en væsentlig andel af handler til for at blive klassificeret som næringsdrivende 

se bl.a. f. TfS 1996, 64 H, SKM2008.766.LSR samt SKM2009.402.SR.  

  

Ovenstående problemstilling er ikke behandlet ved hverken domme eller i afgivne bindende svar 

efter indførslen af LL § 4, hvorfor der ikke endeligt kan føres to streger under den forventede 

konklusion samt mulighederne for de berørte parter. Det bliver dog spændende fremadrettet at 

følge udviklingen i praksis. 

                                                      

191 VSL § 15, stk. 2. 
192 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.B.2.4.3.1 Beskatning af personer. 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1782309
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9.6 Ejerskab via kapitalselskab 

Såfremt deltagere i partnerselskaber ikke ejer aktierne i personligt regi, men i stedet har valgt at 

foretage deres investering igennem et kapitalselskab, kan der opstå en række forhold eller 

komplikationer som følge af LL § 4. Vi vil i dette afsnit komme ind på de forhold, som vi har vurderet 

mest væsentlige at behandle, såfremt den skattemæssige betragtning som selvstændig 

erhvervsdrivende ændres, og investeringen i et partnerselskab er foretaget i et 100 % ejet kapital 

selskab. 

En del af afsnittet vil tage udgangspunkt i loven, den opdaterede juridiske vejledning og ikke mindst 

de spørgsmål og svar, som blev stillet til Skatteministeriet i forbindelse med implementeringen af 

loven. Det er værd at bemærke, at kapitalselskabet både vil være et selvstændigt rets- og 

skattesubjekt.193 

Beskatning af opsparet formue (egenkapital) 

Som beskrevet i afsnit 4.3.4 er det en generel antagelse, at et kapital driver erhvervsmæssig 

virksomhed, også selvom dette kun fungere som holdingselskab.194 I modsætning til VSO’en er der 

derfor ikke som udgangspunkt nogle problemer med tidligere opsparet formue, der ligger i 

kapitalselskabet (egenkapitalen). Der er altså som udgangspunkt ingen yderligere eller ophørs 

beskatning af formuen, hvis denne ligger i f.eks. et anpartsselskab. 

Anpartsselskabet kan komme i en situation, hvor dette manglede at indeholde potentielle 

kildeskatter, dette vil for nu ikke blive behandlet yderligere, da dette allerede er drøftet i afsnit 9.2.  

Fordeling af indkomst og beskatning 

Uanset om deltageren i partnerselskabet bliver klassificeret som selvstændig erhvervsdrivende eller 

ej, vil der skulle foretages en fordeling af den samlede indkomst. Der vil i det følgende blive 

gennemgået de mest åbenlyse problemstillinger og overvejelser, såfremt den skattepligtige ikke 

klassificeres som selvstændig erhvervsdrivende.  

FSR har i deres spørgsmål anfægtet, at der kan være mulighed for trippelbeskatning bestående af 

lønindkomst, tilskudsbeskatning samt beskatning ved udbytte.195 Dette er særligt på baggrund af 

                                                      

193 Beskatning af anparts og aktieselskaber sker efter selskabsskatteloven jf. SEL § 1, stk. 1. 
194 Se afsnit 4.3.5 samt Johnson Holding dommen (SKM2004.297.HR) 

195 L194 – Svar på spørgsmål nr.  2 af 9. maj 2017. 
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den meget åbne lovtekst, samt forarbejder til loven hvor forholdet ikke er behandlet. På baggrund 

heraf har FSR stillet følgende spørgsmål til skatteministeriet:  

”FSR beder skatteministeren bekræfte, at anpartsselskabet skal anses for rette indkomstmodtager af 

det afkast fra f.eks. partnerselskabet, som ikke beskattes som løn.”  

Det skal bemærkes, at det vurderes særligt vigtigt, hvordan en sådan fordeling af indkomsten skal 

foretages. Til spørgsmålet svarede skatteministeriet følgende: 

”Det kan bekræftes, at hvis anpartsselskabet har foretaget investeringen, vil afkastet heraf skulle 

beskattes i anpartsselskabet. Det svarer til den situation, hvor en lønmodtager i et aktieselskab har 

f.eks. et 100 pct. ejet anpartsselskab, som erhverver en andel af kapitalen i aktieselskabet. I denne 

situation skal anpartsselskabet også anses for rette indkomstmodtager af udbyttet fra 

aktieselskabet og beskattes heraf, hvis aktierne er porteføljeaktier.”196 

Svaret fra ministeriet indeholder således en direkte sammenligning til en investering, hvor der 

løbende alene vil være tale om udbytte. Der er således ikke taget stilling til den sondring at der ved 

udbytte mellem anpartsselskaber ofte er tale om skattefrihed (datterselskabsaktier og skattefrie 

porteføljeaktier).197 Hvorimod der ved udbetaling fra et kapitalselskab til ejeren ikke er væsentlig 

forskel, hvorvidt der udbetales udbytte eller løn ”generelt set”.198 

Det kan dog udledes, at skatteministeriet er enig i, at selve investeringen i partnerselskabet i sig selv 

har en værdi og derved også giver anledning til modtagelse af et afkast, uanset om den ultimative 

ejer også får en andel af lønindkomst. Det svære ved dette findes imidlertid stadig at være 

fordelingen mellem eventuelt lønindkomst og øvrige indkomsttyper. 

I relation til netop dette problem omkring fordelingen af indkomsten har FSR ligeledes forespurgt i 

forhold til mulighederne for at omgøre fordelingen af indkomsten jf. skatteforvaltningslovens § 29, 

stk. 1 nr.1, hvortil skatteministeriet svarer: 

”Hvis det samlede vederlag er fordelt således, at den del af indkomsten, der skal anses for løn, er 

fastsat væsentligt lavere end lønniveauet hos tilsvarende lønmodtagergrupper, og den del af 

indkomsten, der skal anses for afkast af investeringen, er fastsat væsentligt over afkastet af en 

                                                      

196 L194 – Svar på spørgsmål nr.  2 af 9. maj 2017. 
197 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.D.2.4.3.2 Skattefri udbytteindtægter – herunder udbytte af egne aktier. 
198 Generel opfattelse som har været med til at bestemme grænserne ved top skat, samt udbytte beskatningsprocent. 
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tilsvarende investering, må den ukorrekte fordeling som udgangspunkt antages at være båret af 

hensynet til at spare eller udskyde skatter, således at det vil være vanskeligt at få tilladelse til 

omgørelse.”199 

I særligt disse tilfælde, hvor omgørelse ikke vil blive godkendt, vil der særligt være mulighed for 

dobbelt eller trippelbeskatning. Der har endnu ikke været sager prøvet ved retten endnu, hvorfor 

det er svært at komme med præcise retningslinjer for disse sondringer, og det må forventes, at 

disse indeholder en del gråzoner. For yderligere omkring omgørelse henvises til afsnit 9.2. 

I det netop opdaterede afsnit C.C.1.2.4 i Den Juridiske Vejledning omhandlende selvstændigt 

erhvervsdrivende ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab, er der indført et kort afsnit 

vedrørende netop konsekvenserne (fremgik tidligere af DJV 2018-1 C.C.1.1.1), hvis den 

skattepligtige er deltager gennem et selskab.  

Af Den Juridiske Vejledning fremgår følgende: ”Hvis der efter de ovenstående kriterier ikke er tale 

om selvstændig erhvervsvirksomhed, men om lønindkomst fra det skattemæssigt transparente 

selskab, vil lønmodtageren heller ikke kunne udøve aktiviteten gennem et af personen kontrolleret 

selskab, fx et aktie- eller anpartsselskab, der deltager i det skattemæssigt transparente selskab, med 

den virkning, at indkomsten anses for indtjent af kapitalselskabet og ikke af personen.”200 

Den første del af ovenstående giver rigtigt god mening i forhold til, hvad vi tidligere har undersøgt i 

afhandlingen, såfremt man ikke anses som selvstændig erhvervsdrivende, men som lønmodtager. 

Den indkomst du modtager er som lønmodtager og det er ikke muligt at udøve den del af 

aktiviteten gennem et kontrolleret kapitalselskab, selvom det er kapitalselskaber, som reelt er 

deltager i det skattemæssigt transparente selskab. 

Vi hæfter os særligt ved den sidste linje ”at indkomsten anses for indtjent af kapitalselskabet og ikke 

af personen”.201 Hvis denne formulering tolkes strengt, er der umiddelbart kun omtalt én form for 

indkomst nemlig lønindkomst, som netop var defineret, men at indkomsten anses for indtjent af 

                                                      

199 L194 – Svar på spørgsmål nr.  2 af 9. maj 2017. 
200 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.C.1.2.4 Selvstændigt erhvervsdrivende ved deltagelse i et skattemæssigt 

transparent selskab. 
201 Den Juridiske Vejledning 2018-2 C.C.1.2.4 Selvstændigt erhvervsdrivende ved deltagelse i et skattemæssigt 

transparent selskab 
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kapitalselskabet, hvilket giver anledning til utvetydighed i forhold til hvorledes denne indkomst skal 

beskattes. 

På baggrund af ovenstående er der således opstået tvivl om, der i Den Juridiske Vejledning er en fejl 

i sætningen, eller om ovenstående er korrekt. Såfremt ovenstående er praksis, rejser det tvivl om, 

hvordan et kapitalselskab skal beskattes af lønindkomst, hvilket i alt tydelighed taler direkte imod 

den første andel af sætningen i vejledningen. Der er ikke ved gennemgang af retspraksis eller de 

mest gængse love fundet lov hjemmel til hvordan et kapitalselskab skal beskatte personlig 

indkomst. 

Alternativt kunne det tolkes som at den indkomst, der refereres til, er den indkomst, der ligger ud 

over lønindkomsten, hvilket i scenariet netop ville give langt mere mening, at bringe til beskatning i 

selskabet. Og dette ville ligeledes være i tråd med forarbejderne samt spørgsmål og svar til 

Skatteministeriet, som tidligere er gennemgået. Det skal bemærkes, at afsnittet ikke er ændret til 

afsnit C.C.1.2.4, men er en videreførelse af tidligere afsnit fra Den Juridiske Vejledning. 

Vi er derfor igen ude i et scenarie, hvor der er stor tvivl om beskatningen af indkomsten ved 

deltagelse i et partnerselskab, hvilket vurderes til at være særligt problematisk for deltagerne i 

denne type selskaber. 
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Kapitel 10 – Analyse  

10.1  Indledning 

I dette afsnit vil vi forsøge at redegøre for alle de konklusioner, som vi gennem afhandlingen har 

fundet frem til, ved at belyse de vigtigste og mest klare pointer for til sidst at diskutere de stadig 

uklare scenarier. Vi vil starte oppe i helikopterperspektivet, hvor vi vil tage udgangspunkt i de store 

rådgivnings- og konsulentvirksomheder, hvor der som udgangspunkt ikke hersker tvivl om, at de 

driver erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. Udfordringen består i, hvorvidt en 

del af ejerkredsen egentligt må anses for at være lønmodtagere, og hvordan dette så skal 

behandles.  

I spørgsmål og svar til Skatteministeriet i forbindelse med lovforslaget er der i flere spørgsmål 

udtrykt uklarhed om reglerne, og om denne stramning af retsstanden for selvstændigt 

erhvervsdrivende er et tilsigtet eller utilsigtet ønske.202   

Situationen for de små enkeltmandsvirksomheder med begrænset erhvervsmæssig aktivitet er en 

ganske anden, idet vurderingen beror på, om den erhvervsmæssige aktivitet er tilstrækkelig. 

Afgrænsningen omkring enkeltmandsvirksomheder vil kun omtales i dette afsnit og bruges parallelt 

i sammenhæng med diskussionen omkring, hvorvidt ejerne betragtes som selvstændigt 

erhvervsdrivende eller lønmodtagere i skattemæssig henseende.  

I de foregående afsnit er problemstillingerne ved ligningslovens § 4 gennemgået, og vi har 

analyseret det første offentliggjorte bindende svar vedrørende LL § 4 – SKM2018.248.SR. Vi vil i 

dette afsnit tage udgangspunkt i tre opstillede scenarier til at gennemgå de forskellige udfordringer 

ved vurdering af selvstændigt erhvervsdrivende ved deltagelse i et partnerselskab. De fire scenarier 

er oplistet nedenfor: 

- Partnerselskab med tre partnere, hvor den ene partner ejer en mindre ejerandel 

- Partnerselskab med ti partnere, hvor alle partnere ejer lige store andele 

- Partnerselskab med 100 partnere, hvor alle partnere har lige store ejerandele. 

I afhandlingens kapitel 5 – Praksis før LL § 4 blev gennemgået de generelle kriterier for vurdering af 

selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere. Her beror vurderingen altid på en konkret 

                                                      

202 L194 – Svar på spørgsmål nr. 1 af 3. maj 2017 og Svar på spørgsmål nr. 2 af 9. maj 2017. 
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vurdering af forholdene, også oplistet i kapitel 5. Ved gennemgang af LL § 4 i kapitel 7 udledtes det, 

at deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke længere alene var tilstrækkeligt for at anse 

indkomsten ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Her vil der tages udgangspunkt i primære forhold 

drøftet i SKM2015.729.SR, som bruges i en konkret vurdering ud fra nedenstående kriterier: 

- at den pågældende bærer den økonomiske risiko i forbindelse med arbejdets udførelse 

- at den pågældende ikke er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelse. 

De to kriterier anses i både bemærkninger til lovforslaget og høringssvarene som værende de 

væsentligste.  

I vores gennemgang holdes der stadig for øje, at når virksomheden drives i et skattemæssigt 

transparent selskab som f.eks. et partnerselskab, er de sædvanlige kriterier for, om der er tale om 

selvstændig erhvervsvirksomhed, ikke nødvendigvis i samme grad velegnede i vurderingen af, om 

den enkelte partner kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende. Det eneste offentliggjorte 

bindende svar vedrørende ligningslovens § 4 er SKM2018.248.SR. Dette er gennemgået, og 

udledninger vil også blive benyttet i dette kapitel. Dette forsøges illustreret ved gennemgang af 

nedenstående scenarier.  

I forlængelse af ovenstående kriterier er der ikke nævnt, hvordan den enkelte deltager har sit 

ejerskab i partnerselskabet. Det er for vores diskussion og analyse af de enkelte scenarier nedenfor 

ikke vurderet at have en forskel om investeringen i partnerselskabet er foretaget personligt, 

gennem et kapital selskab eller noget tredje. 

 

10.2  Scenarier 

10.2.1 Partnerselskab med tre partnere, hvor den ene partner ejer en mindre ejerandel203 

Forudsætninger 

Fælles for alle kapitalejere er, at de deltager aktivt i driften på lige fod samt har 

instruktionsbeføjelser over for virksomhedens medarbejdere. De tilkommer samme 

beslutningskompetencer, dog set ud fra deres stemmeandele, som antages at følge deres relative 

ejerandel.  

                                                      

203 En begrænset ejerandel er nævnt i SKM2015.729.SR, hvor der henvises til en ejerandel på 1/10 af de oprindelige 

ejerandele i det bindende svar. I vores scenarie antages andelen at være 6 % svarende til ca. 1/8 af de to andre partnere.  
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Branchen antages at være inden for rådgivning, hvor opstartsomkostninger er begrænset i forhold 

til virksomheder med produktionsapparater. Herudover er der taget udgangspunkt i, at 

partnerselskabet følger et sæt almindelige vedtægter uden særlige forhold omkring fordeling af 

kapitalklasser og beslutningskompetencer.  

Normalt vil der ikke være tvivl om, hvorvidt et skattemæssigt transparent selskab udøver 

erhvervsmæssig virksomhed. ”En advokat- eller revisionsvirksomhed, et reklamebureau eller en 

arkitektvirksomhed driver således i sig selv erhvervsmæssig virksomhed. Dette gælder uanset valget 

af organisationsform, og dermed uanset om virksomheden drives i f.eks. et aktieselskab eller et 

partnerselskab”.204 Idet vores fokus ligger på virksomheder, der drives i et skattemæssigt 

transparent selskab som partnerselskabet, er det ikke nødvendigvis givet, at de sædvanlige kriterier 

for vurdering af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, er velegnet for, om den 

enkelte partner kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende – hvorfor vi vil gennemgå kriterier og 

give en samlet opsamling. 

 

 

Indflydelse  

I dette eksempel vil det 

være brugbart at gå tilbage til diskussionen i kapitel 6 omkring det bindende svar SKM2015.729.SR 

for at drage paralleller til denne konkrete vurdering. Der er ingen tvivl om, at alle tre ejere antages 

at være selvstændigt erhvervsdrivende før indførelsen af LL § 4, da kravet på daværende tidspunkt 

om at være selvstændigt erhvervsdrivende udelukkende udgjorde at have andele af 

partnerselskabet. Efter indførelsen af LL § 4 lægger dette op til en konkret vurdering af de tre ejere.  

I dette scenarie lægges der vægt på, at alle tre ejere driver virksomheden i tæt samarbejde og i 

dagligheden som udgangspunkt vil have samme instruktionsbeføjelser over for virksomhedens 

medarbejder. Det antages, at alle ejere arbejder fuld tid, derved påtænkes, at de ikke kan påtage 

andet arbejde i dagligdagen ud over deltagelse i virksomhedens drift. 

Alle tre ejere antages at have de samme instruktionsbeføjelser over for virksomhedens 

medarbejdere i dagligdagen, som taler for, at de alle tre kan kvalificeres som selvstændigt 

                                                      

204 Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.4 afsnit ”De sædvanlige kriterier skal anvendes”. 
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erhvervsdrivende. Det er også den enkelte ejer, der både leder, tilrettelægger og instruerer 

arbejdet i forhold til dennes kunder. Dette er i overensstemmelse med kriterier i Den Juridiske 

Vejledning og i bemærkningerne til lovforslaget.  

Udadtil har partnerselskabet en anmeldt direktør i henhold til selskabsloven. Argumentet for, at 

dette ikke skal have indflydelse på vurderingen, er, at det er ledelse blandt ligemænd, især hvor der 

kun er tre kapitalejere, hvor ledelsesmandatet er givet af tre kapitalejerne. Dette er omtalt i FSR’s 

høringssvar, hvor de ikke tillægger dette værdi grundet påstanden om, at én ejer ikke kan 

bestemme alt.205  

SKAT giver i SKM2015.729.SR udtryk for, at ledelsesuddelegering i denne type virksomhed er 

nødvendigt. De tilføjer endvidere, at selvom antallet havde været mindre end i SKM2015.729.SR, vil 

det være indlysende.  

Med understregning af, at dette er forfatternes holdning, vurderes argumenterne valide i forhold til 

indflydelse og instruktionsbeføjelser. Det bemærkes dog, at ”Når virksomheden drives i et 

skattemæssigt transparent selskab som f.eks. et partnerselskab, er de sædvanlige kriterier for, om 

der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, ikke nødvendigvis i samme grad velegnede i 

vurderingen af, om den enkelte partner kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende.”206  

På dette område omkring instruktionsbeføjelser vurderes argumenterne alle at tale for en vurdering 

af, at alle tre partnere vurderes som selvstændigt erhvervsdrivende. At partnerselskabet juridisk 

stiller krav til en formel ledelsesstruktur, underbygger vores vurdering, samt at det organisatorisk er 

fornuftigt at have en direktør i forhold til dagligdagsbeslutninger. Vi vurderer ikke, der er forskel i 

opgavefordelingen, uanset om en af deltagerne er indsat som direktør. Så længe ejeraftalen 

tilskriver, at alle har reel indflydelse.  

Der, hvor det kan tale imod denne vurdering, er, hvis partneren, som har en lavere ejerandel, ikke 

har samme ret eller medbestemmelse over medarbejderne. Eksemplet kunne være, at partneren 

med højere ejerandel har ret til at bestemme over de bedste medarbejdere og påtvinger dem hans 

projekter. Dette er et tænkt scenarie og ville naturligvis ikke være nedskrevet – dette ville være 

praksis. Her vil de ikke have lige adgang til at fordele medarbejdere, og dette vil tale mere for, at 

                                                      

205 L194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven – bilag 1 - Høreringssvar fra FSR jfr. side 9-11. 
206 Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.1 afsnit ”De sædvanlige kriterier skal anvendes”. 
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partneren med lavere ejerandel skulle vurderes som lønmodtager. Dette antages at forekomme, 

men vil sandsynligvis aldrig være en del af nedskrevne politikker, men nærmere kutyme på visse 

arbejdspladser. Det interessante i denne sammenhæng er, hvorvidt kravene om oplysning og 

dokumentation har flyttet bevisbyrden over på den skattepligtige, hvilket kan have indflydelse på, 

hvor grundigt en sådan dokumentation bliver udarbejdet. 

Ejernes reelle indflydelse afhænger af deres ejerandel, dvs. set ud fra deres stemmeandel i en 

demokratisk beslutningsproces kan de være med til at pege på bestyrelse og direktion samt evt. 

virksomhedsstrategier m.v. I det opstillede scenarie vurderes det konkret, at alle tre ejere har reel 

indflydelse. Dette skal ses i lyset af, at to af kapitalejerne har en større andel af partnerselskabet (47 

% af andelene), og den sidste ejer har en ejerandel på 6 %.  

I dette scenarie kan det afledes, at mindst to af ejerne skal være enige for at opnå flertal. Dvs. den 

kapitalejer med kun 6 % af ejerandelen nærmest bliver sidestillet rent indflydelsesmæssigt med de 

to andre ejere. I dette tilfælde vurderes det ikke, at 6 %’s ejerandel kan tilskrives som en 

”begrænset ejerandel” rent indflydelsesmæssigt. Vedrørende kriteriet omkring indflydelse 

konkluderes det, at alle ejerne i dette scenarie alle kan kvalificeres som selvstændigt 

erhvervsdrivende ud fra kriteriet omkring reel indflydelse.  

Dette scenarie er valgt, da det belyser diskussionen omkring en begrænset ejerandel. Det viser i det 

konkrete eksempel, at der ikke er forskel på en ejerandel på 0,01 % og 33,33 %, idet der altid skal 

være to ejere, som skal være enige. En ejerandel på 0,01 % må som udgangspunkt anses som en 

begrænset ejerandel, men i dette givne eksempel viser det sig ved tre ejere, at to af ejerne skal 

være enige i en demokratisk afstemning, og derved tillægges ”den begrænsede ejerandel” på 6 % 

mere betydning ved en afstemning. Denne vurdering kræver dog stadig, at de øvrige 

forudsætninger omkring lige ledelsesbeføjelser over medarbejdere mv. er gældende. Ligeledes er 

det vigtigt, at der i dette tilfælde ikke er en enkeltstående deltager, der har over 50 % af stemme- 

og ejerandele. 

Såfremt der er flere ejere end i ovenstående scenarie, skal der foretages en ny vurdering. 

Diskussionen i SKM2015.729.SR går på, hvorvidt en ejerandel svarende til 1/10 af de eksisterende 

ejerandele er en begrænset ejerandel. Dette vil vi vende tilbage til senere jfr. omtalte scenarie i 

afsnit 10.2.3.  
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Ansætte og fyre medarbejdere 

Når forholdet omkring indflydelse diskuteres, vil der i takt med stigning i virksomhedernes størrelse 

formentligt ske en uddelegering af nogle ledelsesmæssige opgaver. Såfremt dette alene sker i et 

forsøg på at optimere de interne processer i virksomheden, kunne dette tale for at netop sådanne 

forhold ikke skulle tillægges værdi. Men det væsentligt at få med, at det ikke er et område, som er 

behandlet i de domme, bindende svar eller andet materiale vi har gennemgået og analyseret. 

I forlængelse af ovenstående har vi dog vurderet, at særligt nogle ledelsesmæssige beføjelser kan 

være særligt væsentlige. I vores interview med en skattejurist fra et større partnerselskab blev 

særligt den mulighed at kunne ansætte og fyre medarbejdere uden samtykke fra øvrige partnere 

vurderet som en væsentlig ledelsesmæssig beføjelse, som vil tale for at den enkelte enten var 

selvstændig erhvervsdrivende. Forholdet ville særligt være gældende for større virksomhed.  

Det blev fremhævet, at hvis man ikke som selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at fyre 

medarbejdere uden andres tilladelse, at det i så fald talte i mod at blive betragtet som selvstændig 

erhvervsdrivende. Vi som forfattere er delvis enige i ovenstående betragtning, og forholdet vil blive 

omtalt nærmere i vores konklusion. 

Økonomisk risiko 

I forhold til den økonomiske risiko er der flere forhold, der skal vurderes. De væsentligste forhold 

som særligt tillægges værdi i forhold til, om den enkelte deltager vurderes at have økonomisk risiko 

i en sådan grad, at denne kan klassificeres som selvstændigt erhvervsdrivende, er: 

- Størrelsen på den indskudte kapital 

- Minimumsvederlag 

- Underskudsfordeling ved driftsunderskud. 

Den indskudte kapital vil som udgangspunkt være den kapital, der potentielt kan tabes for den 

enkelte deltager i et partnerselskab. Uanset størrelsen på den indskudte kapital må denne i alle 

tilfælde vurderes at have en væsentlig indflydelse på omfanget af den økonomiske risiko og 

vurderingen af, om denne er tilstrækkelig.  

Som tidligere omtalt vil det i alle tilfælde indgå som en del af den konkrete vurdering, hvorvidt den 

indskudte kapital alene er tiltrækkelig til at betragte deltageren til at have økonomisk risiko. Det vil 

således i det enkelte tilfælde skulle vurderes, hvornår den indskudte kapital i et forhold til den 

samlede aflønning vil være tilstrækkelig, eller om der kan fastsættes en størrelse for et konkret 
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beløb, som alene uanset en deltageres konkrete og personlige forhold vil kunne betegnes som 

tiltrækkelig økonomisk risiko. 

Det kan være svært at opstille generelle grænser for størrelsen for, hvornår den indskudte kapital 

alene vil udgøre en tilstrækkelig risiko for den enkelte. Der er ikke i litteraturen fundet specifikke 

vurderinger eller diskussioner, som kan danne grundlag for en sådan vurdering, det vil således igen 

falde tilbage på en konkret vurdering af det enkelt stående forhold.  

I nogle skattemæssigt transparente enheder vil et givent beløb således være tiltrækkeligt efter en 

konkret vurdering, hvor dette i andre tilfælde måske ikke vil være tilstrækkeligt. 

Vi vil på baggrund af diskussionen af de enkeltstående scenerier forsøge at fastsætte nogle 

generelle forholdsmæssige vurderinger, der kan danne grundlag for en mere generel holdning til, 

hvornår den indskudte kapital set i forhold til aflønning og forventet overskud vurderes 

tilstrækkeligt i forhold til anses som selvstændig erhvervsdrivende.  

Diskussionen er faktisk startet i SKM.2015.729.SR, hvor det givne indskud for den nye 

kapitalejerklasse ville være 1/10 af de oprindelig kapitalejere svarende til ”kr. XX.XXX”. Idet der ikke 

findes relevant litteratur i forhold til, hvorvidt størrelsen af den indskudte kapital er relevant, har vi 

haft dialog med en jurist og en autoriseret revisor fra et stort unavngivet statsautoriseret 

revisionsselskab.207  

Deres fælles holdning var, at størrelsen på den indskudte kapital helt klart skal bedømmes særskilt 

efter en konkret vurdering. De ville ikke fremsætte nogen grænser, men gav udtryk for, at en 

sammenligning mellem kapitalejerens samlede årlige vederlag og indskudte kapital formentlig 

kunne sammenholdes. Personer har ikke nødvendigvis den samme økonomiske risiko. Hvis den 

indskudte kapital udgør kr. 50.000, kan det særskilt vurderes som en væsentlig økonomisk risiko, 

såfremt ens årlige vederlag udgør kr. 250.000 før skat. I dette udgør den indskudte kapital 1/5 af 

vederlaget før skat, og en større andel efter skat. Såfremt indskuddet er uændret, men en 

kapitalejer historisk har gjort krav på kr. 2.000.000 i årligt vederlag, kan det diskuteres, hvorvidt 

indskuddet vurderes som en væsentlig økonomisk risiko. Vi som forfattere har valgt ikke at forsøge 

at opstille grænser for størrelsen af den indskudte kapital, men vi konkluderer, at den naturligvis 

                                                      

207 Personerne har ikke indvilliget i at lade deres meninger offentliggøres, men forfatterne kender deres navne. 
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skal ses ud fra et større perspektiv. Ved vurdering af de to kriterier, der hedder indskudt kapital og 

samlet vederlag, bliver grundlaget meget objektivt.  

Hvad niveauet for den indskudte kapital skal være set i forhold til det indkomstmodtagerens samlet 

årlige vederlag er svært at sætte på formel. Vi kan ikke udlede om forholdet skal være 1 til 10, 1 til 5 

eller 1 til 1. Vi vurderer, at hvis dette skal tillægges større værdi ved vurderingen om en partner kan 

kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende, skal der foruden kigges på forholdet mellem den 

indskudte kapital og den samlede årlige vederlæggelse, men også inddrage den enkeltes private 

forhold for at anse, om der er tale om en væsentlig eller begrænset økonomisk risiko.  

Som eksempel kunne nævnes, at hvis en partner har optaget et lån for at kunne skyde kapital ind i 

selskabet, ville det efter vores opfattelse kunne tildeles værdi i forhold til den økonomiske risiko.  

I tillæg til dette har vi drøftet med en skattejurist, at det fra SKAT’s side vil være svært at anfægte 

omfanget af økonomisk risiko, såfremt en deltager har indskudt kapital på eksempelvis kr. 

1.000.000 eller derover. Idet der i al almindelighed må være tale om en væsentlig økonomisk risiko 

ved en investering på denne størrelse. Afslutningsvis er det uden yderligere bindende svar eller 

domme svært for os at fastlægge det nøjagtige niveau ved denne vurdering, men som forfattere er 

vi enige i ovenstående princip. 

Det ville naturligvis være væsentlig lettere at foretage en vurdering af den økonomiske risiko, 

såfremt der kunne fremsættes nogle naturlige værdier for den indskudte kapital i forhold til årlig 

vederlag. Vi er af den formodning, at SKAT fremsætter sådan retningslinjer, men forholder sig til 

konkrete vurderinger i stedet.  

Såfremt en partner i et skattemæssig transparent selskab er sikret en form for minimumsvederlag, 

taler det imod, at partneren er selvstændigt erhvervsdrivende. Når en partner har garanteret en 

form for vederlag, sidestilles dette med et tjenesteforhold. I et sådant forhold vurderes det, at der 

er tale om et almindeligt ansættelses-/lønmodtagerforhold, hvor man får indkomst for udført 

arbejde, og at ejeren ikke bærer en øget risiko i forhold til at være selvstændigt 

erhvervsdrivende.208 Spørger i SKM2015.729.SR pointerer også kraftigt, at ingen kapitalejere har ret 

til et minimumsvederlag. Dette er efter vores vurdering også et af de tydelige og derfor også mindst 

uanfægtelige kriterier i vurderingen. Vi anser det ikke for en mulighed at have indgået aftale om 

                                                      

208 Den Juridiske vejledning C.C.1.2.1. 
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partnerskab, hvor en af partnerne har en minimumsaflønning. Selvom der ved alle kriterier 

pointeres, at det er en helhedsvurdering, vurderes dette kriterie at have en væsentlig betydning. 

Ved alle scenarier kan det påtales, at der foreligger ejeraftaler, som forpligter ejerne at indskyde 

yderligere nødvendigt likviditet, f.eks. til dækning af driftsmæssige underskud.  

Dette forhold bekræftes og tillægges en væsentlig værdi som del af spørgers argumentation i det 

aftaleretslige perspektiv i SKM2015.729.SR, at man ultimativt kan miste sin ejerandel og derved 

miste muligheden for fremtidig indtjening.209 Set i forhold til en lønmodtager er der en betydeligt 

større risiko.  

SKAT vurderer modsætningsvis, at ejernes risiko er begrænset, idet deres vurdering går på, at 

selvom de kan være forpligtede til at skulle indskyde midler til finansiering af partnerselskabets 

drift, bliver de kompenseret ved forrentning, og de skal ikke stille nogen form for sikkerhed.210 SKAT 

skriver i SKM2015.729.SR, at hvis selskabet derudover har leveret store historiske overskud, bør 

dette ikke tale for, at de har en reel økonomisk risiko.  

Ejeraftale er underlagt aftalefrihed og kan struktureres således, at hver ejer i praksis er næsten 

garanteret minimumsvederlag, såfremt der naturligvis genereres overskud. Hvis partnerselskaber 

historisk ikke har lavet underskud, og vel næppe forventes at gøre dette fremadrettet, er den 

økonomiske risiko svær at få øje på.  

Der er helt klart nogle usikkerheder ved vurdering af den økonomisk risiko, hvor parterne med 

ejerandele i partnerselskaber på den ene side og SKAT på den anden side ikke er enige. Der kan 

således opstå en kløft i, hvad der lægges vægt på, både ved en vurdering for og imod. 

I opstillet scenarie er der ikke taget stilling til den indskudte kapital. Vi vil gerne forsøge at belyse 

dette ud fra vores generelle opfattelse. Det helt afgørende kriterie er, om indkomstmodtageren er 

økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en 

selvstændig økonomisk risiko jfr. Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.1.  

Der er ikke foretaget nogen afgrænsning af ovenstående definition, hvorfor der ikke er taget stilling 

til, hvad f.eks. minimumsvederlag har af betydning. Både SKAT og Skatterådet er enige om, at 

                                                      

209 SKM2015.729.SR – afsnit ”De aftaleretlige rammer imellem kapitalejerne og spørger”.  
210 SKM2015.729.SR – afsnit ”SKAT’s indstilling og begrundelse”. 
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såfremt der ikke er noget minimumsvederlag, taler det for at anse vedkommende for selvstændigt 

erhvervsdrivende.211 Derudover gives der også synspunkter på, hvilken påvirkning historiske 

resultater og konjekturer har for minimumsvederlaget og derved risikoen. 

I dette scenarie vurderes alle partnere at skulle kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende.  

10.2.2 Partnerselskab med ti partnere, hvor alle partnere ejer lige store andele 

Forudsætninger 

Forudsætningerne antages at være de samme som i scenarie 7.2.1. Herudover ligner dette scenarie 

på mange områder det foregående scenarie.  

 

Indflydelse 

I dette scenarie lægges der også vægt på, at alle ti partnere driver virksomheden i tæt samarbejde, 

samt at partnerne stadig deltager på lige fod i driften og har samme instruktionsbeføjelser over for 

virksomhedens medarbejdere. Det pointeres derfor, at alle ejere arbejder fuld tid, derved 

påtænkes, at de ikke kan påtage andet arbejde i dagligdagen ud over deltagelse i virksomhedens 

drift, de både leder, tilrettelægger og instruerer medarbejdere i forhold til dennes kunder. Alle ti 

partnere har karakter og titel af partner, hvorfor de antages at have samme instruktionsbeføjelser 

over for virksomhedens medarbejdere i dagligdagen.  

Dette har som udgangspunkt ingen forskelle til scenarie 7.2.1, som taler for, at de ti partnere kan 

kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende. De har som udgangspunkt en anmeldt direktør, 

men argumentet for, at dette ikke skal have indflydelse på vurderingen, er, at det er ledelse blandt 

ligemænd.  

                                                      

211 SKM2015.729.SR. 
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Problemstillingen om, hvorvidt en partner med større indflydelse kan bestemme over de bedste 

medarbejdere og påtvinge dem sine projekter, gør sig i teorien også gældende i dette scenarie. I 

dette tilfælde er det egentlig indflydelse og ikke en reel ejerandel, som der er tale om, men pointen 

er den samme i begge tilfælde.    

Ejernes reelle indflydelse afhænger af deres ejerandel, dvs. set ud fra deres stemmeandel i en 

demokratisk beslutningsproces kan de være med til at pege på bestyrelse og direktion samt evt. 

virksomhedsstrategier m.v. I det opstillede scenarie vurderes det konkret, at alle ti ejere har en 

lavere reel indflydelse. Dette skal ses i lyset af, at de ti kapitalejere ejer 10 % af partnerselskabet. 

Dette scenarie lægger op til en diskussion af den reelle indflydelse, da det i det konkrete tilfælde 

skal vurderes, om den enkelte partner kan kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende. Der er 

ikke noget i vores fundne litteratur vedrørende den reelle indflydelse, som taler direkte for eller 

imod kvalificeringen ved en ejerandel på 10 % af partnerselskabet, derved anser vi kriteriet omkring 

reel indflydelse om muligt ikke vil blive afgørende for kvalificeringen ved en konkret vurdering. 

Dette vurderes primært på grund af høringssvarene og bemærkninger til L194. Forslaget havde til 

formål at sikre, at indkomsten for en lønmodtager, der er ansat i et skattemæssigt transparent 

selskab, og som erhverver en andel af selskabet, ikke alene som følge af erhvervelsen anses for 

indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.212 Lovforslaget er derfor også målrettet det 

scenarie, hvor en erhvervelse er væsentlig mindre end 10 % af et skattetransparent selskab – dette 

er i hvert fald forfatternes holdning.  

Økonomisk risiko 

Økonomisk risiko er det andet væsentlige kriterie i vurderingen. I gennemgangen af scenarier 

vurderes det at være fuldstændig uændret i forhold til tidligere scenarie i 7.2.1. For både størrelsen 

af den indskudte kapital, minimumsvederlag og underskudsfordeling. Vi vil derfor ikke kommentere 

yderligere på det.  

Alt i alt taler dette scenarie for, at alle ti partnere kan kvalificeres som drivende selvstændig 

erhvervsvirksomhed ud fra en samlet vurdering. Det, vi mener, der vægtes højest i dette scenarie, 

er igen helheden. Hvis både indflydelse og økonomisk risiko som helhed peger i retning af, at 

partnerne er selvstændigt erhvervsdrivende, er der ikke nogen kriterier i dette scenarie, som er 

enkeltstående udslagsgivne.   

                                                      

212 L194 Bemærkningerne – afsnit 1 Indledning. 
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10.2.3 Partnerselskab med 100 partnere, hvor alle partnere har lige store ejerandele 

Forudsætninger 

Dette tredje hypotetiske scenarie vil indeholde en masse uafklarede forhold, som endnu ikke er 

afgjort ved vejledende afgørelser hos skattemyndigheder. Grundforudsætningerne er de samme 

som i de andre scenarier. Den afgørende forskel er antallet af partner, som har ejerandele. 

Indflydelse  

I dette scenarie vil alle virksomheder, som står i denne situation, lægge ekstrem vægt på, at alle 

ejere driver virksomheden i tæt samarbejde, og at de i dagligheden som udgangspunkt vil have 

samme instruktionsbeføjelser over for virksomhedens medarbejdere.  

I alle partneraftaler antages det, at alle partnere arbejder fuld tid, således at de ikke kan påtage 

andet arbejde i dagligdagen ud over deltagelse i virksomhedens drift. Der er ingen tvivl om, at de 

100 partnere både leder, tilrettelægger og instruerer arbejdet i forhold til deres kunder. Dette giver 

ikke anledning til diskussion, og i sig selv taler det også for kvalifikationen om, at de alle anses for 

selvstændigt erhvervsdrivende.  

Ved at der er 100 partnere, formodes det fra forfatternes side, at der findes forskellige partnerlag – 

det vil sige, om partnerne enten er opdelt på baggrund af ejerandele, eller om der er sket en form 

for hierarkisk opdeling i selskabet.  

Vi ved ikke, om dette i de konkrete vurderinger egentlig har betydning, og hvordan det nogensinde 

vil adresseres af skattemyndighederne, men et af kriterierne i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om 

afgrænsning mellem lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende213, hvor 

indkomstmodtagere, der tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden 

instruktion fra hvervgiveren, taler for, at der drives selvstændig erhvervsvirksomhed. Omvendt 

                                                      

213 Også gengivet i Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.1.2.1. 
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omtales det, at blot fordi indkomstmodtageren tilrettelægger arbejdet selvstændigt, betyder det 

ikke nødvendigvis, at der ikke foreligger tjenesteforhold – her kan være tale om overordnet 

personale som eks. en direktør. 214 Vi ved ikke med sikkerhed, at der kommer til at foretages en 

opgørelse af disse partnerlag, men en konsekvens kan være, at kriteriet om indflydelse taler for, at 

nogle partnerne klassificeres som lønmodtagere.  

At et partnerselskab udadtil har en anmeldt direktør i henhold til selskabsloven, er helt naturligt. 

Argumentet for, at dette ikke skal have indflydelse på vurderingen, er i lighed med tidligere, at det 

er ledelse blandt ligemænd, især hvor der er 100 kapitalejere.  

I forlængelse af ovenstående betragtning, hvor vi som udgangspunkt ikke har tillagt det væsentlig 

værdi enten at være direktør eller ikke at være dette, bør forholdet omkring bestyrelsesarbejde i 

lighed vurderes. Det har ikke fremgået af vores empiri tydelige eksempler på betydningen af 

eventuel deltagelse i bestyrelsen hos partnerselskab ved vurderingen om selvstændig 

erhvervsdrivende. 

Den betragtning, at der i et partnerselskab med 100 deltagere er en chance for, at nogle af disse 

ikke vurderes at være selvstændige erhvervsdrivende, er det særligt interessant at drøfte forholdet 

omkring bestyrelsesarbejde, og betydningen heraf. I det forholdet ikke umiddelbart tidligere er 

behandlet, er det svært nøjagtigt at sige hvor stor en betydning dette eventuelt ville have ved den 

konkrete vurdering. 

Såfremt konklusionen for et større partnerselskab var at en del af partnerne ville blive anset som 

lønmodtagere, kunne det især være et argument for ”indflydelse”, at være en del af selskabets 

bestyrelse. Særligt i de tilfælde hvor strategi og øvrige ledelsesmæssige beslutningen foretages af 

beslutningen kunne det tillægges værdi. 

Idet der er 100 kapitalejere, antages det, at deres reelle ejerandel vil være omkring eller under 1 %. 

Ejernes reelle indflydelse afhænger af deres ejerandel i det partnerselskab, dvs. at set ud fra deres 

stemmeandel i en demokratisk beslutningsproces kan de være med til at pege på bestyrelse og 

direktion samt evt. virksomhedsstrategier m.v. I det opstillede scenarie er det svært at sige, at alle 

kapitalejere har direkte reel indflydelse. I stedet for at konkludere, at dette taler enten for eller 

imod, mener vi, det er brugbart at genbesøge Liselotte Madsens ”Den skatteretlige behandling af 

                                                      

214 Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 punkt. 8. 
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personselskaber” (2011), side 204-205. Her anfører Liselotte Madsen, at der må eksistere en 

bagatelgrænse for, hvornår man som deltager i et personselskab kan betragtes som løntager. Hun 

anfører, at ejerandelen i givet fald skal være under 1 %, før dette kan komme i betragtning.  

Liselotte Madsens afhandling er skrevet fire år tidligere end SKM2015.729.SR. 

Økonomisk risiko 

Økonomisk risiko som er det andet væsentlige kriterie i vurderingen. I gennemgangen dette 

scenarie vurderes det at der er nogle forhold som er anderledes. For både størrelsen af den 

indskudte kapital, minimumsvederlag og underskudsfordeling skal betragtningen foretages på ny.  

Det er forfatternes opfattelse, at et større antal partnere umiddelbart taler for en mindre 

økonomisk risiko i forhold til eventuel underskudsfordeling. Vi har i scenariet antaget at dette 

partnerselskab har lavet betydelige overskud i alle år. Dette er formentlig ikke ulig partnerselskaber 

i Danmark, hvis ydelser består af primært af enten revision, juridisk- eller anden rådgivning. Disse 

priser forventes prissat højere end medarbejdernes lønomkostninger, hvorfor det formodes at 

partnerne i sidste ende kan hæve overskud også når der tages andre indirekte omkostninger med.  

Vi er af den mening, at hvis partneren i princippet er sikret et overskud ved deltagelsen, og der 

derved ikke fremstår en reel risiko for underskud i selskabet, at dette alene ud fra 

underskudsfordeling bør tale ikke for at partneren driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Vi kan 

godt acceptere formodningen om, at partneren påtager sig økonomisk risiko – den er bare 

væsentlig begrænset. Omvendt tillægger vi det stor værdi, at partneren kan miste sin 

indkomstgrundlag, hvis partnerselskabet genererer underskud.  

Diskussion hvorvidt en partner i et større partnerselskab er mere modtagelig over for 

konjunkturændringer, end partner i mindre partnerselskaber, har vi ikke fundet belæg for at 

kommentere på. Vi mener, at såfremt konjekturændringer påvirker den enkelte partner taler det 

for selvstændig erhvervsdrivende.  

Hvordan både indflydelse og økonomisk risiko vægtes i dette scenarie, har vi ikke grundlag for at 

konkludere. Vi har omtalt forhold, der både taler for og imod. Hvis både indflydelse og økonomisk 

risiko som helhed peger i retning af, at partnerne er selvstændig erhvervsdrivende, vil vores 

opfattelse klart være at den begrænsede ejerandel ikke enkeltstående bliver udslagsgivende. Vi er 

af den opfattelse, at usikkerheden omkring indflydelse formentlig bliver afgørende for vurderingen, 

idet økonomisk risiko som oftest kan imødegås blot at øge den indskudte kapital.  
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10.3  Sammendrag af konklusioner for scenarierne 

Efter ovenstående gennemgang er det svært at komme med helt klare retningslinjer af 

konsekvenserne på baggrund af lov nr. 684 af 8. juni 2017 om ændring af ligningsloven 

(Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent 

selskab) (L194).  

Vi har ud fra vores gennemgang scenarierne opdelt dem i to mulige konsekvenser: 

1. At kapitalejeren anses som selvstændig erhvervsdrivende i lighed med tidligere og at alt 

indkomst anses for virksomhedsindkomst, uanset om det udbetales som løn eller udbytte. 

2. At kapitalejeren anses som lønmodtager og ulig tidligere ikke kan anses sin indkomst som 

virksomhedsindkomst. Herved skal der ske en opdeling mellem lønindkomst og udbytte. 

Scenariet er endnu ikke afklaret i praksis, og det er derfor forfatternes holdning som 

udtrykkes. Udbyttet fra partnerselskabet skal derfor beskattes som afkast ud fra 

kapitalindkomst. 

Vi ved af bemærkninger til L194, at de sædvanlige kriterier for, om der er tale om indkomst fra 

selvstændig erhvervsvirksomhed, der vil være gældende.215 Dermed vil det ikke længere i sig selv 

være tilstrækkeligt for vurderingen, at der er erhvervet en andel i et skattemæssigt transparent 

selskab. 

Vi ved også at det er de sædvanlige kriterier, som taler  for selvstændig erhvervsvirksomhed, ikke 

nødvendigvis i samme grad er velegnede i vurderingen af, om den enkelte partner kan anses for 

selvstændigt erhvervsdrivende.216 

Vi vil nedenfor forsøge at gennemgå de kriterier, hvor vi mener at have afklaret forholdet. 

Ansættelsesretlig forhold - udbetaling af løn 

Igennem alle scenarierne forsøges der ud udrede, hvorvidt der er tale som en lønmodtager eller en 

selvstændig erhvervsdrivende. Et af de forhold, der undersøges er kriteriet, udbetaling af løn. Netop 

dette forhold er gennemgået i SKM2010.431.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at selskabet selv kan 

vælge om overskud udbetales som løn eller opsparet i selskabet, da der efter praksis som 

                                                      

215 Også gengivet i Den Juridiske Vejledning 2018-2 afsnit C.C.1.2.4 

216 Også gengivet i Den Juridiske Vejledning 2018-2 afsnit C.C.1.2.4 
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udgangspunkt ikke sker lønfiksering. Derfor er forholdet omkring aflønning i sig selv ikke væsentligt, 

men skal ses i sammenhæng med den samlede vurdering omkring selvstændig erhvervsdrivende.  

Økonomisk risiko - Minimumsløn 

SKAT argumenterer kraftig i SKM2015.729.SR er minimumsvederlag taler for et ansættelsesforhold. 

Vi er af den overbevisning, at såfremt dette tillægges større værdi i den samlede vurdering, at 

partnere kan strukturere ejeraftalerne således, de ikke længere indgår minimumsvederlag.  

På baggrund af vores gennemgang af litteraturen, ovenstående gennemgang, samt vores drøftelser 

med faglige eksperter er den økonomiske risiko i praksis måske ikke det største problem for de 

fleste partnerselskaber. Dette skyldes, at der i praksis for de fleste vil være mulighed for at indskyde 

yderligere kapital af en sådan grad, at det vil være meget svært at tilsidesætte dette som værende 

en økonomisk risiko for den enkelte. Dette er diskuteret under afsnit 10.2.1 under økonomisk risiko. 

Dette vurderes, som en mulig løsning for især de større partnerselskaber inden for særligt revision, 

rådgivning, og advokat.  

Økonomisk risiko – Underskudsfordeling 

Vi er splittet omkring, hvorvidt der reelt eksisterer en økonomisk risiko forbundet med tab i 

partnerselskabet. Vi er af den mening, at hvis partneren i princippet er sikret et overskud ved 

deltagelsen nærmer dette sig et lønmodtagerforhold, hvor lønmodtageren altid er garanteret sin 

løn.  

Vi kan godt acceptere formodningen om, at partneren påtager sig økonomisk risiko – den er bare 

væsentlig begrænset, såfremt partnerselskab er garanteret overskud. Omvendt tillægger vi det også 

stor værdi, at partneren kan miste sin indkomstgrundlag, hvis partnerselskabet genererer 

underskud. 

Økonomisk risiko – indskudt kapital 

Efter ovenstående diskussion og gennemgang er det svært at komme med en helt konkret rød tråd 

og heraf en konklusion omkring en præcis angivelse af et beløb for, hvornår der opstår økonomisk 

risiko.  

På baggrund af vores gennemgang af litteraturen, ovenstående gennemgang, samt vores drøftelser 

med faglige eksperter er den økonomiske risiko i praksis måske ikke det største problem for de 

fleste partnerselskaber. Dette skyldes, at der i praksis for de fleste vil være mulighed for at indskyde 

yderligere kapital af en sådan grad, at det vil være meget svært at tilsidesætte dette som værende 
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en økonomisk risiko for den enkelte. Dette er diskuteret under afsnit 10.2.1 under økonomisk risiko. 

Dette vurderes, som en mulig løsning for især de større partnerselskaber inden for særligt revision, 

rådgivning, og advokat.  

Indflydelse – begrænset ejerandel 

Også omkring den ideelle ejerandel hersker der en vis usikkerhed. Her er der generelt uenighed idet 

spørger i SKM2015.729.SR er af den opfattelse at enhver ejerandel og derved stemmeandel skal kan 

betyde reel indflydelse, hvorimod SKAT læner sig af op Liselotte Madsens argumenter, omkring 

hvilken grad af indflydelse den enkelte ejer har. Hendes opfattelse kommer til udtryk i ”Den 

skatteretlige behandling af personskaber”, hvor hun argumenterer for en bagatelgrænse – om 

muligt under 1 % ejerandel.  

Diskussionen omkring betydningen af, når et partnerselskab historisk har lavet større overskud og 

den indskudte kapital samt ejerandel kan ses som begrænset i sammenhæng hertil.  

Vi har en klar formodning om at dette forhold i den samlede konkrete vurdering, ikke er 

ensbetydende med at de ikke kan vurderes som selvstændige erhvervsdrivende. Vi formoder, at 

flere af de større partnerselskaber i Danmark har lavet bindende svar til SKAT, for at få afklaret 

deres respektive forhold for deres partnere.  

Når disse bindende svar besvares og frigives, vil vi formentlig blive klogere i forhold til konsekvensen 

ved ikrafttrædelse af lov nr. 684 af 8. juni 2017 om ændring af ligningsloven (Kvalifikation af 

selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab) (L194). 

Er det muligt at der er en kløft mellem det beskrevne forhold i f.eks. et bindende svar og de 

faktiske. Hvordan behandles det forhold at selskabet som indsender et bindende svar kun medtager 

de forhold som er til deres egen fordel og måske udelukker væsentlige forhold der ikke taler for 

deres argumenter? Det kan vel vurderes særdeles svært at give en konkret vurdering i den enkelte 

sag såfremt der er opstået en ”forklaringskløft” mellem det beskrevne og faktiske forhold. Hvordan 

en sådan risiko håndteres er svært at svare på, i det der i disse sager er en så stor andel af gråzoner 

og enkeltstående vurdering af de samlede forhold. 
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Kapitel 11 Konklusion 

Nærværende afhandling er overordnet inddelt i tre hovedbestanddele: underbyggende teori, 

analyse og gennemgang af retspraksis samt en afsluttende del indeholdende analyse af 

konsekvenser og de overordnede konklusioner.  

Igennem afhandlingen er det løbende forsøgt at inddrage forhold til brug for besvarelsen af den 

overordnede problemstilling og de tilhørende under spørgsmål (problemformuleringen).  

I dette afsluttende kapitel vil vi på baggrund af de udarbejdede analyser, diskussioner og 

delkonklusioner forsøge samlet at afdække det overordnede problem og samlet konkludere på de 

udfordringer, som afhandlingen har affødt. 

Der er igennem afhandlingen fundet en lang række af udfordringer og uafklarede spørgsmål, som 

ikke har været muligt endeligt at sætte på formel. 

Baggrunden for lovændringen i ligningsloven, var overordnet at få stoppet det skred i udviklingen 

inden for partnerselskaber, som SKM2015.729.SR havde påvist, hvor partnere kunne tildeles helt 

ubetydelige kapitalandele og derved opnå de skattemæssige fordele som selvstændig 

erhvervsdrivende.  

Vi har vurderet, at det fra regeringens side har været vigtigt at få lukket dette skattehul hurtigt. 

Dette har medført at loven rummer en ikke ubetydelig retsusikkerhed som følge af lovens åbne 

formulering. 

Igennem kapitel 3 og 4 er de grundlæggende forudsætninger for de retslige definitioner af et 

partnerselskab belyst. Herudover kan det på baggrund heraf konkluderes, at et partnerselskab ikke 

beskattes, da en sådan selskabskonstellation er skattetransparent. Omvendt har spørgsmålet 

omkring beskatning af den enkelte deltager vist sig langt vanskeligere at besvare. 

Igennem den grundlæggende skatteteori i kapitel 4, samt det opfølgende kapitel 9, er påvirkningen 

for beskatning af partnerselskabsdeltagere diskuteret. Som følge af partnerselskabets 

skattetransparens har LL § 4 ikke haft påvirkning på beskatningen af partnerselskabet, idet 

statussen som skattetransparent enhed ikke er blevet berørt, og heller ikke har været hensigten. Til 

gengæld kan det åbenlyst konkluderes, at det efter forfatternes holdning i et endnu ukendt omfang 

vil påvirke beskatningen af partnerselskabets deltagere. I lighed kan vi uden det har været 

afhandlingens fokus, endvidere drage paralleller til de øvrige personselskaber og konkludere at 
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deltagere heri formentligt i nogen grad også vil blive påvirket, som følge af de samme forhold, som 

danner grundlag for konklusionen vedrørende partnerselskabets deltagere. 

Der henvises særligt til kapitel 9 og 10 for en analyse af og de mulige skattemæssige konsekvenser 

det har for partnerselskabets deltagere. Af væsentligste forhold kan nævnes ophør af 

virksomhedsskatteordningen, dobbelt beskatning, og sanktioner hvis forkert beskatning er 

foretaget culpøst.  

Der er ikke fundet belæg for at LL § 4 ændrer på hvem, der er den retmæssige ejer eller deltager i 

partnerselskabet. Loven har heller ikke medført at nogle partnere skulle forlade partnerselskabet 

eller give afkald på deres andel heri. Det væsentligste forhold for kommanditaktionærerne vender 

igen tilbage til deres klassificering som selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, for at 

drage konklusioner på konsekvenserne for disse. Der er ikke fundet grundlag for at løbende 

udbetaling af ”løn” som udgangspunkt har påvirkning på vurderingen. 

Som følge af afhandlingens analyser og diskussioner står det os klart som forfattere, at den formelle 

vurderingen af om en deltager er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, har været 

kernen af de gennemgående udfordringer LL § 4 medfører. Det er således en gennemgribende 

problemstilling, at der ikke kan sættes formel på hvilke helt specifikke forhold, som skal være 

gældende for at en selskabsdeltager bliver anset som selvstændigerhvervsdrivende. 

Det er på baggrund heraf vores klare opfattelse som forfattere, at det ikke på det nuværende 

grundlag er muligt at konkludere klassifikationen af den enkelte selskabs deltager med sikkerhed. 

Det er dog efter vores mening at partnerselskabet med få deltagere, har langt færre usikkerheder 

ved klassifikationen og samtidigt en større sandsynlighed for at blive anset som selvstændig 

erhvervsdrivende, end deltagere i meget store partnerselskabet med op imod 100 deltagere. 

Vi som forfattere forventer, at der i nær fremtid løbende vil fremkomme bindende svar fra SKAT, 

som bekræfter denne konklusion, og at der i store partnerselskaber, vil være en mængde af 

nuværende partnere, som ikke længere vil blive anset som selvstændig erhvervsdrivende. 

Dette forhold er især påvirket af den meget åbne formulering i LL § 4. Vi ser formuleringen i 

lovteksten for meget uhensigtsmæssigt. Dette især når der sondres til at Danmark er en anderkendt 

retsstat. Det virker som en stor udfordring, hvis alle vores love var opbygget med så åbne 

formuleringer og mulighed for bred tolkning og diskussion. I forlængelse kan nævnes at love 
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normalt i en retsstat er med til at beskytte borgerne, og ikke som i dette tilfælde efterlade en række 

af deltagere i skattemæssigt transparente enheder med stor tvivl og usikkerhed.   

Til trods for at loven har lukket et muligt skattehul, eller i hvert fald nu ikke åbenlyst giver adgang til 

en lukrativ ordning, og forventeligt stoppet en uhensigtsmæssig udvikling, er vi ikke kommet frem til 

yderligere succeskriterier. Det kunne således godt tænkes at der generelt politisk er en holdning 

eller ønske om at afskaffe eller begrænse de skattetransparente selskabsformer. 

Udbyttet af lovens implementering anses af os som forfattere delvist at have den ønskede effekt, 

men at dette ikke modsvare de utilsigtede store områder af uklarhed og tvivlsspørgsmål som denne 

har medført. 
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Kapitel 12 Perspektivering 

Partnerselskabet har ikke tidligere været en almindelig anvendt selskabsform. Udviklingen for 

partnerselskabsformen er gradvist steget de senere år – i 2000 var der blot 23 partnerselskaber, 

men der i 2010 var 285 partnerselskaber. Antagelsen fra Skatterådet er, at der i dag findes knap 900 

partnerselskaber i Danmark.217  

Årsagen til denne stigning skal findes i de fordele, der er ved denne virksomhedsform, som 

tilgodeser kapitalejerne, både i forbindelse med fordelingen af vederlag mellem ejerne, men også 

fordeling af indkomst for den enkelte ejer. Tidligere var det særligt attraktivt at deltage i 

skattetransparente selskaber, da det gav direkte mulighed for at blive anset som selvstændig 

erhvervsdrivende. Dette åbnede op for de attraktive skattemæssige muligheder, der følger heraf 

f.eks. udnyttelse af VSO’en.  

Regeringen er meget opmærksom på, at virksomhedsordningen ikke må misbruges. De er af den 

opfattelse, at lønmodtagere ikke skal have adgang til de skattemæssige vilkår, der gælder i forhold 

til at drive virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.  

Hvis udviklingen fremadrettet i de større partnerselskaber begrænser mulighederne for, at 

partnerne kan blive anset som selvstændig erhvervsdrivende, kan det få konsekvenser for 

indtrædelsen af nye partnere og dermed også fastholdelsen af de bedste medarbejdere.  

Det er svært at vurdere, hvordan fremtiden ser ud inden for partnerselskabsformen. Såfremt de 

bindende svar ikke falder ud til fordel for de større partnerselskaber, og en andel af de nuværende 

partnere fremadrettet bliver anset som lønmodtagere, kan det sætte en naturlig begrænsning i 

antallet af deltagere/partner og dermed måske begrænse partnerselskabet størrelse.  

Partnerselskabsformen er stadig særledes attraktivt, og det må antages, at den stadig har sin 

berettigelse i fremtiden.  

Hvorvidt der er tale om et politisk ønske om at begrænse erhvervsdrivende, eller om der reelt var et 

skattehul i lovgivningen, har vi som forfattere en klar mening om. Vi er af den overbevisning, at der 

faktisk har været tale om et reelt skattehul i lovgivningen, hvor lønmodtagere med en begrænset 

                                                      

217 L194 – Bemærkningerne til lovforslaget 
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ejerandel i et skattemæssigt transparent selskab, kunne opnå anseelse om selvstændig 

erhvervsdrivende med de tilhørende fordele. Dette er ikke underbygget af andet end 

bemærkningerne og vores generelle opfattelse gennem afhandlingen. Hvorvidt vi fastholder vores 

nuværende opfattelse efter offentliggørelsen af yderligere bindende svar fra SKAT, kan for 

nuværende ikke vurderes. 

Til gengæld ser vi det nødvendigt at kommentere på denne indgriben ved ligningslovens § 4. Efter 

vores opfattelse at se, er der for mange gråzoner og tvivlsspørgsmål ved loven, som gør retspraksis 

usikkert på området. Hvorvidt det er den mest hensigtsmæssige måde at få lukket skattehullet på, 

vides endnu ikke. Efter vores vurdering har loven medført en del usikkerhed på området.  

En anden interessant problemstilling kan findes i vurderingen af LL § 4’s påvirkning på andre 

skattetransparente selskaber såsom kommanditselskabet og interessentskabet. Disse 

selskabsformer kunne ligeledes have blevet valgt som hovedemne. Begge forfattere har haft 

personlig tilknytning til P/S’er, hvorfor dette i stedet blev.  

Kriterierne oplistet i cirkulærer nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, som også er gengivet i 

Den Juridiske Vejledning har ikke ændret i næsten tre årtier. Derfor kunne det være interessant at 

se på, hvilken påvirkning LL § 4 får på opfattelsen samt kriterierne inden for vurderingen af 

selvstændig erhvervsdrivende i fremtiden.   
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