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Forord

Narverende afhandling er udarbejdet som afslutning p5 cand.merc.aud. studiet pA Copenhagen Business

School.

Vi er til dagtigt beskaftiget i revisionsbranchen, hvori vi ofte stifter bekendtskab med kapitalejerlan, deres

tilblivelse og deres berigtigelse. lden forbindelse er vi st@dt pe en rekke udfordringer og

uoverensstemmelser i lovgivningen. Med henblik pi at bista vores klienter som @konomisk sparringspartner

og belyse omredets retslige og praktiske udfordringer, finder vi det sardeles relevant at sette fokus pe

omredet. Det ligger os p6 sinde at formindske det manglende sammenspil mellem selskabslovgivninBen og

skattelovgivningen.

Vi vil gerne rette en stor tak til vores vejleder Jesper Anker Howes, som har assisteret med insplrerende og

konstruktivt samarbejde samt vejledning iforbindelse med afhandlingens tilblivelse. En tak skalogsa rettes

til Jesper Seehausen, der har bist6et med konstruktiv dialog samt deltagelse i interview med henblik p6 at

fuldende afha nd lingen.

Vi h6ber med denne afhandling at kunne inspirere kapitalejere, revisorer, jurister, nuvarende og

kommende studerende i almindelighed samt lovgiver i saerdeleshed.

Frederiksberg, den 14. november 2018

Shpend Rasimi Morten Ahrenst
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Abstract

The purpose of this master's thesis is to present, analyze and assess the interactions between Danish

corporate law and Danish tax law regarding shareholder loans. lt is the intention of this thesis to conclude

with a solution-oriented presentation of whether the identified gaps can either be eliminated or at least,

reduced. ln order to achieve the stated objectives, we reviewed common legal methodologies and practices

in Denmark as well as law applied in the United Kingdom and conducted an interview of a professional in

the field of Danish tax law.

Shareholder loans have historically been the subject of changing political positions which has led to

numerous discussions of legal proceedings in the field of corporate law and taxation. with effect January 1't

2017, shareholder loans have been subject to corporate law as amended by the Danish Companies Act 5

210. Under applicable law, shareholders and other actors with vested interests may obtain loans, receive

collateral or otherwise obtain available funds in compliance with the terms of S 210, 2 of the Danish

Company Law. The legal basis for taxation has historically not been directly described in tax legislation,

however in 2012 the legal basis was introduced into the Danish Tax Assessment Act 5 16 E. A shareholder

who obtains a loan and at the same time has a controlling interest In the company, will as a rule, be liable

for taxes as either dividend or salary, as the withdrawal cannot be classified as a loan for tax purposes.

The two sets of rules have shown contradictory provisions which can lead to unintended consequences.

This maste/s thesis identified gaps including discrepancies in the comprehensive deflnition and

interpretation of shareholders and other actors wlth vested interests and the concept of accepted business

dispositions. ln addition, the Danish tax law does not distinguish between legal and illegal shareholder

loans, as well as the issue of double taxation should be addressed.

The final recommendation presented in this master's thesls suggests changes to the Danish Tax Assessment

Act S 16 E, incorporating a broader definition of shareholders and other actors with vested interests, full

elimination of the double taxation issue, reference to the Danish Companies Act 5 210 for a better

distinction between legal and illegal shareholder loans and implementation of penalties for breach of tax

law.

The proposal is to change the wording of current Danish Tax Assessment Act 5 16 E which would improve

the level of interaction and eliminate the identified gaps, creating a better symmetry between the Danish

Companies Act 5 210 and the Danish Tax Assessment Act 5 16 E.
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Indledning

Med virkning fra 1. januar 2017 er kapitalejerlSn blevet betinget lovliggjort ved lovforslag nr.23

omfattende andringer til SL 5 210. Under geldende lov kan kapitalejere selskabsretligt optage len, fe stillet

sikkerhed eller pi anden mede fA stillet midler til 16digved ved opfyldelse af en rekke betingelser, som

anfort i SL O 2!O, stk. 2. Lovgivers formal med endringen i SL 5 210 ha r veret, at sikre bed re selskabsretlige

vilkir for etablering og drift af selskaber i Danmark, og p5 den m6de @ge danske selskabers

konkurrenceevne. Forud for vedtagelsen af lovforslag nr. 23 var Danmark et af de fi EU-lande med forbud

om stiftelse af ka pitalejerl6nl.

En fysisk kapitalejer, der stifter kapitalejerlan og samtidig har bestemmende indflydelse iselskabet, vil som

udgangspunkt blive beskattet af l6net som enten udbytte eller lon, idet hevningen ikke kan klassificeres

som 16n iskattemessig forstand. Hjemlen til beskatningen har historisk ikke veret direkte beskrevet i

skattelovgivningen, men den et i 2012 blevet indfOrt med LL 5 16 E. Lovgivers formil med indforelsen af LL

516 E er at undg6 omgielsessituationer, hvor kapitalejere med bestemmende indflydelse etablerer lin

frem for udbetaling af skattepligtige indtegter som lon eller udbytte for p6 den m6de at undgi beskatning.

En rakke b ra ncheorga nisatio ne r, herunder FSR - danske revisorer, har ytret bekymring og kritiseret, at der

ikke samtidig er sket en andring i skattelovgivningen for s5 vidt angar fysiske kapitalejere med

bestemmende indflydelse2. FSR'S kritik gik p6, at lovandringen ud fra et isoleret selskabsretligt perspektiv

har medf@rt en lempelse og oget fleksibilitet. Men uden samtidig endring af den disharmoniske

skattemassige behandling, medf@rte lovforslaget en mere uigennemskuelig og kompliceret lovgivning.

Konsekvensen heraf vil if@lge FSR vere, at lempelsen i SL S 210 alene ikke vil have sin fulde effekt, hvorfor

lovgiver bpr forholde sig til reglernes samlede effekt og sammenspillet mellem disse.

1 Bemerkninger til lovforslag 2016-10-05 nr. 23
2 FSR - Danske Revisorers hOringssvar til lovforslaget om betinget lovliggorelse af kapitalejerl6n af d. 17. august 2016
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Behandlingen af kapitaleje116n har som anfort hjemmel i selskabsretten, men suppleres ogs6 af

skatteretten. Uagtet andringen i selskabsloven, som beskrevet ovenfor, er der ikke samtidig foretaget

endringer i skatteretten.

lfolge en analyse fra FSR - danske revisorer, er offentlighedens kendskab til udviklingen i kapitalejerlSn for

perioden 20LL'2076 markant svakket som f@lge af samtidige administrative lempelser omkring

revisionspligt. lf@lge analysen over anmarkninger fra revisor omkring ulovlige kapitalejerl6n, se er antallet



Formilet med afhandlingen er derfor at danne en overskuelig indsigt ide galdende regelsat vedr0rende

kapitale.ierlSn til fysiske personer med bestemmende indflydelse samt tydeligg@re de udfordringel der er

mellem selskabsretten og skatteretten i praksis. @nsket er, at afhandlingen munder ud i et

lOsningsorienteret opleg til, hvorvidt ovenstaende udfordringer kan elimineres eller formindskes.
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af 16 n faldet fra f6.427 til3.258 i perioden 2O7l - 2016. Det er bemerkelsesvardigt at a ndelen af selska ber

med fravalg af revision er steget fra 12 selskaber i 20!2 lil 1,L7.666 i 2016. En udvikling der hemmer

erhvervsstyrelsens og SKATs initiativer og tiltag for nedbringelse af antallet af kapitalejerl6n, i serdeleshed

i forhold til beskatningen. lf@lge analysen, er der i 2016 ulovlige 16n i niveauet 3.258 - 10.192, hvoraf op

mod 6.934 kapitalejerlan ikke kommer frem ioffentlighedens lys.



Problemformulering

Som det fremgSr af afhandlingens indledning vil nerverende opgave omhandle de selskabsretlige og

skatteretlige regler ved behandling af kapitalejerlSn til fysiske personer. Afhandlingen har til formal at

afklare f0lgende problemformulering:

"Hvilke juridiske udfordringer knytter sig til implementeringen oJ de selskobsretlige regler omkring

betinget lovliggqrelse of kopitalejerldn, og hvordan hormonerer lovendringerne med LL I 76 E? Kan en

eller flere lovendringer lorbedre sommenspillet mellem SL I 21O og LL 5 76 E, og i givet fald, hvordan kan

I oven d ri nge rne formu I e res?"

Hvordan er det selskabsretlige og skatteretlige lovgrundlag for si vidt angir kapitalejerlen ydet til

fyslske personer?

Hvordan har de seneste ers lovaendringer bidraget til udviklingen i antallet af kapitalejerlen?

Hvilke retslige og praktiske udfordringer danner sammenspillet mellem SL 5 210 og LL 16 E grundlag

for?

Hvordan er Storbritanniens selskabsretlige og skatteretlige lovgrundlag for si vidt angSr

kapitalejerlS n?

Hvilke lovendringer kan imOdekomme de udfordringer, der er i sammenspillet mellem S 210 og LL

S 16 E, og kan lovgrundlaget fra Storbritannien bidrage i denne sammenheng?

Afgransning

Afhandlingen omfatter de selskabsretlige og skatteretlige regler vedrorende kapitalejerlSn, herunder

primert SL $ 210 og LL 5 16 E. De to regelsat, fortolkningerne heraf og retspraksis er omfattende. p6 den

baggrund findes det n@dvendigt at foretage nedenstSende afgransninger med henblik pi at konkretisere

afhandlingen til problemform uleringen og de dertilhOrende unders@gelsessp@rgsmel.
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Ovenstaende problemformulering vil blive redegjort, analyseret og vurderet ved hjalp af f6lgende

undersOgelsessporgsm6l :



Kapitalejere defineres i SL 5 5, nr. 16 som "enhver ejer of en eller flere kopitolondele". En kapitalejer kan

s6ledes b6de omfatte juridiske og fysiske personer uanset ejerandel, stemmerettigheder mv. I afhandlingen

vil betegnelsen 'kopitolejer' referere til fysiske personer med bestemmende indflydelse. Afgransningen

foretages da ligningslovens 5 16 E udelukkende beskatter sadanne kapitalejere, hvorfor afhandlingen i

overvejende grad ikke finder det relevant at behandle @vrige kapitalejere, da disse som udgangspunkt

falder udenfor de udfordringer, der er isammenspillet mellem SL 5 210 og LL I 16 E.

En manglende overholdelse af reglerne i 5L 5 210 og betingelserne i stk. 2 kan potentielt medf@re

ledelsesansvar, strafferetlige konsekvenser samt i nogle tilfelde 16dgiveransvar. Ledelsesansvar i

forbindelse med kapitalejerlen vil kort blive beskrevet i redegorelsen af de selskabsretlige regler i kapitel 2.

Herudover vil afhandlingen ikke beskaftige sig dybdeg6ende med en redegorelse af reglerne omkring

ledelsesansvar og strafferetlige konsekvenser, idet disse som udgangspunkt ikke anfegtes. Afhandlingen vil

ikke rumme en nermere redeg@relse af eventuelle ridgiveransvar, da r6dgiverens rolle i processen ikke er

omfattet af problemformuleringens kerneom16de.

Da afhandlingen primart beskeftiger sig med de danske regelset afgranses afhandlingen fra de EU-

retslige lovbestemmelser, dog uden at afhandlingens eventuelle l@sningsforslag vil vare istrid med EU-

lovgivningen. Der foretages perspektivering til geldende ret i Storbritannien vedr@rende kapitalejerlen.

Perspektiveringen vil ikke omfatte det historiske retsgrundlag, da perspektiveringens foretages med henblik

p5 inspiration til eventuelle lovendringer idansk lovgivning. Afhandlingens perspektiveringskapitel skal ikke

anses som verende en dybdegSende analyse af Britisk ret, hvorfor kapitlet alene vil omfatte de specifikke

bestemmelser omkring ka pita lejerlSn.

Det skatteretlige perspektiv vil tage sit udgangspunkt i LL 5 16 E og de tilh@rende undtagelser, hvorfor

@vri8e skatteretlige bestemmelser som udgangspunkt ikke omfattes. Den skattemessige redeg@relse vil i

begranset omfang omhandle personbeskatning og undlade bestemmelser som maskeret udbytte o.l.

Afhandlingen afgrenser sig endvidere fra de serlige regler, der knytter sig til b6rsnoterede virksomheder

og andre specielle situationer, s6som cash-pool ordninger m.v.

Afslutningsvist vil afhandlingen afgranse sig fra IFRS og revisorlovgivningen, herunder eksempelvis

Revisorloven og revisors rapporterinBsforpligtelser, Iigesom Arsregnskabslovens bestemmelser for

indregning, m6ling og presentation udelukkende vil blive inddraget, hvor det findes relevant.
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Metode

Narvarende afhandling beskriver, analyserer og fortolker geldende ret, hvorved afhandlingen primert er

retsdogmatisk. Afhandlingen anvender gangs juridisk metode, siledes at de indledende kapitler er preget

af De lege lata, mens afhandlingens afsluttende kapitel omkring lpsningsforslag prages af De lege ferenda

betraBtninger. Ved sammenholdelse af det selskabsretlige og skatteretlige grundlag oplistes udfordringer,

hvori det manglende sammenspil blandt andet vurderes pi baggrund af retspolitiske overvejelser.

Retsdogmatik tolkes som geldende ret, det vil sige den nuvarende lovgrundlag. Metoden anvendes

primert ide indledende kapitler hvor retsomrederne selskabsloven og skatteloven analyseres og beskrives.

Den historiske udvikling indenfor henholdsvis selskabsretten og skatteretten gennemgis tillige. Galdende

ret er inspireret og videreudviklet p6 tidligere lovgrundlag, lex anterior. Afhandlingen vil efter de

indledende redeg@rende kapitler sammenholde selskabsretten og skatteretten, herunder det sammenspil,

eller mangel pi samme, der opstar imellem de to retsomreder. lforbindelse med sammenholdelse af

retsomr6derne kan en retspositlvistisk tilgang anvendes. Dette vil medf@re, at det kun er lovteksterne der

er lov, og siledes intet andet. En risiko herl er blandt andet fortolkningsforskelle m.v. I modsetnin8 hertil,

er en hermeneutisk tilgang forsogt anlagt, hvilket bevirker, at lovene tillegges flere synsvinkler, herunder

lovkommenta rerne, forarbejderne, retsafgorelser samt anden litteratur. Med andre ord, retlig polycentri.

Ved anvendelse af flere retskilder, er der taget udgangspunkt i fOlgende hierarki: love, forarbejderne,

lovbemaerkninger samt retsafg@relser. Hierarkiet er opbygget sSledes at love, forarbejderne og

kommentarerne anvendes til redeg@relse af den teoretiske retstilstand hvorimod retsafg@relser beskriver

praksis pi omradet.

I perspektiveringska pitlet vil reglerne p5 omredet i Storbritannien sarskilt blive beskrevet efter

Ldnderbericht-metoden. Metoden anvendes, da det vurderes at give et bedre overblik ibeskrivelsen af

retstilstanden i Storbritannien end ved anvendelse af den analytiske metode. Den analytiske metode

anvendes dog i forbindelse med lOsningsforslagenes argumenter, idet lovgivningen i Storbritannien

anvendes som perspektivering til en eventuel endring af den nuverende retstilstand i Danmark.

Perspektiveringen til Storbritannien vil i afhandlingen blive anvendt som en komparativ unders@gelse og vil

medvirke til, at inspirere de praktiske muligheder der foreligger i afhandlingens l6sningsforslag.

Pi baggrund af ovenstaende tager nervarende afhandling udgangspunkt i kvalitative data, best6ende af

de primere retskilder i selskabsretten og skatteretten, herunder lovforslag, lovbemerkninger samt

afgorelser. Herudover anvendes sekundare data i form af kvantitative og kvalitative data, herunder
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statistikker, undersogelser og artikler udarbejdet af interesseorganisationer med henblik pe at belyse og

understOtte dele af afhandlingens budskaber.

Afhandlingen suppleres endvidere ved interview af en vasentlig n6gleperson indenfor afhandlingens

problemfelt. lnterviewet udformes som semistruktureret interview, hvorved det sikres, at respondentens

umiddelbare synsvinkler er iagttaget, selvom de m6tte falde udenfor de foruddefinerede emner og

sp@rgsmAl. lnterviewet transskriberes ikke, da respondenten ikke @nskede optagelse og/eller anden direkte

fyldestgorende gengivelse af interviewet.

Forud for interviewet er der udarbejdet en interviewguide, som indeholder strukturen pe intervlewet samt

en rakke foruddefinerede sp@rgsmil. lnterviewet suppleres af en rakke uddybende sp@rgsmel, hvor det

under interviewet findes npdvendigt og relevant. Sp@rgsmelene er formuleret Sbne og kan karakteriseres

som varende generelle.

Udf@rslen af det kvalitative forskningsinterview indhenter respondentens vurdering af afhandlingens

specifikke problemstilling, samtidigt med at empiri forstarkes ved sammenspillet mellem respondenten og

interviewerne, hvilket resulterer i en unik oplevelse af interviewet. Denne metode er vanskelig at gentage

med samme resultat. Kvaliteten af interviewet og data indsa mlingen pivirkes s6ledes af interviewet og

afhanger af respondenten og interviewers engagement. Netop respondentens erfaring og kompetencer pe

omredet @nskes indhentet i interviewet, hvilket vil skabe et overblik over respondentens holdninger og

udtrykte erfaringer. Kvaliteten sikres ved, at respondenten er n@je udvalgt, da respondenten brender for

problemstillingen og det selskabsretlige omr6de generelt, qua sit virke inden for dette omrede. Som f@lge

heraf vurderes et kvalitativt semistruktureret interview at vere narliggende, da interviewerne ikke er

bundet fuldstendig til foruddefinerede spOrgsm6l.

Det semistrukturerede interview er anvendt for at styrke informationsindsam lingen, samtidigt med at give

respondenten plads til at svare frit og anvendes primart, da der udelukkende er mulighed for at interviewe

respondenten 6n gang. De supplerende sp@rgsmil sikrer sSledes, at eventuelle uddybninger kan indhentes

for pi den mede at sikre en objektiv vurdering af svarene, da eventuelle tvivlssporgsm6l kan uddybes.

lnterviewguiden er udformet siledes, at strukturen vil vaere behjelpelig for interviewerne, for p5 den mide

at sikre, at intervieweren og respondenten behandler de Onskede emner, og at dataindsa m lingen bliver s6

brugbar som mulig. I lighed med interviewformen vil interviewguiden udformes semistruktureret for fortsat
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at bevare friheden til at stille uddybende sp@rgsmSl m.v. lnterviewet inddeles i henholdsvis en indledende

praesentation, efterfulgt af interviewets sp@rgsmil og herefter en afslutning. SpOrgsm6lene er opdelt

s6ledes, at de f@rste sp@rgsmil er indledende baggrundssp@rgsmal, herefter sp@rgsm6l direkte melrettet

vores primEre problemstilling og afslutningsvist enkelte opsummerende sp@rgsm6l. Forud for interviewet,

er der foretaget validering af interviewguiden. Valideringen er foretaget for at opn; fortrolighed med

guiden og samtidig sikre, at sporgsmelene er forsteelige. Valideringen er foretaget ved at teste interviewet

p6 en udefrakommende person. Resultatet heraf var, at sporgsmelene behandlede de @nskede emner,

samt at interviewet ville bidrage positivt til afhandlingens besvarelse af problemstillingen.

Overordnet for afhandlingen gelder det, at arbejdsfremgangen bestSr af en deduktiv tilgang.

Afhandlingen tager primert udgangspunkt i selskabsloven og ligningsloven. Retsomrederne analyseres og

afhandlingens vurdering af sammenspillet mellem disse Iaegger op til fortolkning. Afhandlingens objektivitet

fors@ges bevaret ved at inddrage en rekke forskellige kilder og indgangsvinkler til fortolkningerne.

Forfatternes subjektive holdninger fors@ges undgdet ved at inddrage lovene isin konkrete ordlyd,

forarbejder og kommentarer hertil, retsafg@relser samt som supplement hertil udvalgt juridisk litteratur.

Den supplerende litteratur bestir af en rekke udvalgte b@ger omhandlende afhandlingens problemfelt og

er udvalgt ud fra forfatternes troverdighed. Gennemgeende for afhandlingens anvendte litteratur er, at

forfatterne bag disse har mange 5rs erfaring med behandling af emnet samt at b@gerne anvender samme
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pi baggrund af ovenstiende metodeafsnit konkluderes det, at afhandlingens dataindsamling vil omfatte en

metodetria ngulering. Metodetria nguleringen foretages som f@lge af en kombination af flere metoder til

brug for unders@gelsen af problemstillingen med henblik p3 at opni en si valid l0sning og konklusion som

mulig. Afhandlingen vil anvende dataindsamlingsteknikker til indhentning af kvantitative og kvalitative data,

herunder perspektivering, interview, love, afg@relser, statistikker m.v. Afhandlingen anvender

metodetria nguleringen med det form6l at belyse og minimere eventuelle svagheder ved afhandlingens

anbefalede l@sningsforslag.

Kildekritik

For at opne dybdegiende indsigt i afhandlingens problemstllling tages der udgangspunkt i en rakke kilder

med forskellige indgangsvinkler til emnet. Nerverende afsnit skal bibringe modtagerne af denne

afhandling de tilstraekkelige informationer, til at vurdere afhandlingens troverdighed.



Afhandlingen inddrager tillige et intervlew af Jesper Seehausen, der specifikt er kendt som fagekspert

indenfor selskabsretten. Det er utenkeligt, at interviewet vil blive bibeholdt objektivt, hvorfor en svaghed

her vil vare, at Jesper Seehausens selskabsretlige synsvinkler kan medf@re subjektive holdninger.

Subjektivlteten vil kunne medf@re en negligering af selskabsrettens indvirkning pa kl@ften mellem SL 5 210

og LL 5 16 E. Afhandlingen har fors@gt at elimlnere denne svaghed ved at interviewe en ekspert indenfor

skatteretten, hvilket dog ikke har veret muligt, da ingen indenfor skatteretten vil udtale si8 om emnet.

Skatteretlige eksperters, redgiveres samt ledere hos SKAT manglende villighed til at deltage iet interview

bunder konkret i, at emnet er problematisk og "brend varmt" som fQlge at ulemperne ved

dobbeltbeskatning. Som fOlge heraf anvendes interviewet med Jesper Seehausen udelukkende som et

supplement til afhandlingens lpsnlngsforslag og har derfor ikke direkte indvirkning p6 afhandlingens

redeg@rende og a nalytiske afsnit.
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retshierarki som afhandlingen. Trovardigheden fors@ges tillige opn6et ved at inddrage flere litterare b@8er

til samme proble mstilling, hvorved flere synsvinkler sikrer enslydende vurderinger ifortolkningstilfalde.

Som beskrevet ovenfor, er det utankeligt at undgi subjektive holdninger og visse svagheder iden

anvendte juridiske litteratur til fulde. Subjektive holdninger og andre svagheder ide anvendte kilder er dog

fors@gt elimineret pe bedste vis.



Aftrandlingens strukturelle opbygning

Afhandlingen vil tage udgangspu nkt i fOlgende struktur:

Figur 1: Afhandlingens strukturelle opbygning - egen tilvirkning

lndledningsvist foretages en analyse og vurdering af udviklingen i kapitalejerl6n sammenholdt med

udviklingen i antallet af ikke revisionspligtige selskaber, der har fravalgt revision af deres 6rsrapport. Efter

de indledende afsnit er strukturen opbygget siledes, at selskabsretten og skatteretten vil blive behandlet

hver for sig i henholdsvis kapitel 2 og 3. Formilet hermed er at redegore for de historiske og nuverende

regler vedr0rende kapitalejerlSn samt give et overblik over de forskelle, der eksisterer mellem reglerne og

p ra ksis i nde nfo r selska bsrette n og skatte retten.

Kapitel 4 er et opsamlingskapitel, hvor en eventuel kl6ft mellem selskabsretten og skatteretten beskrives,

herunder de praktiske og retlige udfordringerved de to regelset. Kapitel4 vilgive en forstielse for kloftens

I ndled ning, afgrensning
og metode

Kapitell
Udviklingen i antallet af

kapitalejerlSn

Kapitel 2

Selskabsretten
Kapitel 3

Skatteretten

Kapitel 4

Sammenspillet mellem SL

S210ogLL516EKapitel 5

Perspektivering
Storbritannien

Kapitel6

lnterview
Jesper Seehausen

Kapitel 7

LOsningsforslag

Kapitel 8

Konklusion
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st@rrelse, samt hvilke specifikke omrader og regler, der medvirker til at sammenspillet mellem SL 5 210 og

LL S 16 E, kan forbedres.

Forud for afhandlingens lpsningsforslag finder vi det sardeles relevant at perspektivere til et andet land for

at redeg@re, analysere og vurdere landets lovgrundlag indenfor skatteretten og selskabsretten vedrOrende

kapitalejerl6n. I overvejelserne omkring udvelgelse af pe rspe ktive ringsla ndet har det veret et krav, at

landet er sammenligneligt med Danmark, og den mide som Danmarks selska bsstru kt u r m.v. er opbygget.

Allerede fra den f@rste selskabslovgivning har Danmark baseret loven p6 nabolandenes lovgivning, hvorfor

denne afhandlings perspektivering vil foretages med udgangspunkt iet sedant land, da det findes

sammenligneligt med Danmark og det juridiske system. Ved en narmere unders@gelse er det derfor

fastlagt, at en perspektivering foretages til reglerne i Storbritannien. Beslutningen om fastlEggelsen af

Storbritannien uddybes i kapitel 5. For at supplere perspektiveringen er der i afhandlingens kapitel 6

inkluderet et semistruktureret interview. Formelet med interviewet er at bekrefte de fremhevede kl@fter,

herudover betragtes interviewet som varende en h@ring pe de potentielle l@sningsforslag.

Afhandlingen vil p5 baggrund af eventuelle udfordringer fremhavet i kapitel 4, perspektiveringen i kapitel 5

og interviewet i kapitel 6 fremstille samt vurdere en rakke l@sningsforslag og potentielle lovendringer i

kapitel T Kapltel 7 vil vaere grundlaget for en eventuel l@sning af afhandlingens vesentligste

problemstillinger samt da nne grundlag for konklusionen i kapitel 8.
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1. Udviklingen i antallet af kapitalejerlfln
Nervarende afsnit skal ses i sammenhang med indledningen og afhandlingens problemfelt. Kapitlet har til

formSl at analysere udviklingen i antallet af kapitaleje116n, herunder om lovgivers tiltag for at nedbringe

antallet af kapitall6n har haft effekt. Kapitlet skal endvidere danne grundlag for vurderingen af

problematikkens omfang omkring kapitalejerlSn og hvorvidt der egentlig er behov for minimering af klOften

mellem SL 5 210 og LL S 16 E. Afhandlingen skal munde ud i et eller flere losningsforslag til et

foruddefineret problem, kloften i sammenspillet mellem SL 5 210 og LL 5 L6 E, hvorfor en indledningsvis

underspgelse af kapitaleje116nenes omfang i Danmark findes relevant.

LL 5 f0 E blev indfort som fOlge af en markant stigning i antallet ulovlige kapitalejerlSn i perioden 2006 til

2011. LL 5 16 E er derfor indfort med henblik p5 at nedbringe antallet af 15n, primert ved at minimere

optagelsen af nye ldn. LL 5 16 E blev implementereret i ligningsloven med virkning fra den 14. august 2012.

Udvlkllngen I antallet af regnskaber med anmarknlnger om ulovllge lin

20.000

16.115 16.427

14.649 L4.23215.000
13.133

10.835
9.985

r.0.000 8.705

6.529

5.000 4.416
3.258

2006 2ffi7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Figur 2: Udvikling i antallet af revisor onmarkninger om ulovlige ldn - Experion 2017 og FSR-beregninger

Ovenst6ende illustration3 anskueliggor, at antallet af kapitalejerlSn steg markant i perioden 2006 til 2OLt.l

2006 var der i Srsregnskaberne anmerkning om kapitalejerlSn fra revisor hos i alt 8.705 selskaber, svarende

til 5,4 % af det samlede antal selskaber p6 daverende tidspunkt. lf@lge analysen, steg antallet af

kapitalejerlSn javnt i perioden frem til 2011, hvor 1.6.427 havde anmarkninger i revisors pStegning pi

3 Experian 2017 og FSR - Anmarkninger om selskabernes ulovlige l5n (2016-5rsregnskaber)

0
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ersregnskabet, svarende til 8,5 % af daverende tidspunkts selskaber. Antallet af kapitalejerl5n blev i

analyseperioden nesten fordoblet, hvilket var et tegn pa finanskrisen samt at l6n p3 davaerende tidspunkt

ikke medf@rte skattemessige konsekvenser. Antallet af kapitale.ierlSn medf@rte @get risiko for tab af

skatteprovenu, som f6lge af konvertering af lqn/udbytte til len samt en svekkelse af kreditorbeskyttelsen.

Udviklingen i antallet af kapitalejerlen skete pi trods af, at det medf@rte brud p6 de selskabsretlige regler jf.

sL $ 210.

Udvlkllng I andel revlderede regnskaber mod anmarknlnger om ulovlige lan

2011 2012 2013 2011 2015 2016

Andet med lnmlD*nlng om dovligs lan
blandt r€gBkaber msd rsvislon ollet udvl-
det gsnnomglng 8,5% 7.7% 5.9% 4.3% 3,2% 2,4%

Figut 3: l)dvikling i ontollet of onmetkninger om ulovlige ldn i reviderede regnskobet - Expetion 2077 og FsR-betegninger

Der er i perioden efter indf@rslen af LL 5 16 E, 2011 til 2016, sket et markant fald i antallet af kapitalejerlen.

Fra t6.427 regnskaber med anmerkninger om ulovlige kapitale.ie116n i 2011, er der i2016 kun 3.258

ulovlige kapitaleje116n. Udviklingen svarer til et fald fra 8,5 % af selska bspo pu latione n i 2011 tll | 2016 at

udgfie 2,4 Yo.

Faldet kan understrege effekten som LL 516 E har haft, hvilket positivt har nedbragt antallet af

kapitalejerlen til et niveau, der er langt under niveauet fra fOr finanskrisen. Faldet i antallet af kapltalejerlSn

kan skyldes mange aspekter, dels at l6nene er tilbagebetalt og p6 den mide Indfriet, sekundart at

selskaber med kapitalejerl6n er geet konkurs, at regnskaberne lkke er indberettet, eller det forhold at

selskaberne har fravalgt revision. Fravalget medf@rer at selskaberne ikke har en erklering om revision eller

udvidet gennemgang ideres 6rsrapport, hvorfor det kan vare svart at bedomme om der er et ulovligt lan

eller ej. ovenstaende analyse er udarbejdet med baggrund i revisors anmarkning i revisionspetegningen

om ulovlige kapitalejerlan, en mulighed revisor udelukkende har ved erklaringstyperne revision og udvidet

gennemgang. Som supplement hertil skal det nevnes, at sifremt der eksisterer et kapitalejerlan primo

regnskabsiret, skal revisor rapportere dette med en anmarkning i revisionspategningen uagtet om 16net er

tilbagebetalt, tillige med kapitalejerlan stiftet og indfriet i5ret. Dette skyldes, at et kapitalejerlen uanset

langde, st@rrelse eller om udestdendet eksisterer pi regnskabsafleggelsestidspunktet eller ej, vil medf@re

en overtradelse af SL S 210, hvilket resulterer en rapporteringsforpligtelse for revisor. Antallet af

kapitalejerlen iovensteende statistik er derfor et tegn p6 kapitalejerliin i regnskabsperioden og ikke kun p5
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balancedagen. Dette vurderes udelukkende at medfore en vis periodeforskyd ning og vurderes ikke at have

indvirkning p6 narveerende analyse.

Lovgiver har siden 2006 muliggjort fravalg af revision, hvilket vil sige at selskaber der opfylder betingelserne

herfor ikke er p6lagt revision af Srsregnskabet. Lovgiver har lempet reglerne oB de administrative byrder

l0bende, hvilket har bevirket at alle selskaber der ikke overskrider to ud af tre bel6bsgranser p6

balancedagen, p5 to hinanden f@lgende 6r, kan fravalge revision. Bel@bsgranserne har siden 2011 veret

en balancesum pi 4 mio. kr., en nettoomsetning pe 8 mio. kr. samt gennemsnitligt heltidsbeskeftigede pe

12 i regnskabsiret. Mulighederne for fravalg af revison er lempet gradvist iperioden 2006 til 2011 og

effekten heraf ses tydeligt fra 2OL2 ogfrem. I grove hovedtrek, kan det fremheves, at alene 12 selskaber i

2006 havde fravalgt revision, mod 20.013 i2077 o9777.666i 2016. Udviklingen i erklaringstyperne kan for

perioden 2O!2 til2076 illustreres s6ledes:

Erklaringstyper 2ol2 - 2ot6
2m.000

150.Om

1m.000

50.mo

0

2016

Figur 4: Udvikling i erkletingstypet - egen tilvirkning pba. Experion 2077 og FsR-beregninger

Pi baggrund af ovenstaende, kan det konkluderes, at antallet af regnskaber med revisionserkleringer er

faldet markant. Selskaber der tidligere var underlagt revision har primert fravalgt revision tll fordel for

a ssista ncee rklEringer uden sikkerhed, valg af udvidet gennemgang samt ingen erklaring og assistance fra

revisor overhovedet. Andelen af regnskaber med erklerlng om revision eller udvidet gennemgang udg6r i

2Ot6 53,4 Yo al den samlede selska bspopu lation mod 86 % i 2012. Som beskrevet tidligere, har revisor

udelukkende mulighed for at give anmerkninger i revisionspitegningerne ved erklaringstyperne revlslon

og udvidet gennemgang. Med andre ord gAr 46,6 % af selskaberne i 2016 helt uden om revisors

unders6gelser og anmarkninger om ulovlige kapitalejerlSn. Der er siledes en @get risiko for, at

2017

-Assistance

2013 2014 2075

-Udvidet 
gennemSang 

-Review
-lngen 

erHerins
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kapitalejerlSn ikke kommer frem i offentlighedens s6gelys, og kan vere en del af forklaringen bag det

markante fald i kapitalejerlSn de senere 6r.

Sammenfaldet i lovgivers lempelser i de administrative byrder, herunder lempelser i revisionspligten og

lovgivers skarpelser af de skattemessige konsekvenser ved implementering af LL 5 fO E skal anfegtes i

forbindelse med analyse og vurderingen i udviklingen af kapitarejerlin.

Baggrund for fald I antal anmartnlnger om ulovllge lin fra 2015- tll 20l6,regnska-
beme

I Fnvalgt rwisim eller udvidet

tmmmtant
I (onkurs eller kte indlewret

regnstab

I Netto tilbageSang i ulovlige
lln

Figur 5: Boggrund for fold onmerkninger om ulovlige ldn - Experion 2077 og FSR-beregninger

I forlangelse af det tidligere beskrevne, er antallet af kapitalejerlin nedbragtfra 4.416 kapitalejerl6n i 2015

til 3.258 i 2016. Denne illustration fordeler Srsagen til faldet i antallet af anmerkninger vedr6rende ulovlige

kapitalejerl6n fra 201-5 til 2016 regnskaberne. Her fremgSr det, at 18 % skyldes berigtigelse af de ulovlige

dispositioner, mod 40 % af l6nene er udgdet af statistikken som folge af konkurs eller manglende

offentliggOrelse af regnskabet. Det er uvist om forholdene er bragt i orden for de resterende 42 % af

selskaberne, hvilket svarer tt 492. Disse har fravalgt revision (revision og udvidet gennemgang), hvilket

forhindrer revisors rapporteringsforpligtelse omkring ulovlige kapitalejerlSn. Det er s6ledes uvist om 16nene

er indfriet eller pi anden mSde berigtiget. Ovenst6ende illustration er kun for udviklingen i kapitalejerlSn

for perioden 201"5 til 2016, men tilsvarende tendens ses tillige i tidligere perioder. Faldet i antallet af

kapitalejerl6n i perioden 2011 til 2016 er s6ledes ikke udelukkende et udtryk for nettoberigtigelse af

kapitalejerldn, men i vesentligt omfang endvidere et udtryk for, at mange selskaber har fravalgt revision.

FSR - danske revisors analyse af udviklingen i ulovlige kapitalejerl6n har ikke mulighed for at inddrage

regnskaber som har fravalgt revision. Den videre analyse foretages derfor pi baggrund af nogle
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forudsatninger, herunder at ikke revisionspligtige selskaber alt andet lige som minimum m5 have samme

procentuelle fordeling af kapitaleje116n som revisionspligtige selskaber. Analysen arbejder med fgrnevnte

som et minimum og et spend helt op til den procentuelle andel af kapitalejerlSn for ikke revisionspligtige

selskaber som den procentuelle fordeling inden fravalg af revision for alvor slog igennem i 20L3.

udvikling i det potentielle omfang af anmertninger om ulovlige lin. som ikke
kommer til ofEntlaghedens kendsfab

6.934

6.O0S 5.507

3,139 :,9612-712 2.712 :..&c

2.000

2013 2014 2015 2016
r UdviHing tuis omfarga folger andelen af anmarkninger om ulodige lin for samme dr

I U&ilding hris omfarget folger andelen af anmertninger om ulovlige l5n for 2013

Figur 6: Udvikling i ansldet onmarkninger, som ikke kommer til oflentlighedens kendskob - Experian 2017 og FsR-beregninger

Uagtet den statistiske usikkerhed analysen besidder, si illustrerer ovenstdende en markant risiko for, at en

stor del af kapitalejerl6nene i 20L6 ikke kommer frem i offentlighedens lys. Antallet af kapitalejerl6n der

if@lge analysen ikke kommer frem stiger i takt med, at flere og flere selskaber fravelger revision. l2016,

med hypotesen om, at selskaber med fravalg af revision tillige har en andel af ulovlige kapitalejerlS n pA 2,4

o/o, udg0r antallet af ulovlige l6n for Sret 2.840. Antages derimod at 5,9 % af selskaberne har ulovlige

kapitalejerl6n, si udgor andelen 6.934 selskaber. Spendet estimeres derfor til at vare i niveauet 2.840 til

6.934, hvilket er markant anderledes end den udviklingstendens der er anf4rt i de revisionspligtige

selskaber, jf. Figur 2.

Det mi konkluderes, at sammenfaldet mellem lempelserne i revisionspligten og indf6rslen af LL 5 16 E er

paradoksalt. Lempelserne i revisionspligten medf6rer, at selskaber kan fravelge revision og pi denne mide

undgi revisors bemerkninger om eventuelle ulovlige 16n. Bemerkninger der videregives til SKAT og

erhvervsstyrelsen, hvilket medf6rer, at lempelserne modarbejder de to styrelsers indsatser mod

bekampelse af kapitalejerl6n og minimerer SKAT's mulighed for at beskatte l6n efter reglerne i LL 5 L6 E.

8.O00

4.289

4.000
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Uagtet risikoen for at kapitalejerlin ikke kommer frem i offentlighedens sogelys, mi det konkluderes, at

indforslen af LL S 16 E har medfort en nedbringelse iantallet af kapitalejerlan. Det er umuligt at fastlagge

et precist niveau for antallet af kapitalejerlan, dog kan det konkluderes, at der fortsat er mange l5n i 2016,

hvorfor sammenspillet mellem SL S 210 og LL 516 E har en medvirkende effekt p6 udviklingen de

kommende 6r.

P6 baggrund af ovenst6ende analyse, vurderes problematikken for si vidt ang6r det manglende

sammenspil mellem SL 5 210 og LL $ 16 E at vere vesentlig for danske selskaber. Klarhed over reglerne

indenfor selskabsretten og skatteretten vil alt andet lige medfore, at ulovlige lin vil nedbringes, hvorpi

antallet af lovlige 15n i givet fald vil vare tilbojeligt til at stige. Afslutningsvist konkluderes det, at

aktualiteten i afhandlingens problemfelt fortsat findes relevant som f@lge af antallet af kapitaleje116n, bide

dem offentligheden kender til og de 6vrige, herunder i saerdeleshed efter selskabslovens betingede

lovligg@relse af kapitalejerla n.

7.1 Kildekritih statistisk usikkerhed og alternative analyser

Et alternativ til ovenstiende analyse vil vare, at tage udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens XBRL data. Uanset

om selskaber fravalger revision, er disse fortsat underlagt reglerne i 6 rsregnska bslove n og skal Srligt

offentli8g@re regnskabet. Re8nskabet skal overholde de bestemmelser der fremgir af 5 rsregnska bslove n,

herunder skemakravene. Skemakravene indeholder blandt andet bestemmelser om, at kapltalejerlen,

lovlige som ulovlige, skal prasenteres under en serskilt llnje i balancen. Denne XBRl-analyse vil have en vis

usikkerhed, da lovlige og ulovlige kapitalejerl6n blandes sammen, da kravet om en opdeling vil vare imod

menneskerettighederne omkring selvinkriminering. Der er endvidere en usikkerhed i, at ulovlige

kapitalejerl6n forsoges skjult ide tilfelde hvor regnskabet ikke udarbejdes med nogen form for assistance

fra revisor.

Uagtet usikkerhederne ved medtagelse af de, ifolge selskabsloven, lovlige kapitalejerlSn samt eventuelle

fors6g p6 at skjule ulovlige kapitalejerlan, vurderes dette at vere i et mindre omfang end usikkerheden i

ovensteende analyse som fOlge af de navnte forudsetninger ved fravalg af revision. Udforsel af navnte

analyse pi baggrund af XBRL data vurderes at give et mere trovardigt overblik over omfanget af

udbredelsen i kapitalejerl6n med et mindre usikkerhedsmoment. Erhvervsstyrelsen besidder de n@dvendige

oplysninger ixBRL data modtaget ved indberetning af 5 rsreg nska berne, men i forbindelse med

udarbejdelsen af narvarende analyse er det oplyst, at "Erhvervsstyrelsen indeholder ikke doto omkring

kopita leje rl d n", hvilket synes bemarkelsesvardigt.
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2 KapitalejerlSnets selskabsretlige historie og behandling

Dette kapitel indeholder en narmere redeg@relse for selskabsrettens historiske udvikling hvad ang6r

kapitalejerl6n og dernast en beskrivelse af de grundlaeggende bestemmelser i og omkring kapitalejerlen,

herunder disses behandlinger og konsekvenser selskabsretligt. Lovens historiske udvikling opdeles i

lovgrundlagene for 2010, selska bsreformen i 2010 og de nuverende regler indfort i 2017.

lforbindelse med den selskabsretlige behandling omfatter kapitlet endvidere de tilfElde, der ikke er

omfattet af SL q 210, som folge af en rakke undtagelser samt de bestemmelser, der er gaeldende for

eksisterende lan i overgangsreglerne iforbindelse med betinget lovliggorelse af kapitalejerlSn.

2.7 Lovens historiske udvikling

2.1.1 Historien for selskabsreformen i 2010

Reglerne omkring kapltalejerl6n er slden Danmarks forste Aktieselska bs lov i 1917 endret adskillige gange.

Danmarks forste Aktieselskabslov fra 1917 er inspireret af nabolandene omkring Danmark, herunder Norge,

Sverige, Finland, Tyskland, England og Frankrig, hvis selskabslove blev indfort iperioden 1720 til 19104.

Danmark var den sidste i rakken af nordiske lande til at indfore en lov om aktieselskaber, hvilket skete pe

baggrund af udviklingen i inte ressentska bsfo rm e n med personlig heftelse. lstarten af 1900-tallet blev

aktieselskaber oftere accepteret som selskabsform, og med indforslen af a ktieselska bslove n i 1917 blev det

lovliggjort at stifte aktieselskaber med begraenset haftelse.

Hverken a ktiese lska bsloven fra 1917 eller 1930 indeholdte lovhjemmel omkring kapitalejerlSn. lperioden

frem til 1952 blev kapitalejerl6n sidestillet med kapitalnedsettelse, hvorfor reglerne herfor skulle

anvendess. Denne retspraksis blev imidlertid anfagtet og forkastet i 19525, hvor H@jesteret vurderede, at

kapitalejerl6n ikke kunne sldestilles med kapitalnedseettelse. Som f@lge af h@jesteretsdommen blev der

indfOrt bestemmelser omkring kapitalejerl6n i aktieselskabsloven, hvor det for ikke-bOrsnoterede selskaber

lkke lengere var lovligt at yde kapitalejerlan.

I perioden efter 1957 blev der af det daverende organ, der svarer tll nutidens Erhvervsstyrelsen, nedsat en

aktielovskommission, hvis opgave var at modernisere aktieselskabsloven. Dette bevirkede henholdsvis

betankning nr. 362 af 1964 og nr. 540 af 1969. Betenkningerne omhandlede blandt andet det komplette

4 Aktie- og anpartsselskabsret, Kapitalselskaber, 2O7l Paul Kriiger Andersen, side 26-27
s ut944.5980
6 u1952.30H
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forbud for ikke-b@rsnoterede aktieselskabers muligheder for kapitalejerlSn og fandt frem til, at en

lovligg@relse af kapitalejerlen under visse betingelser burde accepteres. Kommissionens betenkninger blev

anvendt i forbindelse med en betin8et lovliggorelse af kapitalejerlan i 1973. Lovliggorelsen blev

implementeret som f@lge af en rakke hindringer ide almindelige finansieringsdispositioner og manglende

fleksibilitet til at anvende de frie reserver. BetingelserneT for lovligg@relse af kapitalejerlSn var pi

daverende tidspunkt, at l6n alene matte ydes i det omfang, hvor egenkapitalen oversteg aktiekapitalen, at

l6net skulle bemyndiges af samtlige bestyrelsesmedlemmer, samt at der skulle stilles betryggende

sikkerhed for lenet. Betingelsen omkring samtlige bestyrelsesmedlemmers godkendelse blev imidlertid ikke

implementeret, men derimod en bestemmelse om at bestyrelsesreferaterne skulle indeholde oplysninger

om enhver form for ud16n og sikkerhedsstillelse. Betingelserne for lovligg@relse af kapitaleje116n blev

indf@rt iASL S 115 med det primare formilat beskytte selskabets kreditorer, herunder bevare og beskytte

m inim umskapitalen.

Efter den betingede lovligg@relse af kapitaleje116n i 1973 steg antallet af ulovlige kapitalejerlen vesentligt.

Stigningen i kapitalejerlSn skete som fplge af uklare retningslinjer i betingelserne for lovlige kapitaleje116n,

hvilket resultererede i, at mange 15n blev karakteriseret som ulovlige8. Uklarhederne og udviklingen i

antallet af ulovlige kapitalejerl6n medfprte kritik, herunder udt@mning af selskabernes kapital med ikke

erhvervsmessige form6l, rente og afdragsvilkir, der ikke var p6 markedsvllkir m.v. P5 baggrund af den

fremf@rte kritik blev det ved indf@rslen af lov nr. 282 af 9. juni 1982 forbudt at yde kapitalejerlSn.

Forbuddet gjaldt endvidere for kapitalejeres sikkerhedsstillelser og l5n/sikkerhedsstillelser til nartst6ende.

Forbuddet om kapitalejerlen, herunder sikkerhedsstillelser, blev bibeholdt i selskabsretten helt frem til 1

januat 2077 .

2.I.2 Historien ved selskabsreformen i 2010

Selska bsreformen, implementeret i 2010, udspringer af betenkning nr. 1498 fra 2008, hvor intentionen pa

daverende tidspunkt var at Oge danske selskabers konkurrenceevne, minimere den administrative byrde

samt forenkle og samle anparts- og a ktiese lska bslove n. Betankningen ville p6 daverende tidspunkt

liberalisere kapitalejerlSn i lighed med reglerne for selvfinansiering, og pi den mide Oge kapitalejernes

fleksibilitet og muligg@re en @get disponering af selskabets frie reserver.

7 Betankning 540 af 1969, side 158
8 Betankning 1498 af 2008, kapitel 14, side 487
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Betenkningen anbefalede en lovliggorelse af kapitalejerlEn ud fra argumentet om, at der alene var ganske

f6 @vrige EU-lande, der havde et egentligt forbud imod kapitalejerlen og den manglende sammenhang og

ensartethed mellem betinget lovliggorelse af selvfinansieringsreglerne og reglerne om 16n til selskabets

ledelse og kapitalejere. Hovedparten af udvalget for modernisering af selskabsloven mente ikke, at der var

en reel risiko for kreditorerne iforbindelse med en betinget lovligg@relse af kapitalejerlan, eftersom en af

betingelserne herfor var, at lan udelukkende mitte ydes indenfor selskabets frie reserver. Frie reserver som

selskabet uden kreditorernes samtykke selv disponerer over. Et mindretal i udvalget mente dog, at udl6n til

ledelsen og kapitalejere fortsat skulle vere ulovligt som f@lge af ha bilitetsmassige overvejelser.

Mindretallet mente ikke, at ledelsen/ejerne kunne beslutte udlSn til sig selv og objektivt vurdere om,

udlSnet er i selskabets interesse. Betenkningen anfegter endvidere mindretallets bekymring om tab af et

eventuelt skatteprovenu iforbindelse med konvertering af l6n/udbytte til l6n. Betenkningens flertalmente

dog ikke, at selskabsretten skulle tage hojde for et tab af skatteprovenu, men derimod at skatteretten alene

burde forhindre dette. Selskabsretten kan ifolge udvalget ikke tage hensyn til det skatteretlige perspektiv.

Vedtagelsen af selskabsreformen i 2010 fulgte langt hen ad vejen de anbefalinger, som

moderniseringsudva lget anforte i betenkningen. Betenkningen blev dog offentliggjort i 2008 under

finanskrisen, hvorfor folketingets villighed til at lempe reglerne omkring kapitaleje116n, som pi davarende

tidspunkt var et varn mod selskabst@mning og skatte u nd d ragelse, ikke lengere var til stede. Den

manglende villighed skyldtes den Okonomiske usikkerhed og politikernes @nske om at bevare kreditorernes

sikkerhed. Selskabsloven videref@rte forbuddet om kapitalejerliin fra 1982 og indgik i 5L S 210, stk. 1.

Kapitaleje116n efter 5L S 210, stk. 1 omfatter direkte som indirekte len til selskabets kapitalejere oB dens

ledelse s6vel som sikke rhed sstillelse r.

Undtagelser til forbuddet om kapitalejerlan findes i SL 5 210, stk. 2 til 5 214, hvor SL 5 21.0, stk. 2 omhandler

betinget lovligg@relse af selvfinansiering, SL 5 211 om 16n til moderselskab, SL $ 212 omkring sedvanlige

forretningsmaessige dispositioner, SL 5 213 om pengeinstitutter samt 5 5L 214 vedrOrende 15n til

medarbejdere med henblik pi at erhverve kapitalandele.
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2.1.3 Lovforslag nr. 23 fra2016 (vedtaget og indfort pr. 1. januar 2017J

I 2016 fremsendte regeringen endnu engang et lovforslag med ambitionerne om en betinBet lovligg@relse

af kapitalejerl6n. Regeringens intention bag lovforslaget var at sikre konkurrencemessige vilk6r for

selskaber i Danmark, eftersom Danmark i 2016 var et af de eneste lande i Europa med et egentligt forbud

mod kapitalejerlSn. En betinget lovligg@relse vil forbedre fleksibiliteten til at disponere over de frie



reserver. Argumenterne for en betinget lovliggprelse af kapitalejerlSn er fra lovgivers side umiddelbart de

samme som ved forarbejderne til L 170 af 25. marts 2009. Lovligg@relsen blev pi davarende tidspunkt

afuist, og L t7O af 25. ma rts 2009 videreforte forbuddet jf. ovensteende afsnit.

For at im@dekomme eventuel kritik af lovligg@relse af kapitalejerl6n er der i lovforslag nr. 23 fra 201-6

endvidere foretaget endringer til reglerne omkring registrering af ejeroplysninger for p5 den mide at sikre

storre gennemsigtighed og formindske @konomisk kriminalitet og skatteunddragelsee. Det er lovgivers

opfattelse, at hensynet til kreditorernes sikkerhed kan varetages ved indf@rsel af en rekke betingelser for,

hvornir et selskab kan yde l5n til kapitalejerne for p6 den mide at @ge konkurrencevilkSrene ved en mindre

indgriben end et totalforbud. Det fremger ligeledes af lovbemerkningerne, at der ikke foretages en

f@lgeendring ide skatteretlige regler, hvorfor kapitalejerl6n fortsat vil vare skattepligtig som enten l@n

eller udbytte. Efter indforslen af LL 516 E, vurderes der ikke lengere at vere risiko for tab af

skatteprovenu, som var en af hovedargumenterne for, at en lovliggorelse af kapitalejerlen ikke blev

vedtaget iforbindelse med se ls ka bsrefo rmen i2010.

Som konsekvens af den betingede lovligg@relse af kapitalejerl6n foretoges en f6lgeendring af

6 rsregnska bs loven 10, hvilket bevirkede, at der fremadrettet skal foretages en regnskabsmessig bunden

reserve svarende til kapitalejerlinet. Dette bevirker, at selskabet ikke kan disponere over de frie reserver

mere end 6n gang ved anvendelse af reglerne for betinget lovliggOrelse af kapitalejerlSn.

Lovforslag 23 af Zoto blev vedtaget den 1. december 2016 med ikrafttredelsesdato den 1. januar 2oI7.

Omformuleringen af SL I 210 blev foretaget s6ledes, at loven pr. 1. januar 2017 er formuleret positivt i

modsatning til tidligere, hvor den negative formulering var et direkte forbud, medmindre undtagelserne til

SL S 210 kunne anvendes. Uagtet at det er formuleret positivt, er det reelt fortsat et egentlig "forbud",

indtil betingelserne er opfyldt.
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5L 5 210 er formuleret siledes:

"Et kopitolselskob kan direkte eller indirekte stille midler til rddighed, yde ldn eller stille sikkerhed for
kopitoleiere eller ledelsen iselskobet, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Tilsvarende gelder i forhotd til

kopitolejere eller ledelsen i selskobets moderselskdb og i ondre virksomheder end moderselskober, der

hor bestemmende indflydelse over selskobet. 1. pkt. gelder ogsd personer, der er knyttet til en person,

som er omlottet of 7. eller 2. pkt. ved pgteskab, ved slagtskob i ret op- eller nedstigende tinje, eller som

pd onden mdde stdr den pdgeldende serlig ner.

Stk. 2. For ot et kopitolselskob kon yde ekonomisk bistond, jf. stk. 1, skol fOlgende betingelser vere

oplyldt:

7) Den akonomiske bistond skol kunne rummes inden for selskobets frie reserver, if. 5 180, stk. 2, og

skol ydes pd sadvonlige morkedsvilkdr.

2) Beslutningen om ot yde okonomisk bistond skol enten trEffes of generolforsomlingen eller of

selskobets centrole ledelsesorgan efter bemyndigelse fro generolf orsomlingen.

Generolforsomlingens bemyndigelse kan indeholde okonomiske og tidsmessige begrensninger.

Den Qkonomiske bistond md ikke udgore et storre belob, end der er foresldet eller tittrddt of

se I sko bets ce ntrd le le delsesorgo n.

3) Beslutningen om ot yde Qkonomisk bistond kon f4rst treffes efter olleggelsen of selskobets forste

drsrapport.

Stk. j. Yder et kopitolselskob Okonomisk bistond iform of selvfinonsiering, skol betingelserne i55 206-

209 vare opfyldt."

2.2 Den selskabsretlige behandling af kapitalejerlAn

2,2.1 Selskabsloven S 210, stk. 1

Afsnittet omhandler 5L 5 210, stk. 1, herunder en definition af lingiver, 16ntager samt de dispositioner, der

er omfattet af SL S 210. Redeg@relsen for reglerne, herunder fortolkning og uddybning af betinget

lovliggorelse af kapitalejerlan, tager udgangspunkt i ordlyden af SL 5 210, stk. 1 og de tilhorende

u nde rbeste m m e lser.
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Ordlyden i SL 5 210, stk. 1 er; "Et kopitolselskob kan direkte eller indirekte stille midler til rddighed, yde ldn

eller stille sikkerhed for kopitolejere eller ledelsen i selskobet, hvis betingelserne istk. 2 er opfyldt..."

2.2.1.1 Definitionenafldngiver

SL 5 210 omfatter alle kapitalselskaber, hvorfor disse lovligt kan yde l6n, safremt betingelserne er opfyldt.

Et kapitalselskab defineres som et aktieselskab eller et anpartsselskab jf. SL 5 5, nr. 18. Et partnerselskab

omfattes af begrebet aktieselskab, og et iverksetterselska b omfattes af et anpartsselskab. SL 5 5, nr. 18

omfatter ikke ovrige selskabsformer, herunder foreninger, hvorfor disse ikke er omfattet af SL 5 210 og

derfor frit kan foretage 16n til selska bsdeltagere og ledelsen.

2.2.1.2 Delinitionen af ldntager

Jf. ordlyden iSL $ 210 defineres lentager som kapitalselskabets kapitalejere og ledelse, herudover

kapitalejere og ledelse ikapitalselskabets moderselskab eller andre virksomheder end moderselskabet med

bestemmende indflydelse. Forbuddet omfatter endvidere personer med familiar tilknytning til kapitalejer i

form af agteskab, slagtskab i op- og nedadgdende retning samt andre personer, der stir personen serlig

nert.

I de fOlgende afsnit redegores der for definitionerne "kapitalejer", "ledelse" og"Avrige personer,', der st6r

den pSgeldende sarlig nert.

2.2.7.2.7 Kapitaleier

En kapitalejer er ifolge SL I 5, nr. 16 defineret som enhver ejer af en eller flere kopitalondele, hvorefter

kapitalandele er defineret jf. SL 5, nr. 1 og 2 som et aktie-, partner-, anparts- eller ivaerksatterselskab, hvor

indskudska pita le n er fordelt p5 henholdsvis aktier eller anparter, og hvor kapitalejeren alene hafter for den

indskudte kapital. Loven omfatter derfor alle ejere, uagtet om kapitalejeren er bosiddende i Danmark eller i

udla ndet.

En kapitalejer kan vare en fysisk person, men ligeledes en juridisk person besiddende kapitalandele i et

underllggende selskab. Juridiske personer omfatter kapitalselskaber, komma nditselskab, interessentskaber

samt fonde og foreninger. SL 5 210 har ikke afgranset en minimumsstorrelse for ka pita la ndele ne, hvilket vil

slge, at der hverken er forskel pi minoritetsejere og majoritets ejere, og at 6n aktie eller 6n anpart vil

medfore, at man ifplge selskabsloven er en kapitalejer og derfor omfattet af reglerne om kapitalejerlan.
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Kapitalejere omfatter endvidere ejere af stemmel@se kapitalandele eller kapitalandele forfordelt med

red uceret udbytteret.

Forbuddet omfatter ikke de situationer, hvor et 16n f@rst er ydet til en person uden for definitionen af

kapitalejer, som efterf@lgende erhverver kapitalandele. I dette tilfelde er det ydelsestidspunktet, der er

gaeldende for en vurdering af, om hvorvidt der er tale om et 16n omfattet af 5L 5 210. Ydelsestidspunktet

kan anses som tidspunktet for aftalens indg6else. Tilsvarende geelder den modsatte situation, hvor en

kapitalejer har et ulovligt lan i selskabet, og kapitalejeren afhander sine kapitalandele. Afhandelsen af

kapitalandelene lovliggpr ikke |enet, da det ligeledes her er ydelsestidspunktet, der er geldende ved

anvendelse af SL 5 210. ,4ndringer i lAnevilk6r kan medfore, at der selskabsretligt er tale om et nyt len,

hvorfor lSnets lovlige/ulovlige karakter kan endres.

lf@lge ordlyden omfatter SL 5 210 endvidere kapitalejere og ledelse ikapitalselskabets moderselskab eller

andre virksomheder end moderselskabet med bestemmende indflydelse. Et moderselskab defineres jf. SL S

5, nr. 21 som et kopitolselskob, som har en bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder,

if. 99 6 og Z hvor SL 55 6 og 7 omfatter ejeraftale og ejerbeviser. tndflydelse omfatter jf. SL S 7 bef@jelsen

til at ride over en dattervirksom heds Okonomiske og driftsmassige beslutninger, og bestemmende

indflydelse er i de forhold, hvor moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af kapitalen /
stem merettighederne. Arsagen, til at 5L 5 210 endvidere omfatter moderselskabets ejere og ledelse,

skyldes, at disse med bestemmende indflydelse har bef@jelserne til at beslutte Okonomisk bistand til sig

selv af henholdsvis moderselskabets og datterselskabets midler.

Af ordlyden omfatter tillige andre vlrksomheder end moderselskabet med bestemmende indflydelse,

hvilket ma betragtes som en opsamlingsregel og en vernsregel for at undgi omge e lsessituatio ne r. I

ordlyden "andre virksomheder" ligger alle virksomhedstyper (da moderselskaber alene defineres som

kapitalselskaber jf. selskabsloven) uanset virksomhedsform samt udenlandske selskaber. Dog gelder dette

udelukkende hvad angar situationer med bestemmende indflydelse.

2.2.1.2.2 Ledelsesmedlemmer

SL 5 210 omfatter foruden ovensteende kapitalejere ligeledes ledelsesmedlemmer og tilsvarende

ledelsesmed lemmer i moderselskabet eller andre virksomheder med bestemmende indflydelse.

Sidstnavnte regler vedrOrende moderselskabets og andre virksomheder med bestemmende indflydelses

ledelse er identisk med forrige afsnit blot galdende for definitionen af ledelsesmedlemmer.
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Definitionen af ledelsesmed lem mer findes i SL S 5, nr. 20 og formuleres som " olle de orgoner, som er navnt

i nr.4 og 5. Et medlem of ledelsen kon vare et medlem of et selskobs tilsynsrdd, bestyrelse eller direktion."

SL 5 5 nr.4 og 5 tager udgangspunkt iSL 5 111, men eftersom bestemmelsen iSL 5 5, nr. 20 ikke afgranser

sig yderligere for begrebet ledelsesmedlemmer, omfatter reglerne i SL 5 210 medlemmer af bestyrelsen,

direktionen eller tilsynsr6det uagtet sammensaetningen af det centrale ledelsesorgan og det @verste

ledelsesorgan jf. SL $ 5, nr.4 og 5.

For se vidt an86r suppleanter til selskabets bestyrelse m.v. er disse tillige omfattet af reglerne jf. SL 5 111,

stk.4

Ledelseshonorar jf. SL 5 138, der ikke overstiger, hvad der anses for sedvanligt ud fra arbejdets art og

omfang, kan udbetales henholdsvis forud og bagud. Forudbetaling af et sadvanligt ledelseshonorar,

herunder variabelt vederlag, vil ikke blive karakteriseret som et kapitalejerlSnll, da det betragtes som

aflonning i et ansettelsesforhold. Foretages der derimod et usedvanligt forudbetalt honorar, vil dette

modsatningsvist blive betragtet som et kapitalejerlen og blive omfattet af reglerne herforjf. SL 5 210.

2.2.1.2.3 Nartstiendeparter

Bestemmelsen i SL $ 210 omfatter ifolge ordlyden tillige personer, der er knyttet kapitalejeren/ledelsen ved

agteskab, slegtskab i ret op- og nedstigende linje eller andre, der ster sarligt nert. Forbuddet herfor er

indfort for at undgA omgeelsessituationer, og tilfelde hvor kapitalejeren ikke udbetaler lenet til sig selv

men derimod til sin aegtefelde m.v. De forste to grupper iordlyden omfatter aegteskaberl2, foraldre,

bedsteforaldre, bprn og b6rneborn. I ret op- og nedstigende linje omfattes blandt andet ikke sOskende,

hvorfor selskabsloven for at formindske risikoen for omg6elsessituationer har en varnsregel herfor, nemlig

at andre med sarlig nar tilknytning ligeledes er omfattet.

Det sidste led, hvad ang6r andre, der ster sarligt nart, er 6bent til fortolkning, og det bevirker, at de

omfattede parter i relation til SL $ 210 er yderst bredt formuleret. Den brede formulering er foretaget for at

imOdekomme omgielsessituationer, idet en konkret vurdering skal lagges til grund for om, hvorvidt man

falder indenfor definitionen af personkredsen eller ej. Det m5 formodes, at spskende s6vel som samlevende

vil falde under denne regel. I forbindelse med en konkret vurdering af en part, b@r det overvejes, hvorvidt

11 Dansk Selskabsrel2, 2074 SArcn Friis Hansen og.lens Valdemar Krenchel, side 403 mf
12 Registreret agteskab sidestilles med agteskab
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l6net ydes som folge af relationen mellem personen og ledelsen/ejeren, eller om hvorvidt 16net under

normale forhold ville ydes mellem uafhangige parter.

Ydes der len til kapitalejer eller ledelsens nartsteende, sidestilles dette med l6n med kapitalejeren eller

ledelsen personligt, og betingelserne iSL 5 210, stk. 2 skal veere opfyldt, fOrend lenet er lovligt.

2.2.1.3 Dispositioner omfottet af S 210

Forbuddet omfatter ikke udelukkende 16n i form af likvider, men ligeledes direkte eller indirekte 15n,

sikkerhedsstillelser og andre midler, der stilles til 16dighed.

lfOl8e SL S 210 er det betinget lovliggjort at yde direkte som indirekte l6n til tidligere omtalte personkreds.

Ldn defineres i denne sammenheng enhver okonomisk bistand fra selskabet, som l6ntageren har pligt til at

tilbagebetale til selskabet. LAnets genstand kan have mange former, men oftest er der tale om kontanter,

checks, veksler, aktier, obligationer og verdipapirer i Ovrigt.

I forbindelse med handel mellem kapitalejer og selskabet p6 kredit, opstSr der et l6neforhold jf. SL 5 210.

SSfremt kreditvilk6rene er pd almindelige forretningsbetingelser, falder 16net indenfor SL 5 210, men

grundet en undtagelsesbestemmelse iSL 5 21.2 betraBtes dette ikke som et ulovligt len. I modsatning hertil

vil der vare tale om et lan i de tilfelde, hvor kapitalejeren har opnaet usadvanlig kredit sammenlignet med

@vrige forretningsmassige dispositioner.

Lan af materielle aktlver, eksempelvis biler, sommerhus m.v., betragtes ikke som et egentligt 16n ifolge

selskabsretten og omfattes ikke af SL S 210. Dette gaelder dog udelukkende, sifremt der er tale om l6n til

brug, og at der er en egentlig tilbageleveringspligt. Er 16net af de materielle aktiver til kapitalejerens eller

ledelsens eje, betragtes 16net derimod til at vEre omfattet af SL $ 210. Aktiver til eje kan endvidere omfatte

aktiver, der stilles til sikkerhed, hvilket begunstiger lantager Okonomisk. Konsekvenserne ved en eventuel

13 Kapitalselskaber, Aktie- og Anpartsselskabsret, 2017 Jan Schans Christensen, side 422
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Det bemerkes endvidere, at der i ordlyden er anf6rt " personer som pd onden mdde stdr den pAgetdende

serlig nar". Anforelsen af begrebet "person" er 6bent til fortolkning, da disse kan omfatte sSvel fysiske

som juridiske personer. Af lovbemerkningerne til SL S 210 fremg6r det, at bestemmelsen omfatter l5n til

andre kapitalselskaber, som er kontrolleret af samme personkreds, medmindre der er tale om

omgielsestilfeldel3.



udnyttelse af sikkerhedsstillelsen er, at ka pita lse lska bet vil hafte for kapitalejerens forpligtelser. Forbuddet

er uagtet, om hvorvidt sikkerhedsstillen er aktiveret eller ej. Af kreditorbeskyttende hensyn er disse typer

ligeledes omfattet af SL E 210. Forbuddet med at stille sikkerhed omfatter enhver form for sikkerhed,

herunder pantsatning, kaution og garantier. Ordlyden iSL 5 210 omkring direkte og indirekte galder

ligeledes for s6 vidt angSr sikkerhedsstillelser. Her er det tiltenkt som en varnsregel for at undg6

omgaelsestilfelde, herunder at selskabet stiller sikkerhed for en tredjepart imod, at tredjeparten stiller

sikkerhed for kapita lejeren personligt.

Andre midler stillet til sikkerhed, hvor der ikke er tale om 15n eller sikkerhedsstillelser, skal betragtes som

varende en opsamlingsbestemmelse for at undgd omgielse af reglerne. Der er tale om begreber til

fortolkning, men situationer, der kan falde udenfor l6n eller sikkerhedsstillelser, kan eksempelvis navnes

selskabets betaling af deposita for kapitalejerens private bolig eller tilsvarende.

2.2.2 Betinget lovliggorelse af kapitalejerlin, SL S 210, stk. 2

Nervarende afsnit har til form5l at redeg@re for de betingelser, der skal vere opfyldt, fOrend et 16n er

lovligt if@lge SL 5 210, stk. 2. lfolge lovbemerkningerne er det betingelser, som pa ydelsestidspunktet skal

vare opfyldt. Er betingelserne ikke opfoldt pd ydelsestidspunktet, vil lanet blive betragtet som varende

ulovligt og skal tilbagebetales straks. En eventuel senere manglende opfyldelse af betingelserne vil ikke

medvirke til, at lanet bliver lovligt/ulovligt, sefremt de p5 ydelsestidspunktet var ulovligt/lovligt.

Betingelserne for at kapitalejerlienet betragtes lovligt fremg6r af SL 5 210, stk. 2 og omfatter, at den

Okonomiske bistand skal kunne rummes indenfor selskabets frie reserver, jf. SL 5 180, stk. 2 og ydes pa

sadvanlige markedsvilkSr. Beslutningen om den Okonomiske bistand skal traffes af generalforsamlingen,

alternativt af selskabets centrale ledelsesorgan efter generalforsam lingens bemyndigelse, herunder

angivelse af tidsmaessige og Okonomiske rammer. Afslutningsvist kan der forst ydes et lovligt len til

selskabets kapitalejer efter aflaggelsen af f@rste regnskabsir. Betingelserne vil idet f6lgende blive

redegjort for enkeltvis.

2.2.2.1 Frie reserver jf. SL $ 180

Et kapitalselskab kan frit disponere over frie reserver jf. 5L 5 180, stk. 2, og bestemmelsen omhandler

befojelserne i forbindelse med et ordinart udbytte. 5L 5 27o, slk.2, nr. t henviser til bestemmelserne i SL S

180, stk. 2, da disse midler ikreditorernes betragtning kan klassificeres under lkke sikre midler, som

kreditorerne under alle omstandigheder kan risikere forlader selskabet.
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Frie reserver forstes som det belob, der ved seneste offentliggjorte arsregnskab er anf@rt som reserve for

overf@rt overskud efter fradrag af underskud, som ikke er bunden grundet lovgivning eller virksomhedens

vedtegter.

lfolCe 5L 5 27O, slk.2 nr. 1 kan den okonomiske bistand ikke udg@re et st@rre belob end de frie reserver

fratrukket udlodning af udbytte, kapitalforhOjelser m.v. foretaget efter regnskabsaflaggelsen. Korrektionen

af efterfolgende begivenheder foretages ud fra et forsigtighedsprincipla, hvilket vil sige, at efterfplgende

reduktioner skal foretages, men at det ikke er muligt at tillegge efterf@lgende positive stigninger, herunder

efterfplgende indtjening, kapita lnedsattelse m.v. Forsigtighedsprincippet er indfort ibestemmelserne for

at styrke kreditorernes sikkerhed.

Det er alene de frie reserver p6 ydelsestidspunktet, der afgor, hvorvidt betingelsen er opfyldt.

Efterf@lSende senere reduktion af de frie reserver kan ikke ulovligg@re lenet eller omvendt. Ledelsen kan

blive pilagt nogle handlingskrav jf. SL 5 115, nr. 5, SL S 118, stk. 2 og SL S 119 omkring fornodent

kapitalberedskab, men ikke noget der p6virker lovligg@relsen af kapitalejerlenet.

Det fremgar endvidere af lovbemaerkningerne, at bel6bet skal kunne rummes indenfor de frie reserver. Ved

vurdering heraf, er det ikke udelukkende det ydede 16nebelob, men derimod med tillag af den udbytteskat,

A-skat m.v., der folger af den skatteretlige behandling. Det er seledes den samlede @konomiske effekt for

selskabet, der skal kunne rummes indenfor selskabets frie reserver. Opgorelse af kildeskatter behandles i

kapitlet vedrprende den skattemessige behandling af et kapitaleje116n og konsekvenserne jf. LL S 16 E.

2.2.2.2 Sadvanlige morkedsvilkdr

For at opfylde betingelserne skal lenet endvidere vare aftalt med sadvanllge markedsvilk6r jf. SL 6 210,

stk. 2, nr. 1. lf@lge lovbemeerkningerne skal vilk5rene vare siledes, at den aftalte rente, sikkerhedsstillelse,

kreditvurdering og tilbagebetalingsplan, herunder sarllgt aftalte terminer og 16nets lObetid, svarer til de

vilkir, som kapitalejeren eller ledelsen ville kunne have opnSet ved et tilsvarende lin i et pengeinstitut.

Eksempelvis kan kapitalejere fristes til et afdragsfrit l6n, hvor renterne tilskrives hovedstolen, men dette vil

typisk ikke betragtes som varende pd markedsvilk6r.

la Bemarkningerne til forslaget til lov nr. 1547 af 13. december 2016, nr. 1343
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Sadvanlige markedsvilk6r lagger op til fortolkning og vil bero p5 en konkret vurdering ud fra

omstendighederne. Der er tale om en samlet vurdering, hvorvidt lanet betragtes som verende pi

saedva nlige markedsvilkd r.

Det fremg6r endvidere af lovbemarkningerne, at det er ledelsens ansvar at sikre, at 16nevilk6rene opfolder

betingelserne. Lovbemerkningerne henviser til St S 127, der indeholder en bestemmelse om, at ledelsen

ikke m5 medvirke til aftaler og dispositioner, der giver 6n kapitalejer en utilborlig fordel p6 andre

kapitalejeres bekostning. Henvisningen til ledelsens pligter i denne sammenhaeng me betragtes som

varende en varnsregel for at undgi situationer, hvor l6n ydes uagtet selskabets @konomiske situation.

Ledelsen skal behorigt foretage en kreditvurdering, herunder foretage en reel risikovurdering af lintagers

okonomiske situation. Ledelsen skaltillige sikre sig, at dispositionen varetager selskabets interesse og sikre

at dispositionen er sedvanlig i sin art.

2.2.2.3 Generalfursamlingensgodkendelse

Beslutningen om Okonomisk bistand skal traffes p5 genera lforsamlingen. Generalforsa mlingen kan

endvidere bemyndige selskabets centrale ledelsesorgan til at foretage sidanne beslutninger.

Generalforsamlingens forud-bemynd igelse skal indeholde okonomlske og tidsmassige begrEnsninger,

herunder eksempelvis et maksimalt l6nebel@b, renteforhold og afuiklingskriteriel herunder antal terminer

og 16nets l6betld. Generalforsam lingens beslutning eller bemyndigelse traffes ved simpelt flertal, s6fremt

andet ikke fremgir af selskabets vedtegter jf. St S 105. For s6 vidt ang6r det centrale ledelsesorgan, si kan

15n ligeledes godkendes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgir af vedtagterne, jf. SL S 124, stk. 3

Det centrale ledelsesorgan er defineret iSL 5 5, nr. 4 og kan oplistes seledes:

Bestyrelsen i selskaber, som bide har en direktion og bestyrelse, jf. SL 5 111, stk. 1, nr. 1

Direktionen i selskaber, der udelukkende har en direktion, jf. SL 5 111, stk. 1, nr. 2

Direktionen i selskaber, der har en direktion og et tilsynsred, jf. SL S 111, stk. 1, nr. 2

Kapitalejerlanet mi ikke overstige et belpb, der er foresl6et eller godkendt af det centrale ledelsesorgan.

Denne tilfojelse i SL 5 210, stk. 2, nr. 2 et indfan for at sikre selskabets nodvendige kapitalberedskab jf. SL

SS 115 - 117 og er identisk med reglerne for kapitaludlodning jf. 5L 5 179, stk. 2.
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2.2.2.4 Krav om aJleggelse afforste drsrapport

lfolge SL 5 210, stk. 2. N. 3, er den sidste betingelse, at selskabet f@rst efter afleggelsen af f@rste

regnskabs6r kan foretage lovlige kapitalejerlSn. Denne betingelse henger sammen med de tidliSere

betingelser, eftersom at selskabet maksimatt kan foretage 16n svarende til selskabets frie reserver jf. SL I
210, stk. 2, nr. 1. Selskabets frie reserver jf. SL 5 180, stk. 2 tager udgangspunkt i det anforte belob til mulig

udlodning af ordinart udbytte.

2.2.2.5 0vrige betingelser ved lovlige kapitalejerldn

Foruden ovenstiende betingelser, som direkte fremger af SL 5 210, stk. 2, er der en rakke fOlgeregler, der

skal tages h@jde for i forbindelse med kapitalejerlan. Eksempelvis kan naevnes krav om bunden reserve jf.

Anl S:S a samt krav om forsvarlighed og skriftllghed jf. selskabsloven og bogforingsloven.

2.2.2.5.7 Bunden reserve jf. ARL $ 35 a

Kapitalselskaber hvorfra der ydes lan, sikkerhedsstillelser eller pi anden m6de stiller midler til ridighed til

selskabets kapitalejer eller ledelse, jf. SL 5 210, skal i henhold til ARL 5 35 a reklassificere et belob, svarende

til den Okonomlske bistand, fra selskabets frie reserver til en bunden reserve under egenkapitalen.

Reservens ord lyd er jf. ARL 5 35 a "reserve for udtdn og sikkerhedsstillelse".

I henhold til det tidligere beskrevne skal reservens st@rrelse svare til den @konomiske bistand tillagt de

skattemessige konsekvenser jf. LL 5 16 E. LAnet, sikke rhedsstille lsen eller andre midler til 16dighed

tillagges enten A-skat eller udbytteskat ved henholdsvis l@n eller udbyttebeskatning. Beregningen af den

samlede @konomiske byrde for selskabet er sEledes lenet tillagt skattemessige konsekvenser. Opg@relse af

udbytteskat eller A-skat behandles i kapitlet vedrOrende den skattemassige behandling af kapitaleje116n og

konsekvenserne jf. LL S 16 E.

Reserven kan ikke minimeres af selskabets underskud eller mi anden m6de elimineres. Reserven kan dog

lobende (6rligt) formindskes eller helt elimineres itakt med, at lanet, sikkerhedsstillelsen eller de ovrige

midler, der er stillet til 16dighed, tilba8efores.

En bunden reserve jf. Anf 5 :S a kan ikke anvendes til brug for udbytteudlodninger eller lignende

egenkapitalsbevagelser, herunder kapitalforhojelser m.v., jf. kommentarerne til ARL 5 35 a. Bestemmelsen

er indf@rt for at undgi flere dispositioner af de samme midler i selskabet.
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2.2.2.5.2 Y derligere betingelser efter irsregnskabsloven og skriftlighed

For at opfylde betingelserne i5L 5 210, stk. 2, s6ledes at et kapitalselskab selskabsretlig kan yde 16n til dens

kapitalejere eller ledelse, er der en rekke grundlEggende forudsetninger, der ligeledes skal vere opfyldt.

Beslutningen om kapitalejerl6net skal jf. tidligere afsnit treffes p6 en generalforsamling eller efter

genera lforsamlingens bemyndigelse af, at beslutningen kan treffes af det centrale ledelsesorgan jf. SL 5

201,, slk.2, nr. 2. Beslutninger droftet og vedtaget p6 en generalforsa mling skal dokumenteres og refereres

i form af en protokol, og denne skal som minimum underskrives af den pi genera lforsamlingen valgte

dirigent, jf. 5L 5 101, stk. 3. Besluttes ka pita leje rla net i modsatning til ovenstaende af selskabets centrale

ledelsesorgan, er det jf. SL 5 128 et krav, at der laves protokol over forhandlinger og droftelser vedtaget p5

et bestyrelsesmode eller direktionsm@de, sAfremt der er mere end 6t ledelsesmedlem i direktionen, og de

tilstedeverende ledelsesmedlemmer skal underskrive referatet.

Af lovbemerkningerne fremgSr det, at selskabet skal kunne dokumentere rigtigheden af selskabets

bogholderi, og at selskabets transaktioner er registreret korrekt jf. BFL 5 9. Endvidere fremg6r det af

bogfpringsloven, at selskabet skalopbevare dokumentationen for kapitalejerl6n m.v. i minimum 5 6r, jf. BFL

S 10.

Kravene omkring dokumentation jf. BFL og SL medf@rer, at lovgrundlaget grundleggende stiller krav til

skriftlighed.

Arsregnskabsloven indeholder endvidere krav til noteangivelse af 16n til selskabets ledelse i henhold til ARL

$ 73. Ved angivelsen skal vasentlige lSnevilk6r oplyses, herunder rentefod, eventuelle tilbagebetalte bel@b

i Sret samt eventuelle nedskrivninger, helt som delvist, indregnet i belobet. Sefremt liinet er optaget og

indfriet ieret, skalder anfpres oplysninger herom.

lfolge lovbemarkningerne til ARL S 73, skal der udelukkende ske noteoplysning af 15n til selskabets ledelse

og ikke som tidligere ligeledes moderselskabets Iedelse.
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Len til kapitalejer og ledelsen skal if6lge skemakravene, jf. bilag 2 til 5 rsregnska bslove n serskilt klassificeres

som tilgodehavender fra virksomhedsdeltagere og ledelse under selskabets aktiver. Skemakravet skelner i

lighed med notekravet jf. ARL 5 73 ikke mellem, hvorvidt lSnet til selskabets kapitalejer eller ledelse er

lovligt eller ulovligt jf. SL 5 210. Safremt der er tale om et lovligt kapitalejerlin jf. SL S 210, kan



klassifikationen af tilgodehavendet placeres under henholdsvis anlegsaktiver og/eller omsatningsaktiver,

da kla ssifikatio ne n afspejler, hvorvidt der er tale om et kortfristet eller langfristet tilgodehavende. Er der i

modsatning hertil tale om et ulovligt kapitalejerlen, skal dette klassificeres under omsetningsaktiver, da

det betra8tes som et kortfristet tilgodehavende, da fordringen straks skal tilbagebetales jf. 5L S 215.

2.2.3 Undtagelser til selskabsloven $ 210

Et kapitalejerlen, der ikke folger betingelserne jf. SL 5 210, stk. 2, kan under visse betingelser fortsat vere

lovliBe. SL 55 210, stk.3 - 215 indeholder en rakke undtagelser til de almindelig lan fra selskabet til

kapitalejerne og ledelsen. Undtagelserne vil idet efterf@lgende blive behandlet hvert for sig.

2.2.3.1 Selvfinansiering jf. SL 5 210, stk.3

Reglerne om selvfina nsie ring jf. SL $5 2OG - 2O9 har forrang i forhold til SL 5 210, stk. 3, hvorfor SL 5 210

ikke finder anvendelse i de situationer, hvor et selskab yder okonomisk bistand til en tredjeparts eller

kapltalejeres erhvervelse af kapitalandele i selskabet.

Selvfinansiering anvendes i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor ka p ita lselska bet under visse

betingelser kan deltage i finansieringen af egne kapitalandele. Eksempelvis kan selskabet yde et l5n eller

stille sikkerhed for k@bers lenoptagelse hos tredjepart forud for erhvervelsen af kapitalandele.

Betingelserne for at anvende regler om lovlig selvfinansiering fremg6r af SL 59 206 - 209. Betingelserne er

ikke identiske med betingelserne for kapitalejerlen jf. 5 210, stk. 2, og mi vurderes at v&re strengere.

Beslutningen om at yde Okonomisk bistand i forbindelse med tredjeparts erhvervelse af selskabets egne

kapitalandele skal traeffes p5 genera lforsam llngen, ved samme majoritet, som ved vedtagtsandring, jf. SL

S 106, svarende til 2/3. Det er jf. SL $ 207 heller ikke muligt at foretage bemyndigelse af det centrale

ledelsesorgan. Dette er i modsetning til SL 5 210, hvor genera lforsamlingen kunne treffe beslutning

herom eller bemyndigelse af det centrale ledelsesorgan ved simpelt flertal.

Der skal ved selvfina nsle ringsfo rh o ld foreligge en skriftlig redegprelse fra det centrale ledelsesorgan

omfattende specifikke oplysninger om den Okonomiske bistand jf. SL 5 207, stk. 1, og redegorelsen skal

offentliggores hos Erhvervsstyrelsen jf. 5L 5 207, stk. 3.
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Den Okonomiske bistand til brug for selvfinansiering mi ikke overstige et belOb, svarende til hvad der er

forsvarligt under hensyntagen til selskabets @konomiske position. Siifremt der er tale om selvfinansiering i



datterselskabet, er det koncernens @konomiske stilling, der skal vere forsvarlig jf. SL 5 208. Den

Okonomiske bistand me endvidere ikke overstige selskabets frie reserver, der kan anvendes ved udlodning

af udbytte jf. tidligere beskrevet og jf. SL 5 180, stk. 2.

2.2.3.2 Moderselskabsldn jf. SL S 211

Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte yde Okonomisk bistand i form af 16n, sikkerhedsstillelse eller

stille andre midler til r6dighed til danske og visse udenlandske moderselskaber jf. SL S 271. lf@lge

lovbemerkningerne, gelder de generelle regler for beskyttelse af minoritetsejeres interesser og

kreditorernes sikkerhed fortsat jf. SL 5 108, SL 5 127 samt de generelle ansvarsregler i selskabsloven.

lf@lge SL S 211, stk. 2 fastsatter Erhvervsstyrelsen de nermere retningslinjer for, hvilke udenlandske

selskaber der er omfattet af SL 5 211, stk. 1, hvorfor Erhvervsstyrelsen uden en reel lovendring kan andre

definitionen heraf. Erhvervsstyrelsens nuvarende definition omfatter moderselskaber beliggende iEU og

E@S-lande, der af OECD er klassificeret i klasse 0 og 1, jf. bekendtg@relsen 2010 275. DeI udenlandske

moderselskabs selskabsform skalendvldere vere pendant til et dansk kapitalselskab. 56fremt betingelserne

i SL 5 210, stk. 2 er opfyldt, kan len fortsat ydes til udenlandske ikke godkendte moderselskaber uagtet den

manglende overholdelse af 5L 5 211.

Argumentet for undtagelsen i SL S 211 er indfOrt for at @ge fleksibiliteten mellem koncernforbundne

selskaber, herunder koncerninterne fina nsie ringsfo rho ld, sa m handel m.v.

2.2.3.3 Sadvanlige forretningsmassige dispositioner jf. SL 5 2L2

Uagtet man8lende overholdelse af betingelserne i5L $ 210, stk. 2, kan et kapitalselskab som led ien

sedvanlig forretningsmessig disposition, jf. SL S 212 foretage direkte eller indirekte l5n, sikkerhedsstillelser

eller stille midler til 16dighed for kapitalejere og ledelsen omfattet af SL g 210.
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Ved et kapitalselskabs Okonomiske bistand til tredjeparts erhvervelse af kapitalandele, m6 den Okonomiske

bistand udelukkende ske p5 sadvanlige markedsvilkdr, jf. SL S 209. Tilsvarende gelder, s6fremt der er tale

om nytegning af kapitala ndele.



Begrebet "sedvanlig forretningsmassig disposition" kan fortolkes, men jf. lovbemerkningerne henviser

disse til forarbejdernels til det generelle laneforbud fn 7982, som opstiller en rekke betingelser for, at

dispositionen er som led ien sedvanlig forretnlngsmessig disposition.

Betingelserne oplistes si ledes:

Forefindes selvstendig forretningsmessig interesse fra selskabets side til at stille midler til

ridighed, yde 16n og sikkerhedsstillelse, eller har kapitalejeren og selskabet en sammenfaldende

interesse?

Er der tale om sadvanlige markedsvilkdr, og er den Okonomiske bistand ydet uden at tilvejebringe

en utilborlig fordel til kapitalejeren pe bekostning af andre kapitalejere eller kreditorer?

Er der tale om sadvanlige markedsvilkir, og er den Okonomiske bistand som led iselskabets

forretningsmessige dispositioner?

Tilvejebringer dispositionen klare fordele for selskabet, eller medvirker denne til at fortsatte

uandret?

Ville selskabet have indgeet en lignende aftale med en uafhangig tredjepart?

Er selskabet i stand til at tage de forn@dne forholdsregler ved manglende misligholdelse af

l6 nevilk6 rene?

Overordnet set har hovedreglen for sadvanlige forretningsmessige dispositioner veret kendetegnet ved,

at selskabet lObende foretager dispositioner af samme karakter med uafhengige tredjeparter. Eksempelvis

kan navnes den hyppigste forretningsmessige disposition, nemlig salg pi kredit. Ved salg p6 kredit skal det

indledningsvist vurderes om, hvorvidt transaktionen omhandler noget saedvanligt indenfor selskabets

forretningsomrade og branche. S6fremt selskabet har foretaget lignende transaktioner med uafhengige

parter, si er dette et tegn p6, at transaktionen overholder betingelserne til undtagelsen.

15 Forarbejderne til det generelle lSneforbud indfOrt i 7982,U 2OO3 B 2O1.-2O7
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I forlangelse af ovenstiende redeg@relse omkring transaktionen, er det ligeledes de ovrige

omstendigheder omkring denne, der afg1r om, hvorvidt transaktionen omfattes af begrebet sedvanlige

forretningsmessige dispositioner. Her kan eksempelvis nevnes aftalte beta lingsbetinge lser, selskabets

almindelige forholdsregler, hvad angAr kreditvurdering, sikkerhedsstillelser m.v. Disse faktorer skal

ligeledes vare p6 samme vilk6r, som selskabet under sedvanlige vilkir ville indgd med en uafhangig

tredjepart.

2.2.3.4 Ldnfra pengeinstitutter jf. SL $ 213

Pengeinstitutter og realkreditinstitutter er ikke omfattet af sL 5 210, jf. sL 5 213. undtagelsen bevirker, at

kapitalejere og ledelse i pengeinstitutter og realkreditinstitutter kan opni en 6konomisk bistand uden

konsekvenser jf . selskabsloven.

Rationalet bag denne undtagelse er, at dispositionerne omfattet af 5L S 210, herunder 16n og

sikkerhedsstillelse, falder indenfor pengeinstitutter og realkreditinstitutters sedvanlige dispositioner,

hvorfor disse jf. 5L 5 213 er undtaget.

2.2.3.5 Ldn til medarbejdere jf. SL $ 214

SL 5 210 finder ikke anvendelse iforbindelse med dispositioner mellem selskabet og medarbejdere med

henblik p6 at erhverve kapitalandele i selskabet eller i et datterselskab, jf. 5L I 21.4. Formalet ved denne

bestemmelse er at Oge mulighederne for at inddrage medarbejdere som kapitalejere.
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Dispositioner, som normalt ikke er omfattet af selskabets sedvanlige forretningsom16de, kan i modsetning

til det ovenfor beskrevne alligevel betragtes som sadvanlig forretningsmassig disposition. Dette kan dog

udelukkende ske, sSfremt der er tale om enkeltstiende dispositioner, hvor det er vurderet, at selskabet pe

sadvanligvis ville have foretaget transaktionen mellem uafhengige parter. Eksempelvis kan navnes en

konsulentvirksom hed, der skal salge virksomhedens domicil. I forbindelse med salget af ejendommen til

selskabets kapitalejer opster der en refusionsopg@relse, som falder til selskabet favqr. Sefremt dette

tilgodehavende forud for transaktionen ikke opfylder betingelserne i sL 5 210, stk. 2, ville

refusionsopgorelsen under normale omstendigheder medfore et ulovligt kapitalejerlSn. Kan

refusionstilgodehavendet dog argumenters som sadvanligt for selskabet, at dette er forretningsmessigt

begrundet, samt at en tilsvarende situation med en tredjepart ville have samme udfald, si vil lSnet vare

omfattet af SL S 212 og fritaget for SL 5 210.



2.2.3.6 Delvisindbetoling afselskabskapitalen

En undtagelse, der ikke er omfattet og beskrevet af de generelle undtagelser til SL 5 210, er undtagelsen

om delvis indbetaling af selskabskapitalen.

lfolge SL 5 33, stk. l skal minimum 25 lo af selskabskapitalen vere indbetalt i forbindelse med

selskabsstiftelsen, dog minimum kr.50.000. Den manglende indbetalte selskabskapital er efterf6lgende et

tilgodehavende, som det centrale ledelsesorgan jf. SL 5 33, stk. 2 har mulighed for at kreve indbetalt. Den

manglende indbetaling af selska bska pita le n, efter opkrevnlngen er sket, kan sidestilles med et

kapitalejerle n.

I ovenstaende situation vil der vere tale om et lex specialis princip, hvor en speciel regel g5r forud for en

generel regel, s6som det generelle forbud om kapitalejerlin. Ud fra dette princip, gir specialreglen omkring

delvis indbetaling af selskabskapitalen forud for det generelle forbud om kapitalejerlen, hvorfor dette ikke

er omfattet af reglerne i5L 5 210.

16 u 1990.116 vL
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Undtagelsen forudsetter dog, at der er tale om en generel medarbejderordning og ikke kun okonomisk

bistand til enkelte medarbejdere. Undtagelsen omfatter derfor blandt andet ikke aktieprogrammer

udelukkende med selskabets ledelse.

lf@lge SL 5 214, stk. 1, skal protokollen for det centrale ledelsesorgan indeholde oplysninger om

dispositioner omfattet af SL I 214, stk. 1. I lighed med SL 5 2to, slk.2, nr. 1, mi l5n til medarbejdere med

henblik pi at erhverve kapitalandele udelukkende ske indenfor selskabets frie reserverjf. SL $ 214, stk. 3.

2.2.4 Konsekvenser ved manglende overholdelse af betingelserne i selskabsloven $ 210

Ved manglende overholdelse af SL 5 2L0, herunder betingelserne anfort i SL S 210, stk. 2, karakteriseres

ka pita lejerl6 net som ulovligt og strafbart jf. SL 5 367, stk. 1, og det ulovlige forhold skal bringes til ophor

straks, if. SL 5 215. lf@lge SL 5 367, stk. 1, er den normale straf for manglende overholdelse bode. Bede

selve 15ngivningen af den Okonomiske bistand og opretholdelsen heraf betragtes som varende strafbarel6.

De strafbare forhold kan omfatte skyldnersvig jf. straffelovens 5 283, stk. 1, nr. 3 eller mandatsvig jf.

straffelovens S 280. Mandatsvig opstir ide tilfalde, hvor en fra det centrale ledelsesorgan eller

kapitalejeren foretager private haevninger som fOlge af deres mandat. Ansvaret kan b6de pilegges

selskabet men ligeledes de personer, der ster bag dispositionerne, herunder ledelsen og kapitalejeren.



Kapitalejerlin i strid med SL 6 210 skal tilbagebetales til selskabet med et tillag af morarente, jf. RL 5 5, stk.

1oB 2 med et tillag pa 2%, )f . SL5 215, stk. 1.

Sikkerhedsstillelser, herunder pantsetning, kaution, garantiforpligtelser m.v., der ikke opfylder

betingelserne i 5L 5 210, stk. 2, er som udgangspunkt ulovlige. Sikkerhedsstillelser indgaet med tredjepart,

der igod tro har indgeet aftalen, vil dog vare geldende for selskabet, jf. SL g 215, stk. 3. Sefremt det ikke er

muligt at bringe den Okonomiske bistand til oph6r, herunder sarligt sikkerhedsstillelser, indestSr de

beslutningsdygtige for selskabets eventuelle tab, jf. SL 5 215, stk. 2. De beslutningsdygtige er de personer,

der har bevilget den 6konomiske bistand, primErt det centrale ledelsesorgan. Det centrale ledelsesorgans

haftelser begranses ikke kun til de ledelsesmedlemmer, der pi ydelsestidspunktet indgir i

led e lseso rga net, men ligeledes eventuelle nye medlemmer. Rationalet bag denne tilfojelse er, at nye

medlemmer har pligt til at bringe de ulovlige forhold til ophOr, alternativt medvirker de endvidere til

opretholdelsen, og de kan herefter stilles til ansvar og hafte herfor. Der er tale om en culpa-norm,

relateret til deres profession oB ansvar som bestyrelsesmed lem, jf. U 2000.23H og U2007.2600H.

Den normale bode er fastsat ud fra tidligere retspraksislT, svarende til 5 % af hovedstolen. Praksis har

endvidere vist, at sefremt mellemvarendet er afviklet helt eller delvist, se straffes dispositionerne fortsat

med bode. B@defastsEttelsen foretages med halvdelen af den sadvanlige takst for at imodekomme, at

ledelsen og/eller kapitalejer har fors@gt at bringe lovovertradelserne til oph@r18.

2.2.5 Lovliggorelse af ulovlige kapitaleierlin ydet fgr 1. januar 20L7 (overgangsregel)

Af lovbemerkningerne til lovforslag nr. 23, fremg6r det, at loven omkring betinget lovliggorelse af

kapitalejerlin treder i kraft med virkning fra den 1. januar 2017. Det fremgir endvidere af

lovbemarkningernele, at der er lmplementeret en overgangsregel.

Overga ngsreglerne, jf. andringslovens 5 3, stk. 3, muligg@r en lovliggorelse af ulovlige kapitalejerlin ydet

fur den 1. januar 20L7. Lovliggorelsen kan ske under visse betingelser, herunder at selskabet senest ved

forstkommende genera lforsamling efter den 31. december 2016 skal treffe beslutning om at lovligg@re

den @konomiske bistand, at selskabet opretholder lanet, samt at den @konomiske bistand opfylder

betingelserne jf. endringslovens 5 1., nr. 4, bedre kendt som betingelserne anfort i SL 5 210, stk 2.

17 u 1995.550 0L og U 1996.366 01.
13 u 1997.256 H
1e Lovbemarkninger til lovforslag nr. 23, side 18

Side 137



I lighed med de tidligere beskrevne dokumentationskrav, skal selskabet, senest p6 fristtidspunktet for

indsendelse af forstkommende arsrapport efter den 31. december 2016, overfor erhvervsstyrelsen kunne

dokumentere, at 16net opfylder betingelserne jf. endringslovens g 1, nr. 4.

Erhvervsstyrelsen vil g@re brug af mulighederne for pibud i de situationer, hvor et ulovligt kapitalejerlen

har indikationer omkring groft @konomisk uforsvarlighed, eksempelvis at den okonomiske bistand

overstiger de frie reserver m.v. Definitionen af begrebet rimelig tid fastsettes i lovbemarkninger til at vare

6 uger. En vesentlig pointe, som kan fremhaves her, er, at et eventuelt pibud fra Erhvervsstyrelsen om

berigtigelse af lSnet vil kunne medfpre, at lenet endrer skattemessig karakter, hvorfor lSnet p6

Erhvervsstyrelsens opfordring vil kunne blive genstand for beskatning. Erhvervsstyrelsen har iyderst

begranset omfang Sjort brug af mulighederne om tvangsberigtigelse, og en af 6rsagerne hertil kan vare de

skattemessige konsekvenser.

Ulovlige kapitaleje116n ydet efter den 1. januar 2017 omfattes ikke af overga ngsreglerne, da den

okonomiske bistand er ydet efter lovandringerne. En konsekvens heraf er, at den Okonomiske bistand skal

tllbagebetales straks.

2.2.6 Selskabsretlig regulering af kapitaleiers udlAn til virksomheden

I modsatning til 15n ydet af selskabet til kapltalejer, er der for kapitalejers udlen til selskabet ikke egentlige

selskabsretlige krav, der skal vere opfyldt, fOrend en s6dan transaktion kan gennemfpres. Udlan til

selskabet er derfor ganske ukontroversielle, men der er visse formelle krav, der skal iagttages. Der sondres

mellem to typer udlin, navnlig konkrete l5n og mellemregninger.

For sd vidt ang6r konkrete l6n, stilles der krav om udarbejdelse af et gaeldsbrev, jf. reglerne om skriftlighed i

forbindelse med aftaler indgaet mellem ka pita lse lska bet oB dets kapitalejer. Ud over at gEldsbrevet

dokumenterer lSneforholdet, b0r det indeholde en beskrivelse af l6nevilkirene.
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P5 baggrund af ovenstiende har selskabet kun i en begrenset periode mulighed for at lovliggpre

ka p ita lejerle net, og foretages lovligg@relsen af lSnet ikke ved forstkommende genera lforsamling, s6 har

selskabet mistet muligheden herfor. Erhvervsstyrelsen kan dog kraeve, at selskabet straks og indenfor

rimelig tid lovliggor en okonomisk bistand og dokumentere dette overfor Erhvervsstyrelsen. Sdfremt

selskabet ikke har mulighed for at opfylde betingelserne jf. sL $ 210, stk. 2, kan Erhvervsstyrelsen pibyde,

at selskabet bringer den Okonomiske bistand til oph?,(, jf. SL S 215.



Er der derimod tale om et lobende mellemvarende, anlagges imidlertid en anden betragtning. En sidan

mellemregning betragtes nemlig som en kassekredit. Reglerne omkring skriftlighed er fortsat geldende,

men der kan ikke udarbejdes et egentligt geldsbrev, da det er en lobende saldo. I de situationer udarbejdes

aftalen med en 16neramme og de vilker, der i Ovrigt galder mellemvarendet.

2.3 Delkonklusion

Fra politisk side har der gennem tiden veret forskellige syn og holdninger til kapitalejeres stiftelse af 15n i

eget selskab. De fOrste versioner af de danske selskabslove indeholdt ingen lovhjemmel omkring

kapitalejerlan, hvorfor kapitalejerl6n blev behandlet som kapitalnedsattelser. Hojesteret fastslog dog i

1952 ved dom U1952.30H, at kapitalejerlan ikke kunne sidestilles med kapitalnedsattelser. Dommen

medforte, at der i selskabslovgivningen blev indfort forbud mod kapitalejerlSn i unoterede selskaber.

Denne praksis gjaldt i mange 6r, men iforbindelse med Onsket om at g6re finansieringsmulighederne for

kapitalejere mere fleksible, blev der i 1973 med hjemmel iselskabsloven, indfort betinget lovliggprelse af

kapitalejeres og ledelsesmed lemmers stiftelse af 16n i selskabet. Som fOlge af lempelsen og uklare

retningslinjer omkring betingelserne for lovlig optagelse, steg antallet af ulovlige kapitalejerlSn vesentliBt

efter 1973, hvilket forte til misbrug af selskabets midler til skade for selskabets kreditorer. Den betingede

lovligg@relse fik derfor ikke lov at eksistere lange, og i1982 indfortes igen et totalt forbud mod

kapitalejerlSn, som viste sig at vare sidste endring helt frem til vedtagelsen af den nugeldende

bestemmelse iSL S 210.

Hensigten med det selskabsretlige forbud mod kapitalejerlan har historisk vEret begrundet i en beskyttelse

af selskabets kreditorer og minoritetsinteresser for tab, og sekundert at minimere 16n. Fokus p5 at

minimere kapitalejerl6n blev dog skarpet iforbindelse med indforelsen af LL 5 1.6 E, idet LL 5 16 E i sig selv

ogs6 havde en hindrende effekt. Selska bslovgivningen behovede herefter udelukkende at fokusere pi at

beskytte selskabets kreditorer og minoritetsinteresser, som vurderedes at kunne ske p6 andre mider end

gennem forbud mod kapitalejerl6n. Med p6virkning af det andrede fokus, lempeligere regler i EU oB

@nsket om Oget fleksibilitet for danske selskaber, blev lov nr. 1547 vedtaget i 2016 med virkning fra 1.

januat 2017. Denne lov gjorde endnu engang kapitalejerlen betinget lovlige, mens betingelserne i SL $ 210,

stk. 2 efter lovgivers opfattelse nu var tilstrakkelige med henblik pd at beskytte kreditorer og

minoritetsinteresser.

Den nugaldende 5L 5 210 er positivt formuleret med hensyn til kapitalejerlSn, men der er reelt fortsat tale

om et forbud mod optagelse af kapitalejerlSn indtil betingelserne i SL I 210, stk. 2 er opfyldt. F@rst ved
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opfyldelse af alle betingelser kan lanet optages lovligt. Betingelserne er positivt nevnt i bestemmelsen og

best6r af, at det p6tenkte 16n skal kunne rummes inden for de frie reserver i selskabet; at 16net skal vare

pi markedsvilkSr; at beslutningen om at yde 15n skal traffes af generalforsamlingen eller efter

bemyndigelse fra generalforsa m lingen; lenet m6 ikke ydes for et belob, der er h@jere end hvad det centrale

ledelsesorgan har tiltradt samt at len ikke besluttes ydet f@r selskabet har aflagt sin f@rste 6rsrapport. Det

er det centrale ledelsesorgan der er ansvarlig for hvorvidt 16net ydes forsvarligt og at der i @vrigt iagttages

@vrige krav iforbindelse med 15net, herunder eksempelvis 6 rs reg nska bslovens krav om at binde reserve p6

egenkapitalen svarende til 16nets storrelse inklusiv skatteeffekten. Alt sammen med henblik pe at beskytte

selskabets, kreditorernes og m inoritetska pita leje res interesser. SL $ 210, stk. 3 stiller krav s6fremt der er

tale om l6n til selvfinansiering, hvorved SL 55 206 - 209 kommer i spil. I selskabslovgivningen er der udover

selvfinansieringsreglerne en rekke undtagelser til sL s 210. Undtagelserne omfatter

koncernmellemvarender, jf. SL $ 211; sedvanlige forretningsmassige dispositioner, jf. SL S 212 samt len

fra penge- og realkreditinstitutter, jf. SL g 213.

Overordnet kan det konkluderes, at selskabers dispositioner og kapitalejeres finansieringsm uligheder

selskabsretligt er forbedret ved den betingede lovliggprelse af kapitalejerlSn i 5 SL 210. Danske selskaber

har s6ledes, isoleret set, opn6et en bedre konkurrenceevne oB fleksibilitet sammenlignet med tidligere,

men den praktiske effekt af lovligg@relsen kan pavirkes og begranses af, at den skatteretlige regulering

ikke er lempet i overensstemmelse med de selskabsretlige @nsker.
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Lempelsen iselskabslovgivningen omfattede ikke udelukkende optagelsen af nye 16n, men Sbnede ogsA op

for muligheden om at lovligg@re bestiende 15n. Der var dog kun tale om en overgangsregel, der ikke

lengere kan anvendes.



3 Kapitalejerlinets skatteretlige historie og behandling

3.1 Lovens historiske udvikling

P6 trods af at kapitalejerlan har veret reguleret selskabsretligt i mange 6r, fik kapitalejerlSn forst sin

selvstandige skatteretlige regulering iforbindelse med indforelsen af LL 5 16 E i 2012. De forskelllge stadier

og udviklingen i den skatteretlige behandling af kapitalejerlen vil blive narmere beskrevet i det fOlgende.

3.1.1 Transaktioner mellem interesseforbundne parter, jf. LL $ 2

FQr indforelsen af den selvstandige skatteretlige regulering af kapitalejerl6n, blev l6nene skattemessigt

anset for varende gald for kapitalejeren og fordring for selskabet. For kapitalejer var der adgang til fradrag

for renteudgifterne forbundet med lanet efter 5SL g 6, mens selskabet var skattepligtigt af

renteindtEgterne efter SSL 5 4 litra e20. Linene blev anerkendt som len skatteretligt, det vil sige en

ensrettet behandling skatteretligt og civilretligt, og herudover udelukkende anset for at vare transaktioner

mellem interesseforbundne parter i henhold til LL 5 221.

LL $ 2 medforer, at en transaktion mellem en kapitalejer, der ud@ver bestemmende indflydelse over en

juridisk person, skal behandles efter armslangdeprincippet.

Ved bestemmende indflydelse forstas i henhold til LL 5 2, stk. 2 ved direkte ejerskab eller p6 anden m6de at

have riidighed over stemmemajoriteten ien juridisk person. Ved bed@mmelsen af om der foreligger

bestemmende indflydelse, medregnes endvidere ejerandele og stemmerettigheder, der ejes gennem andre

juridiske personer, af koncernforbundne selskaber, af nertst6ende parter22 og en rekke @vrige

forbindelser, som en kapitalejer kan benytte til at opn6 bestemmende indflydelse.

Udgangspunktet var derfor, at i det omfang 16nene var ydet under armslengdeprincippet i LL 5 2, var der

ikke hjemmel til beskatning af lSnene. Heller ikke selvom det pi daverende tidspunkt var ulovligt

selskabsretligt. Konsekvenserne ved ikke at overholde armslangdeprincippet var, at SKAT, som den

'zo Kapitalejerl6n og selvfinansiering, 2014 Martin chr. Kruhl og ole B. Sorensen, side 102

'?l LBK nr. 1365 (historisk)

" Nertst5ende parter som defineret i LL $ 16 H, stk.6 og definitionen iafhandlingens afsni|3.2.7.7.2
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Ved a rmslengdeprincippet forst6s i relation til kapitalejerl6n, at linene skulle vare ydet under forhold,

vilkSr og betingelser, som uafhengige parter ville have opn6et. Det vare sig i form af renteniveau,

betalingsbetingelser, kreditvurdering og lignende faktorer.



kompetente myndiShed, ville korrigere ansattelsen ved rentefiksering, idet en for lav rente var at betragte

som maskeret udlodning.

Retspraksis pi omridet var dog mere nuanceret, idet der blev skelnet mellem, hvorvidt kapitalejer var

solvent eller insolvent pe tidspunktet for udbetalingen af ka pita leje rl5 net. L6n, hvor kapitalejeren var

solvent, blev accepteret som lin, mens lan, hvor kapitalejeren var insolvent, blev betragtet som hevninger

uden tilbagebetalingspligt, som i SKM2o12.29.BR. Konsekvensen ved kapitalejerl6n til en insolvent

kapitalejer var beskatning af havningen, som enten l@n eller udbytte.

Der eksisterede endvidere en serlig lovhjemmel, der udloste beskatning af kapitalejerl6n. Sifremt en

kapitalejer havde liin i et selskab, hvis aktier indgik i opg@relsen af exitbeskatningens henstand ved

fraflytning, udl@stes en forholdsmassig beskatning i forhold til den andel, der var givet henstand med. Det

folCer af ABL 5 39 og 39 A.

3.t.2 Lovforslag nr. 171 (tilbagetrukketJ - Forslag til beskatning af kapitalejerlin
Selvom den selvstandige skatteretlige regulering af kapitalejerlan fprst blev endeligt indfort i2012, har det

tidligere veret behandlet og udmontet i lovforslag. Ved en modernisering af se lska bslovgivn inge n i 2008-

2009 blev det foresleet, at kapitaleje116n skulle lovliggores under visse betingelser. skatteministeriet blev i

den forbindelse hOrt for si vidt anger de skatteretlige konsekvenser af andringen.

Af betankningen til se lska bsrefo rmen fremgdr det, at Skatteministeriet var af den opfattelse, at en

selskabsretlig lovligg@relse af kapitalejerlSn ville medfOre flere ka p ita lejerl6 n,3. Bekymringen blev

argumenteret med, at kapitalejerl6n kunne erstatte udbetalingen af lpn og udbytte og pii den m6de

foranledige tab af skatteprovenu for staten. I samme betenkning har Skatteministeriet udtrykt, at der ikke

var behov for skatteretlige lovandringer, hvis det selskabsretlige forbud bestod. Omvendt fandt man det

n@dvendigt at precisere reglerne itilfalde af, at forbuddet mod kapitalejerlan blev liberaliseret.

Preciseringen af reglerne udmontede sig iet forslag om at indf@re 5 16 E i Ligningsloven. Det f@lger af S 18

i L L7L af 25. marts 2009. Det davarende forslag til en 5 16 E adskiller sig fra den nuverende 5 16 E p6

centrale og vasentlige punkter. Beskatning af kapitalejerlin, som enten l@n eller udbytte, ville kun komme

p6 tale, s6fremt de selskabsretlige betingelser for kapitalejerlSn ikke var opfyldt. Kapitalejerlan ville efter

denne bestemmelse kunne optages skattefrit, sifremt betingelserne iden foresl6ede SL 5 210, stk.2 var

23 Betankning 1498, side 492
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opfyldt. Beskatningen lenede sig sAledes op ad den selskabsretlige bestemmelse, hvilket medf@rte et bedre

sammenspil mellem den selskabsretlige og skatteretlige regulering. tforslagets LL 16 E, stk.3 indforte

endvidere folSende ordlyd "Stk 1 og 2 finder ikke onvendelse, hvis der sker tilbageforsel til setskobet of det
ydede ldn efter bestemmelsen iO 215, stk. 1, ilov om oktie_ og anportsselskober (selskobstoven).,, Med
denne anvendelse ville do bbe ltbeskatn ing vare undgaet, i det tilfalde at 16net var tilbagef@rt til selskabet.

Formelet med det daverende forslag om at indfpre LL S 16 E var, at forhindre tab af skatteprovenu i

forbindelse med den selskabsretlige betingede lovliggorelse af kapitalejerl6n. Da den betingede

selskabsretlige lovliggorelse af kapitaleje116n udgik af Lovforslag l7o af 25. marts 2009, forsvandt
forudsaetningerne for forslaget om LL s 16 E. Denne udgik derfor ogs6 af L ].77 af 2s. marts 2009, og blev
s6ledes aldrig vedtaget.

3.1.3 Lovforslag nr. 199 (vedtaget) - Ligningsloven g 16 E

Skatteministeren fremsatte den 14. august 2012 lovforslag L 199, der blandt andet omfattede indf@relsen

af den nye LL S 16 E. Loworslaget blev opdelt i to lovforslag under Folketingets behandling, hvorefter

bestemmelserne omkring beskatning af kapitalejerlen blev overfOrt til L 1994. Denne blev endeligt vedtaget

af Folketinget den 13. september 2012 med virkning for lan til kapitalejere ydet fra og med lovens

fremsettelsesdato den 14. august 2012.

Den endelige ordlyd i LL 5 16 E blev f@lgende

"Hvis et selskob m.v. omfottet of setskabsskottelovens g 1, stk. 7, nr. l e er 2, og tilsvarende selskober

m v. hiemmehorende i udlondet direkte eller indirekte yder ldn til en fysisk person, behondles tdnet efter

skottelovgivningens olmindelige regler om hevninger uden tilbogebetolingspligt, forudsat at der mellem

ldngiver og ldntoger er en forbindelse omfottet of 5 2. 7. pkt. finder ikke anvendelse pd ldn, der ydes som

led ien sedvonlig f orretningsmessig disposition, pd sadvonliqe ldn fro pengeinstitutter eller pd ldn til

selvfinansiering som nevnt i selskobsloven I206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvorende anvendelse pd

sikkerhedsstillelser og pd midler, der stilles til rddighed.

stk. 2. Ved tilbogebetoling of ldn m.v., der er beskottet efter stk. 7, medregnes det titbogebetolte ikke

ved opgArelsen of selskobets skottepligtige indkomst."
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Baggrunden for at indfore LL 16 E var at forhindre, at kapitalejere udnyttede muligheden for l6noptagelse

til at finansiere privatforbruget som et alternativ til at lade sig beskatte af enten l@n eller udbytte fra

selskabet2a. SKAT's unders@gelser har forud for lovforslaget pevist, at der er en sddan sammenheng2s,

hvorfor det blev foreslaet, at kapitalejerlan skulle beskattes allerede ved optagelsestidspunktet. SKAT'S

analyser blev endvidere understottet af FSR - danske revisorers unders6gelsel der pSviste stigning i

kapitalejerlSn forud for lovforslaget25.

Det er nok de farreste skatteydere, der vil have indvendinger mod lovens beskrevne formil, at undgS

omgeelsessituationer, og at kapitalejere opnar skattemessige fordele ved at optage len til privatforbrug. LL

5 16 E synes dog at vere se vidtrekkende, at det rekker udover lovens umiddelbare formil.

Konsekvensen ved indf6relsen af LL 5 16 E er, at udlan omfattet af bestemmelsen skal behandles efter

skattelovgivningens regler for havninger uden tilbage beta lingspligt - som enten lOn eller udbytte.

Kapitalejere kan s6ledes ikke omd@be hevninger og udskyde beskatning, n6r der, efter SKAT'S opfattelse,

reelt er tale om udbetaling af l@n eller udbytte. Bestemmelsen andrer dog ikke ved, at

se lska bslovgivn inge ns krav til tilbagebetalingspligt og beskatningen finder sted uden hensyntagen til

selskabsretten. En sSdan fiktiv skatteretlig om klassifikatio n af kapitalejerl6n vil medfore sa store

bivirkninger for kapitalejere, at der reelt er tale om en straf. PA trods af den omfattende kritik fra bdde

Advokatradet og Danske Advokater omkring sammenspillet mellem skatteretten og selskabsretten, blev

lovforslaget a lligevel vedtaget.

Ved sammenligning af det tilbagetrukne forslag til LL 5 16 E i lovforslag nr. 171 af 25. marts 2009 og den

nuverende LL 516 E, som blev indfort, opst6r der nogle centrale og vesentlige forskelle. Disse forskelle

kan opsummeres som fplger:

1. Kapitaleje116n blev idet davarende forslag alene beskattet, sSfremt selskabslovens betingelser ikke

var opfyldt.

2. Daverende lovforslag havde bedre sammenspil mellem den skatteretlige og selskabsretlige

regulering af kapitaleierlSn.

3. I det daverende lovforslag kunne dobbeltbeskatning undgas ved tilbageforsel af midlerne til

selskabet.

Side 144

2a Bemarkninger til lovforslag nr. 199 s.8

's Kapitalejerlen og selvfinansiering,2014 Martin chr. Kruhl og ole B. sorensen, side 104
26 FsR - danske revisorer: Ulovlige aktionarl6n, analyse, september 2011



Disse endringer danner blandt andet grundlaget for kapitlet om sammenspillet mellem den selskabsretlige

og skatteretlige regulering af kapitalejerlen.

3.2 Den skatteretlige behandling af kapitalejerlAn

3.2.1. Skattepligten efter LL S 15 E

De folgende afsnit vil redeg@re for rakkevidden og fortolkningen af LL S 16 E's begreber med henblik p5 at

opni indsigt ilovens udstrakning.

3.2.1.1 Personkredsenomfattet

3.2.1.1.1 LAngiver

LL S 16 E definerer direkte i ordlyden af bestemmelsen, hvilke selskaber der kan yde sikaldte skattepligtige

l6n og sikkerhedsstillelser, og dermed kategoriseres "l6ngiver" i forbindelse med kapitalejerlan. Det f@lger

af bestemmelsen, at "Selskabsskattelovens g 1, stk. 1, nr. l eller 2, og tilsvarende selskaber m.v.

hjemmehorende i udlandet" er omfattet som l6ngivere. Denne definition af 16ngiver er uafhengig af den

selskabsretlige afgrensning af kapitalejerl6n. Afgrensningen er endvldere galdende, uanset om

kapitalejerlin er lovlige eller ulovlige efter udenlandsk ret28.

Bestemmelsen griber fOrst og fremmest danske aktieselskaber, anpartsselskaber og iverksatterselskaber,

efter SEL 5 1, stk. 1 nr. 1. Hvilken type virksomhed det enkelte selskab driver har ingen betydning i denne

relation2e. Endvidere omfatter bestemmelsen ogsi de selskaber, der er omfattet af SEL 5 1, stk. 1 nr. 2,

27 Bemarkninger til lovforslag nr. 199A og bilag 22 skatteministerens svar pe spOrgsmel fra BDO
28 Kapitalejerlan og selvfinansiering,2Ol4 Martin Chr. Kruhl og Ole B. Sorensen, side 112
2e Selskabsskatteret 201,5/79,2078 Erik Werlaufl side 107
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3.1.3.1 Endring afldnets karakter for ldnydetfar 14. ougust 2012

Som udgangspunkt forbliver 16n, der er optaget for 14. august 2012, lovlige og omfattes ikke af LL S 16 E,

men vil fortsat vare omfattet af LL 5 2, jf. tidligere afsnit herom. Renter, der tilskrives l6n optaget f6r denne

dato, vil siledes betragtes som lovlige, og dermed ikke anses som nyt len. lsarlige situationer kan

renterne/lenet dog andre karakter og efterfplgende blive omfattet. Som eksempler pa dette kan navnes,

renter der ikke betales, eller renter der ikke betales pi sedvanlige markedsvilkir, herunder eksempelvis

unormal afdragsprofil. I givet fald kan det blive karakteriseret som en ny rentefordring og derved blive

ulovliggjort efter LL S 16 E. En andring af lanets karakter vil dog kun ske ved vesentlige endringer i lSnets

aftalevilkE r, beta lingsforhold m.v.27



dermed selvstendige skattesubjekter, hvor deltagerne ikke hafter personligt og udlodningsfordeler i

forhold til indskudt kapital. Eksempler p5 dette er foreninger med begrenset ansvar (F.M.B.A.er),

andelsselskaber med begranset ansvar (A.M.B.A. og S.M.B.A.).

Alle udenlandske selskaber, der svarer til ovenstiende danske selskaber, er tilsvarende omfattet, da LL 5 16

E henviser til "tilsvorende selskober m.v. hjemmeh@rende i udldndet". I forbindelse med lovbehandlingen

blev det diskuteret, hvorvidt udenlandske selskaber skulle vere omfattet i det omfang, kapitalejerlan var

lovlige i det pSgeldende land3o.

UdlSn og sikkerhedsstillelser fra skattetra nspa re nte og ikke-selvstandige skattesubjekter som defineret i

dansk ret er ikke omfattet, hverken danske eller udenlandske. Det f@lger al at det i disse selskaber er

se lska bsd e ltage rne, der beskattes af selskabets dispositioner, og disse skattetransparente selskaber vil

derfor ikke vare omfattet af bestemmelsen. Eksempler pi s6danne selskaber i dansk ret er

inte ressentska be r (l/S'ere), partnerselskaber (P/S'ere) og komma nditselskaber (K/S'ere).

3.2.1.7.2 Lintager

LL 5 16 E definerer lantager som fysiske personer, der modtager lin, men omfatter dog kun de personer,

der har en s6dan tilknytning til lengiver som defineret i LL 5 2. Denne tilknytning medf@rer, at det

udelukkende er, personer der direkte eller indirekte besidder bestemmende indflydelse over det

16ngivende selskab, der kan beskattes efter LL I 16 E. Den bestemmende indflydelse kan enten besti i

ejerskab af mere end 50 % af kapitalandelene eller raderet over mere end 50 % af stem merettighederne i

selskabet.

Ved bedpmmelsen af om der foreligger bestemmende indflydelse i henhold til LL 5 2, stk. 2, medregnes

endvidere kapitalandele og stemmerettigheder, der ejes eller kontrolleres gennem andre juridiske

personer, af koncernforbundne selskaber, af kapitalejeren og dennes nertstaende, af fonde/trust stiftet af

kapitalejeren, dennes nartsteende og af koncernforbundne selskaber. Endvidere medregnes ogsd sddanne

rettigheder som indehaves af andre selskabsdeltagere, med hvem kapitalejeren har indgSet aftale om

falles bestemmende indflydelse.

Medregningen af nErtsteende skal forstSs siledes, at en kapitalejer, der eksempelvis kun er indehaver af

40 % af el selskab, skal beskattes i s6 fald dennes foraldre eller b0rn samtidig er indehaver af 75 o/o. De

30 Bllag 8 til lovforslag 199
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opnar nemlig tilsammen over 50 % af kapitalandelene eller stemmerettighederne og derved bestemmende

indflydelse.

Definitionen af "nartstSende" er beskrevet positivt i LL S 16 H stk. 6 og omfatter, egtefalle, foraldre,

bedsteforeeldre, b@rn og b1"neb1rn samt disses agtefaller. Stedbprn sidestilles i denne forbindelse med

bon.

Nertstaende er skatteretligt afgrenset mere snevert end den selskabsretlige afgrasning af nartstaende

parter. Det kan forekomme bemarkelsesverdigt, at eksempelvis ugifte samlevende eller soskende ikke er

omfattet af LL I 16 E, n6r disse er omfattet af den selskabsretlige definition. Den snevre skatteretlige

definition m6 anses som en fordel, men det synes uhensigtsmessigt, at der ikke anvendes samme

personkreds selskabsretligt som skatteretligt.

Selvom det alene er "fysiske personer'', der positivt ster anf@rt iLL S 16 E, mA det forventes, at

skattetra nspa rente juridiske enheder, som kommanditistselska ber, partnerselskaber og interessentskaber,

sidestilles med fysiske personer. lSKM2014.15.SR har skatteredet taget stilling til en sddan situation og har

bekreftet, at lSnet ydet til en skattetra nspa re nt enhed, som var ejet af samme kapitalejer som det

l6ngivende selskab, var omfattet af bestemmelsen. SKAT's Juridiske Vejledning3l indeholder flere illustrative

eksempler af, hvorn6r der er tale om koncernforbindelse.

Omfattet af bestemmelsen i LL 5 16 E er endvidere ogsi udenlandske personer, der er begrenset

skattepligtige til Danmark, jf. KSL 5 2. Beskatningen af kapitalejerlSn ydet til begransede skattepligtige

personer i udlandet gelder uanset, om kapitalejerl6n er lovlige eller ulovlige idet pAgaldende land, som

den begrensede skattepligtige tilhOrer.

Ledelsesmed lemmer er i modsetning til selskabsretten ikke direkte omfattet af personkredsen i LL 5 16 E. I

den daglige drift er det ledelsen, der er beslutningstagere, og det kan derfor synes underligt, at de ikke er

omfattet af bestemmelsen. Det ma forventes, at ledelsesmedlemmer har adgang og incitament til at

udbetale 16n frem for l@n. Ledelsesmedlemmer kan dog indirekte blive omfattet af bestemmelsen ide

tilfalde, hvor de omfattes af LL S 2, de almindelige armslaengevilkir.

3l Afsnit C.D.11.1.2.3.1 i Den Juridiske Vejledning
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3.2.7.2.1 LAn

Hvorvidt begrebet "direkte og indirekte ldn" alene omfatter pengefordringer eller ogse omfatter udl5n af

selskabets aktiver, er der ikke tidligere taget stilling til. Synspunktet, om at det kun er pengefordringer, der

omfattes, stottes af bemarkningerne til lovforslaget om indforelsen af 5 16 E. Det fremgir af disse

bemarkninger, at en af konsekvenserne ved at et lan bliver omfattet af LL S 16 E er, at lenet falder ud af

kursgevinstlovens beskatning. Da KGL alene omfatter gevinst og tab pe fordringer og gald, m6 det ud fra

fortolkningen af lovbemarkningerne legges til grund, at udl6n af aktiver lkke vil vere omfattet af LL $ 16 E.

Loven me s6ledes alene omfatte pengefordringer eller pengelignende aktiver, herunder eksempelvis

verdipapirer, geldsbreve og lignende.

Ovenstiende medf@rer ikke, at et udliin af et selskabs aktiver til en person omfattet af personkredsen

nodvendigvis vil vare skattefrit. S6danne dispositioner kan blive omfattet af andre bestemmelser i

skattelovgivningen, herunder eksempelvis reglerne om maskeret udbytte, jf. LL 5 16 A eller reglerne om

armslangdeprincippet i LL 5 2. Det samme galder for dispositioner, hvor kapitalejeren af selskabet kober

til underpris eller salger til overpris.

Beskatningen af en rekke dispositioner er specifikt fastlagt i Ovrige bestemmelser i skattelovgivningen,

herunder eksempelvis almindelig udlodning af udbytte. Sedanne dispositioner vil ikke vere omfattet af LL 5

16 E, idet specialbestemmelserne m5 g5 forud efter lex specialis princippet.

Beskatningen efter LL 5 16 E er ikke betinget af, at et len er formaliseret iet lanedokument, geldsbrev eller

lignende. Beskatningen vil siledes ogs6 omfatte pengefordringer, der ikke er aftalt og formaliseret. Det

gelder siiledes ogsi fordringer, der har karakter af kassekredit eller mellemregningskonto. Selskabets

betalinger af kapitalejerens personlige og prlvate udgifter vil s6ledes vare genstand for beskatning, i det
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3.2.1.2 Dispositioner omfattet

LL S 16 E definerer de omfattede dispositioner som "direkte eller indirekte yder ldn til en fysisk person" og "

sikkerhedsstillelser og pd midler, der stilles til rddighed", jf. bestemmelsens 1. og 3. pkt. Hvad der omfattes

af "lln", "sikkerhedsstillelser" og "midler til radighed" har veret diskuteret ad flere omgange, da

begreberne ikke er posltivt defineret. Skatteministeren har alene udtalt, at begreberne skal fortolkes i

overensstem melse med bestemmelsens overordnede formil. Med andre ord at undgi situationer hvor

kapitalejere opnar skattemessige fordele ved at optage l6n frem for udbetaling af l@n eller udbytte. De tre

begreber behandles sarskilt idet folgende.



omfang saldoen bliver et tilgodehavende for selskabet, medmindre der er tale om sedvanlige

forretningsmesslge dispositioner eller fejlekspeditioner32. Det er vard at bemarke, at der ikke galder

nogen bagatelgrense for beskatningens indtreden, alle bel@b uanset storrelse beskattes. Tilsvarende

gelder for mellem regningskonto, hvor der l@bende sker havninger og indbetalinger fra kapitalejeren. 56

snart saldoen pe mellemverendet overger til et tilgodehavende, skal alle havninger serskilt vurderes for

beskatning. Det bemarkelsesverdige er iden forbindelse, at indbetalingerne ikke vil nedsatte

beskatningsbelObet, idet kun hEVninger tages i betragtning iskattemessig henseende33.

3.2.1.2.2 Sikkerhedsstillelse

I lovteksten i LL 5 16 E, 3. pkt. er anfprt "1. og 2. pkt. finder tilsvorende onvendelse pd sikkerhedsstillelser og

pd midler, der stilles til rddighed". Det fremgSr siledes direkte af bestemmelsen, at sikkerhedsstillelser

sidestilles med 15n som beskrevet ovenfor. Stiller selskabet sikkerhed for kapitalejeren, skal

sikkerhedsstillelsen skattemassigt betragtes som en havning uden tilbagebetalingspligt, og dermed

beskattes som enten l@n eller udbytte. Som sikkerhedsstillelse defineres juridisk bindende aftaler, og som

eksempler pa dette kan navnes kautioner og garantier. Ved hovedaktionarselska ber vil en

hensigtserklering dog vare tilstrakkelig til at blive omfattet af LL S 16 E34, hvilket i praksis vil betyde, at en

verbal hensigtserklering vil blive omfattet, uden der nodvendigvis er indgSet aftale herom.

Beskatningen indtreder allerede ved sikkerhedsstillelsens indtreden, og beskatninBen skal ske til

garantiens eller kautionens p6lydende vardi. ldet selskabet ikke har en pengefordring mod kapitalejer,

vurderes denne beskatning at rekke udover lovens formil, nir beskatningen foretages p6 baggrund af

p6lydende verdi, og ikke n6r sikkerhedsstillelsen fprst aktualiseres. Kapitalejer kan maksimalt opn6 en

bedre kreditvardighed og kreditvllkir hos lingiver, hvorfor en beskatning af fordelen alene kunne anses

som tilstrekkelig. Denne opfattelse deles dog ikke af lovgiver, der i lovfora rbejderne klart giver udtryk, for

at beskatningen skal ske som anfort ovenfor, og at kapitalejer dermed reelt skal beskattes af et bel@b, der

aldrig har varet til dennes disposition.

3.2.1.2.3 Stille midler til radighed

Som beskrevet ovenfor indgSr "midler, der stilles til rSdighed" ogs6 af ordlyden i LL 5 16 E. Begrebet er ikke

defineret og betragtes som en opsamlingsbestemmelse i forhold til kapitalejerlensbegransningen i

selskabslovgivningen. Begrebet skal s6ledes fortolkes bredt og kan eksempelvis omfatte dispositioner, hvor

3'?Afsnittet om undtagne dispositioner og fejlekspeditioner og omgprelser
33 2017.57o.LsR
3 Bilag 14 til lovforslag 199
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3.2.1.3 Dispositionerundtoget

3.2.1.3.1 Sadvanlige forretningsmassige dispositioner

Den forste undtaBelse, som LL 5 16 E eksplicit nevner, er l6n, der opst6r som folge af "sadvanlige

forretningsmeessige dispositioner".

I forbindelse med lovbehandlingen har skatteministeren beskrevet, at begrebet "sadvanlige

forretningsmessige dispositioner'' er inspireret af SL 5 212. Sidstnevnte bestemmelse vil siledes vere

vejledende i afgransningen af sddanne lan. Skatteministeren har dog imidlertid ogsa klart fastsleet, at

begrebet i de to forskellige bestemmelser skal varetage forskellige hensyn, siiledes at de sagtens kan

fortolkes forskelligt i nogle situationed5.

Praksis har vist, at den skatteretlige definition er vesentlig mere snever end den selskabsretlige definition,

der som udgangspunkt accepterer 16n opst6et som f6lge af salg af aktiver p5 markedsvilkSr som sadvanlige

forretningsmassige dispositioner. Skatteredets fOrste stillingtagen til den skatteretlige definition fremkom i

et bindende svar ved SKM2013.113.SR. Af denne fremgSr det, at sp6rger Onskede at salge en ejendom

opf@rt af selskabet til kapitalejeren. Salget skulle af kapitalejeren finansieres ved 20 % kontant udbetaling,

belSning i rea lkred itinstitut og ved udstedelse af selgerpantebrev. SpOrgsmelet gik pe, hvorvidt

salgerpantebrevet ville vare omfattet af reglen om l5n opstSet som led ien sedvanlig forretningsmessig

disposition. Selskabet ejede efter det oplyste flere erhvervsejendomme og dermed ogsi denne nyopfprte

beboelsesejendom, der var opf6rt med udleje eller salg for @je. Efter den selskabsretlige definition ville en

sadan disposition vere en sedvanlig forretningsmessig disposition. Skatteredet kom dog frem til den

konklusion, at en sedan disposition ville vere skattepligtig efter LL 5 16 E. Begrundelsen var, at selskabet

ikke "sadvanligvis" finansierer salg ved selgerpantebreve.

3s Bilag 14 til lovforslag 1994
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kapitale.ier lener aktiver uden tilbageleveringspligt. Dispositioner, der falder under "stille midler til

rddighed", omfattes af samme principper for beskatning som 16n og sikkerhedsstillelser. Beskatningen sker

som havning uden tilbagebeta lingsp ligt, det vil sige som enten l@n eller udbytte.



Pi baggrund af ovenstiende me det konkluderes, at "15n ydet som led i sadvanlige forretningsmassige

dispositioner" alene omfatter de tilfalde, hvor l6net er opstaet som f@lge af disposiuoner, der lobende

ogsa foretages mellem selskabet og uafhengige parter.

3.2.1.3.2 Linfrapengeinstitutter

En anden undtagelse til LL 5 16 E er "sedvanlige 15n fra pe ngeinstitutter''. Undtagelsen fritager kapitalejere

for beskatning af modtagne 15n, nir linet er ydet af et pengeinstitut. Denne undtagelse har forbindelse til

undtagelsen om sedvanlige forretningsmassige dispositioner, idet et udlan for en bank jo netop vil vaere

en sedvanlig forretningsmessig disposition. Denne undtagelse me i praksis forventes at fe en meget lille

eller ingen relevans, idet det krever, at en fysisk person har bestemmende indflydelse iet pengeinstitut. Et

scenarie vi sjaldent ser i praksis.

3.2.1.3.3 Lovligselvfinansiering

Den tredje undtagelse, der direkte er anf@rt i LL S 16 E, er "16n til selvfinansiering". Ydes lSnet som led i

selvfinansiering, vil lanet ikke beskattes. Som tidligere beskrevet under den selskabsretlige behandling,

folger det af SL 5 206, stk. 2, at et selskab under visse betingelser ma "stille mldler til r6dighed, yde 15n eller

stille slkkerhed" til tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet. Med andre ord ma et selskab, hvis

betlngelserne i SL 55 206 - 209 er opfyldt, finansiere en tred.jemands opkob af selskabets kapitalandele fra

det oprindelige moderselskab. Ved at indf@re henvisningen til SL 5 206 har lovgiver iLL $ 16 E ladet det

vare op til selska bs lovgivn inge n at afglre, om der er tale om kapitalejerlan eller selvfinansiering, da

reglerne om selvfina nsie ring har forrang. Symmetrien mellem selska bslovglvn inge n og skattelovgivningen

er indfort for al garc det muligt at foretage generationsskifter i selskaber uden skattemessige

konsekvenser.

36 Afsnit C.8.3.5.3.3 i Den Juridiske Vejledning
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SKAT har efter skatterAdets afgorelse praciseret, hvilke betingelser, der skal vare opfyldt f@rend eksemplet

med salgerpantebrevet, kan omfattes af begrebet. Betingelser er som fplger:

1. At selgerpantebreve er sedvanlige ved den type handler

2. At det kan dokumenteres, at et sedant salgerpantebrev ogs6 ville udstedes i forbindelse med den

type handler mellem uafhengige parter

3. At selskabet idet hele taget ville indg6 en s6dan konkret type handel med en uafhengig part

4. At kober finansierer kobet ved maksimal optagelse afekstern finansiering36



3.2.L.3.4 Delvis indbetaling af selskabskapitalen efter SL g 33

I henhold til sL 5 33 er det muligt ved stiftelse af selskaber kun at indbetale 25 % af selska bska pita len. Den

resterende ikke indbetalte selskabskapital er at betragte som et tilgodehavende hos kapitalejeren. I

forbindelse med lovforslaget var der bekymring, om denne bestemmelse ville medfpre beskatning efter LL

5 16 E. skattem inisteren har i besvarelsen af sporgsm5let udtrykt, at et sedant tilgodehavende ikke vil blive

omfattet af LL 5 16 E. Dette er dog under forudsatning af, at a ktieudstedelsen er sket pi sadvanlige

vilker37. "sedvanlige vilk6r'' m6 i den forbindelse antages at vare opn/ldt, si lenge selska bska pita le ns

regler for s6danne a ktieudsted e lse r og tilgodehavender er overholdt.

3.2.1.4 Fejlekspeditionerog omgarelser

Safremt en disposition mellem et selskab og kapitalejer er sket som folge af en fejl, eller at dispositionen

fortrydes, er der i skatteforvaltningsloven givet mulighed for at korrigere eller tilbagefpre dispositionen.

Er der tale om en reel fejlekspedition, kan fejlen rettes uden en formel ans@gning om omg@relse efter SFL.

Der skal dog utvivlsomt vere tale om en fejl, eksempelvis ved forkert overforsel til en kapitalejer, eller at

bogholderen ubevidst har betalt kapitalejerens private regning fra selskabets konto. Uvidenhed iforhold til

lovgivningen vil siledes ikke vEre tilstrekkelig til at korrigere som fejlekspedition.

Efter bestemmelserne iSFL kan et l6n eller en sikkerhedsstillelse som udgangspunkt omgpres, hvis lenet

tilbagebetales eller sikkerhedsstillelsen annulleres. ls6 fald vil lSnet eller sikkerhedsstillelsen blive

skatteretligt behandlet, som hvis dispositionen aldrig var foretaget. Lovgiver stiller dog fem betingelser, der

alle skal vare opfyldt forend omg@relse tillades. Omgorelsesm uligheden er hjemlet iSFL g 29, og

bestemmelsen har f6lgende ordlyd:

7) Dispositionen md ikke i overvejende grod hove veret bdret of hensyn til ot spore eller udskyde

skatter.

2) Dispositionen skol utvivlsomt hove hoft utilsigtede skottemessige virkninger, der er vesentlige.

j) Dispositionen skol hove veret lagt klort frem for myndighederne.

37 Bilag l.l. til lovforslag 1994
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"l det omfdng en onsettelse of indkomst- eller ejendomsverdiskot hviler pd en privotretlig disposition,

kon told- og skotteforvoltningen tillode, ot en efterfolgende andring of dispositionen tiltegges virkning

for onsettelsen of indkomst- eller e jendomsverdiskot (omgorelse), hvis f4lgende betingelser er oplyldt:



4) De privotretlige virkninger of den andring df dispositionen, der Anskes tiltdgt skottemessig

virkning, skol vare enkle og overskuelige.

5) Alle, der skotteretligt vil blive berart of en tillodelse til omg4relse, skol tittrede

omg @ re lse so n m od n i n ge n"

De praktiske udfordringer med at opnd omg@relse bestSr siledes i bestemmelsens anden betingelse, der

lYdet "dispositionen skol utvivlsomt hove haft utilsiqtede skottemessige virkninger, der er vesentlige".

lf@lge skatteministeren er betingelsen, om at hendelsen skal vare "utilsigtet", svar at opfylde, n6r der er

en lovregel, der klart definerer konsekvensen af en given disposition. Skatteministeren er s6ledes af den

opfattelse, at ner LL 5 16 E definerer ulovlige kapitalejerlen og beskatningen heraf, sA er det i praksis meget

svert at peste, at en hendelse var utilsigtet for s6 vidt ang6r konsekvensen af kapitalejerlSnet. En sadan

opfattelse afgranser omg@relsessager mere, end hvad der synes fo rm6lstje n ligt, og rakker udover hvordan

omgorelsesreglerne anvendes generelt. Omg@relsesreglernes formal er at sikre, at dispositioner, der

udloser en h@jere beskatning end forventet, kan tilbagefpres med skattemassig virkning, uanset om

skatteyderen har veret igod eller ond tro omkring dispositionen. Dette princip folges abenbart ikke for s6

vidt angir kapitalejerlSn og 96r imod afg6relsen i5KM2006.629.HR.

Der er ikke truffet andre afg@relser ved domstolene, udover ovensteende fra Landsskatteretten, for s6 vidt

angdr omg6 e lsessituatio ne r p6 dispositioner omfattet af LL 5 16 E. P6 den baggrund me skatteministerens

svar anses som vejledende, indtil domstolene fAr fastlagt retspraksis p6 om16det.
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Omg@relser efter SFL 529 har i praksis vist si8 noget restriktive, eksempelvis ved La nd sskatte rettens

kendelse af den 24. oktober 2013 ved J.nr. 13-0250447. Et kapitalselskab havde i denne sag udbetalt l@n til

kapitalejers virksomhed i VSO og beskattedes ad den vej frem for kapitalejeren selv, idet kapitalselskabet

ikke var registreret som arbejdsgiver. Dispositionen blev efter det oplyste alene foretaget en overgang,

indtil ka pita lse lska bet blev registreret som arbejdsgiver og derved kunne udbetale lOn fra selskabet. En

siidan disposition blev omfattet af LL 5 16 E, og la nd sskatte rette ns afgorelse i anmodningen om omgprelse

var negativ. La n d sskatte retten fandt ikke betingelserne isFL 5 29 opfyldt med begrundelsen, at

dispositionen efter La nd sskatte rette ns opfattelse ikke havde haft utilsigtede virkninger. La ndsskatte rette n

fandt, at kapitalejeren burde have kendskab til konsekvensen, idet han udnyttede sin bestemmende

indflydelse til at foreste dispositionen.



3.2.2 Skattemassige konsekvenser ved LL S 16 E

Med indfOrelsen af LL S 16 E valgte lovgiver at gqre visse 15n, som er omfattet af definitionerne ovenfor,

skattepligtige. Skattepligten indtrader som fplge af at disse l6n efter indforelsen af, bestemmelsen fir
karakter af "havninger uden tilbagebetalingspligt". Konsekvensen, ved at lovgiver har ladet lSnene blive

omfattet af begrebet havninger uden tilbagebetalingspligt, er, at lanene skal beskattes som enten l@n eller

udbytte. Skatteretligt accepterer man s6ledes ikke, at der er tale om 16n, men omklassificerer dispositionen

til en "hevning uden tilbagebetalingspligt". Dette er uanset, at en sSdan disposition m6tte vere lovlig efter

anden lovgivning, herunder ogs6 selskabsloven. Den skatteretlige regulering bliver siiledes ikke pavirket af

den selskabsretlige regulering og omvendt. Klassifikationen bliver udelukkende en skatteretlig opfindelse

med eneste formiil at beskatte dispositionen. Det kan have store Okonomiske konsekvenser for

kapitalejeren, serligt i de situationer hvor 16net tilbagebetales. Beskatningen sker i de situationer af en

fiktiv indkomst.

Hvorvidt beskatningen sker som lpn eller udbytte afhanger af en rakke forhold. Som udgangspunkt anses

en udbetaling uden tilbagebetalingspligt til kapitalejeren som varende udbytte38. Det f@lger af, at

havningen betragtes som maskeret udbytte, hvorefter havningen skal beskattes som aktieindkomst. I de

tilfaelde hvor kapitalejeren ogs6 er ansat i selskabet, kan belpbet i stedet velges at blive beskattet som

lonudbetaling. Beskatning som l@nudbetaling krever dog, at belobet sammen med kapitalejers @vrige lan

kan indeholdes i "en rimelig aflonning" for kapitalejers indsats i selskabet. SSledes vil beskatning som

udbytte altid kunne valges, mens beskatninB som l@n kraver en konkret vurdering. Hvad der bedst kan

betale sig for kapitalejeren, afhenger af kapitalejerens @vrige Okonomlske forhold.

ldet f0lgende redegores for de skatteretlige konsekvenser for henholdsvis selskabet (lSngiver) og

kapitalejer (ldntager) og kapitalejers nertsteende.

3.2.2.1 Beskatning, fradragsret og avrige konsekvenser for selskabet

Den skatteretlige konsekvens for selskabet afhenger i hoj grad af hvorvidt liinet bliver klassificeret som l@n

eller udbytte. Beskatning og fradragsret for selskabet, af det udbetalte belob, er s6ledes afledt af, hvordan

kapitalejer valger at lade sig beskatte af lenet.

33 Kapitalejerlan og selvfinansiering, 2014 Martin chr. Kruhl og ole B. Sorensen, side 106
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Kapitalejerlin, der klassificeres som udbytte, vil medf@re, at der ikke kan opnis fradrag for udbetalingen, da

der heller ikke er fradragsret for almindelige ud bytteudlod ninger. Selskabet kan dog blive forpligtet til at



foretage indeholdelse af udbytteskat, jf. nedenfor. Omvendt vil de renteindtegter, som selskabet

oppebarer, mens lenet ster pa, vare skattepligtige for selskabet ud fra et tilskudssynspunkt3e.

KapitalejerlSn kan som nevnt, under visse betingelser, klassificeres som l@n. I dette tilfalde vil selskab€t

kunne opni fradrag for l@nudbetalingen som en driftsom kostn ing, jf. SSL 5 6 litra a. Beskatningen hos

kapitalejeren sker i det indkomstir, hvori hevningerne er foretaget, hvorfor fradragsretten for selskabet

ogsS indtrader i det indkomstdr, hevningerne har fundet sted. Der er i den forbindelse ikke n@dvendigvis

sammenhang til den regnskabsmessige behandling og periodisering af l6net.

Der opstar en serlig situation, nir der er opn6et fradragsret for ka pita leje rle net som l@n. Selskabsretligt

sattes der nemlig krav til tilbagebetaling af 15net, jf. SL 215, stk. 1. Ved s6danne situationer fOlger det af LL

S 16 E, stk. 2, at tilbagebetalingen ikke skal medtages ved opg@relsen af den skattepligtige indkomst for

selskabet. Der er siledes opnaet et "gratis" fradrag i selskabet for en reelt ikke eksisterende omkostning.

Tilbagebetaling af lSnet kan siledes ske helt uden konsekvenser for selskabet. Lovgivers intention med

dette "gratis" fradrag var at undgi d o bbeltbeskatn ing. Dette er dog blevet kritiseret, da det ikke eliminerer

dobbeltbeskatning, men blot er en metode til at opnA en skattemassig fordel for visse selskaber, navnlig de

selskaber hvor kapitalejeren kan beskattes som l@n.

Afslutningsvis kan selskabet have pligt til at indeholde kildeskatter af lpn eller udbytte. Er der tale om lOn,

vil der for selskabet veere pligt til indeholdelse af A-skatao og AM-bidragal. Er der derimod tale om udbytte,

vil selskabet vare indeholdelsespligtig af udbytteskata2. lndeholdelsespligten indtreder allerede p6

udbetalingstidspunktet, hvorfor der ved grov uagtsomhed, fortsat eller fors@mmelighed kan opstS

yderligere konsekvenser for selskabeta3. En interessant situation opstar i det tilfalde, hvor SKAT g@r kravet

om kildeskatter galdende overfor selskabet, og selskabet f5r regreskrav mod kapitalejeren. I princippet kan

dette vare at betragte som et nyt kapitalejerlan, men Skattem in iste riet har iden forbindelse bekreftet, at

16net ikke vil vere et nyt kapitalejerlan, s6fremt kapitalejeren refunderer bel@bet inden for nogle narmere

angivne tidsfrister.

3s Styresignal om renter, 2017.402.SKAT
40 KSL 5 46
41 KsLS48 B
o, KSL O 65
a3 Bestemmelserne iSKL 5 14, stk. 2 og KSL S 69
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3.2.2.2 Beskatning og frodragsret for kapitalejer

Den skatteretlige konsekvens for kapitalejeren er, at l6net bliver betragtet som "havninger uden

tilbagebetalingspli8t". Dette medfarer, at bel@bet hos kapitalejeren skal beskattes som enten lon eller

udbytte, afhangigt af kapitalejers konkrete forhold til selskabet.

Som tidligere nevnt vil kapitalejerl6n som udgangspunkt blive beskattet som udbytte, hvilket ogsi fremg6r

af lovbemerkningerne til LL S 16 E. Beskatning som udbytte medfprer, at bel@bet medregnes i kapitalejers

aktieindkomst, jf. PSL 5 4 a og beskattes med enten 27 o/o eller 42 o/", lf. psL g 8 a, afhengigt af lanets

storrelse og kapitalejers Ovrige aktieindkomst. For gifte personer er progressionsgreenserne det dobbelte.

Er kapitalejeren ansat i selskabet, kon kapitalejeren lade sig beskatte som l@n, hvis det samlede vederlag

inklusive kapitaleje116net kan indeholdes ikapitalejers "rimelige l@n,,iforhold til a rbejdsindsatse n. Hvad,

der i den forbindelse er rimeligt, mi baseres pe en konkret bed@mmelse. Det fplger af ordvalget ko4 at det

mi vare op til kapitalejer at valge, om beskatning skal ske som udbytte eller lon idet tilfelde,

betingelserne er opfyldt. Ender lSnet med at blive klassificeret som lon, skal det medregnes i den personlige

indkomst, jf. PSL E 3 med dertilh@rende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Er der tale om len fra et

selskab hjemh@rende udenfor Danmark, vil bel@bet blive beskattet som B-indkomst hos kapitalejeren. De

renter, der lovpligtigt tilskrives 16net efter de selskabsretlige regler, har kapitalejeren ikke fradragsret for,

fordi der skatteretligt ikke er tale om et len.

Med den made beskatningen er indrettet i dag, er der stor risiko for dobbeltbeskatning. Der opst|r

eksempelvis en form for dobbeltbeskatning, n6r selskabet er blevet beskattet af tilskuddet, kapitalejeren

ikke har fiet fradrag for tilskuddet, og kapitalejeren skal beskattes igen ved udlodning af belobet. Endvidere

skal kapitalejer lade sig beskatte af et givent belpb uden at have oppeberet gevinst, vederlag eller likvider.

Det sker i de tilfelde, hvor ka pita leje 116 net tilbagebetales til selskabet. Denne dobbeltbeskatning er blevet

dybt kritiseret af flere parter, men er fastholdt af lovgiver. Der synes ingen sammenhEng til

bestemmelsens oprindelige form6l, hvorfor dob be ltbeskatn ingen kan betragtes som en form for straf af

kapitalejeren. For at undge denne dobbeltbeskatning har man fra Danske Advokater foresliet at genoptage

skattea nsEtte lse n ved tilbagebetaling af lenet, s6ledes at beskatningen frafalder og skatten tilbagebetales

kapitalejeren.
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3.2.2.3 Konsekvenserved nartstdende

Som det fremgdr af afsnittet om den af LL 5 16 E omfattede personkreds, kan lan til kapitalejers

nartst6ende ogsi omfattes af beskatningen. Kapitalejeren kan endvidere risikere at blive beskattet, selvom

det reelt er dennes nertstaende, der har stiftet lan i kapitalejers selskab. Konsekvenserne afhenger af den

nertsteendes tilknytning til selskabet, herunder om vedkommende er ansat, kapitalejer eller slet ikke har

nogen direkte tilknytning til selskabet.

Udgangspunktet er, at den nartsteende personligt bliver beskattet som enten lc,n eller udbytte. Det krever

naturligvis, at vedkommende enten er kapitalejer eller ansat i selskabet4. Beskatningen vil vaere den

samme som anfort iforrige afsnit. Er den nartsteende hverken ansat eller kapitalejer, kan beskatning ikke

ske hos den nartsteende. I de tilfalde anses lSnet for at have passeret kapitalejeren med bestemmende

indflydelse, og beskatningen vil derfor ske hos denne. Beskatningen sker p5 samme m6de som tidligere

anfort. Den nartsteende, der har modtaget lenet i sidste ende, vil herefter blive betragtet som

gavemodtager og blive beskattet efter reglerne i Boafgiftsloven. Er den nertstaende omfattet af

gaveafgiftskredsen i BAL S 22, vil der ske beskatning af det modtagne lan med 15 %, jf. BAL S 23.

Eksem pel 1

100 %

Figur 7: Nartstdende, eksempel 7 - egen tilvirkning

lfiguren ovenfor illustreres et simpelt eksempel pe, hvordan en kapitalejer kan blive omfattet af

beskatningen ide situationer, hvor 15n ydes til kapitalejers nartsteende, og hvor kapitalejer har

bestemmende indflydelse iselskabet. Da kapitalejers datter hverken er ansat eller kapitalejer iselskabet, er

der i loven ingen hjemmel til beskatning af lSnet hos hende. I sSdanne tilfelde betragtes 16net at have

passeret kapitalejers privatokonomi med det argument, at den @konomiske bistand ikke ville have veret

Q,

Kapitaleiers datter Kapitalejer

a Kapitalejerlen og selvfinansiering, 2014 Martin Chr. Kruhl og ole B. sorensen, side 106
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ydet, hvis en sedan forbindelse mellem kapitalejer og datter ikke foreli. Beskatningen indtreder derfor hos

kapitalejer med hjemmel iLL 5 16 E.

Eksempel 2

40% 40% 20%

Leh

Figut S: Nartstdende, eksempel 2 - egen tilvirkning

I modsatning til eksempel 1, er der i ovenstAende tilfelde umiddelbart ikke 6n kapitalejer med

bestemmende indflydelse, hvorfor 16net til datter ikke bliver genstand for beskatning efter samme

argument som i fornavnte eksempel. Da kapitalejer A og C er egtefeller er det summen af deres

kapitalandele, der er udslagsgivende for, hvorvidt der er tale om bestemmende indflydelse eller ej. I dette

tilfalde udSor deres kapitalandele tilsammen 60 %, hvorved de opn6r bestemmende indflydelse.

Konsekvenserne ved ud16net er herefter identiske med eksempel 1.

Da der hos lentager er to kapitalejere, som er nertsteende, er der som udgangspunkt valgfrihed for,

hvordan beskatningen fordeles mellem kapitalejer A og C. Beskatningen foretages her, da datteren ikke er

ansat eller kapitalejer i selskabet. Da der som udgangspunkt indtrader valgfrihed vedr@rende

beskatningsform og beskatningssted, kan beskatningen ivisse tilfalde optimeres mellem lpn/udbytte, og

hvem beskatningen sker hos.

Eksempel 2 modificeres med, at kapitalejer A og C ikke langere er gift, men hvor der fortsat er tale om en

felles datter. I denne situation er der mellem kapitalejer A og C ikke langere tale om nertsteende parter,

Kapitalejer A og Ct
datter

Kapitalejer A
(gift med C)

Kapitaleier B
Kapitalejer C

(gift med A)

Kapitalselskab

Side ls8

Da midlerne i eksemplet er tilgeet kapitalejers datter, er der reelt tale om en transaktion mellem personer

omfattet af gaveafgiftskredsen. En s6dan disposition vil vare omfattet af gaveafgiftsreglerne, hvorfor l5net,

afhEngigt af belobets storrelse, kan undergii gaveafgift.



som defineret i LL 5 16 H stk. 6, hvorfor en felles bestemmende indflydelse efter lovgivningens definition

ikke langere indtrader. Beskatningen vil med overvejende sandsynlighed imidlertid fortsat besta, da SKAT

kan anlegge en betragtning om, at der er tale om en omg6elsessituation, idet kapitalejer A og C har

sammenfaldende interesser i relation til datteren. Retspraksis er yderst begrenset pe

omE6elsessituationer, hvorfor konsekvensen idet modificeret eksempel ikke med sikkerhed kan

konkluderes. Ved vurderingen heraf kan SKM 2018.395.8R anvendes som inspiration, da det er den eneste

afgorelse omkring omgielsessituationer pe dette omrade.

3.2.3 Skattemessige konsekvenser ved geldseftergivelse, apportudlodning m.v.

Er der civilretligt ydet lan til kapitalejer eller dennes nartstaende, vil det veere oplagt at fors@ge udligning af

16net, uden at det medf@rer dobbeltbeskatning. Det kunne iden forbindelse vare narliggende at foretage

en eftergivelse af l5n, der allerede er beskattet af LL 5 16 E.

I tilfalde hvor der er flere kapitalejere, og disse ikke har stiftet samme l6n i selskabet, vil der opsti

form ueforskydning mellem kapitalejerne. Denne l@sning er derfor ikke interessant. Er der derimod tale om

6n kapitalejer, eller at der reelt ikke sker form ueforskydning mellem disse, vil en eftergivelse af lSnet fra

selskabets side som udgangspunkt ikke have nogen skattemassig konsekvens. Det skyldes, at kapitalejerlan

ikke defineres som lan skatteretligt, men beskattes som en havning uden tilbaBebetalingspligt. Med denne

fiktive forudsatning, er der skatteretligt ikke nogen geld at eftergive og dermed ikke nogen gevinst at

beskatte dobbelt. I praksis vil denne metode til at undg6 dobbeltbeskatning dog neppe kunne anvendes.

Efter SL 5 215 vil en eftergivelse nemlig ikke kunne betragtes som en "tilbagef@rsel" af bel@bet.

Tilgodehavendet vil iselskabet fortsat beste, og dermed vil eftergivelsen ikke have nogen nevnevardig

verdi. Alligevel kan en galdseftergivelse vere en lpsning, jf. nedenfor.

I de sjaldne tilfalde hvor selskabet ger konkurs, kan der ske eftergivelse af gald, hvis kurator vurderer, at

det er til fordel for kreditorerne. En s6dan situation vil neppe medfpre yderligere krav hos kapitalejer og

dermed vaere et led i undgeelse af dobbeltbeskatning. Det mi dog vurderes at have begrenset praktisk

betydning, idet det kun er i konkurssituationer, hvor kurator vurderer, at en hel eller delvis

geldseftergivelse er bedre end tvangsinddrivelse af belObet. Ogs6 hvor selskabet lkke er hjemhorende i

Danmark og selskabsretligt har mulighed for at eftergive l6net, kan dobbeltbeskatning undgis.

Slutteligt kan do bbe ltbeskatn ing eksempelvis ogsi undgis ide situationer, hvor selskabets fordring

udloddes, en sekaldt apportudlodning. Det kraver naturligvis, at de selskabsretlige krav for udlodning
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respekteres, herunder kravet om fri egenkapital m.v. I modsatning til eftergivelse accepteres udlodningen

som "tilbagef@rsel" af 16net selskabsretligt. Udlodningen af fordringen vil ikke have nogen yderligere

skattemassig konsekvens. Da debitor og kreditor vil vere den samme efter a pportudlodningen, vil galden

ophpre med at eksistere ved konfusion. Det me dog vare et selskabsretligt krav for "tilbagef6rslen" af

lanet, at det er den specifikke fordring, der udloddes. Dette mA siledes formaliseres i forbindelse med

udlodningsbeslutningen.

lf@lce LL 5 2 skal transaktioner mellem kapitalselskabet og dets kapitalejer foretages pd markedsmassige

vilkir, armslengdeprincippet. lf@lge bestemmelsen skal enhver kontrolleret transaktion vere ,,1

overensstemmelse med, hvod der kunne vare opndet, hvis tronsaktionerne vor ofsluttet mellem

uafhengige porter". Konklusionen heraf vil vere, at lSnet vil skulle foretages med rente- og afdragsvilkal

der svarer til et tilsvarende liin p6 markedet. Kapitalejer kan godt acceptere vilker som et steende len helt

eller delvist uden afdrag. Vilkar omkring renter er dog et ufravigeligt krav, hvorfor dette skal fastsattes til

markedsrenten. SKAT har tidligere anvendt diskontoen + 4yosom tommelfingerregel, men dette er ikke

lengere udgangspunktet, eftersom der nu skal en individuel vurdering til at fastsette renten. Renten

fastsattes ud fra lenets forhold, herunder risikotilleg m.v. ltilfelde hvor markedsrenten ikke kan

fastsettes nermere, vil diskontoen + 4 % kunne anvendes, i mangel p5 bedre.

Ud over ovenstSende, er der ingen konsekvenser forbundet med, at kapitalejer lSner midler til selskabet
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3.2.4 Skatteretlig regulering af kapitalejers udlAn til virksomheden

I modsetning til lan ydet af selskabet til kapitalejer, er det for kapitalejers udlSn til selskabet meget

begrenset hvilke skatteretlige krav, der stilles til sSdanne transaktioner. Ud16n til selskabet er derfor

ganske ukontroversielle, men der er visse markedsmassige vilk6r, der skal iagttages. Der sondres mellem to

typer udlan, navnlig konkrete 15n og mellem regninger, skatteretlig behandles disse dog under samme

regler, hvorfor disse vil blive behandlet samlet.

3.3 Delkonklusion

lmodsetning til den selskabsretlige regulering af kapitalejerliin og de mange historiske endringer i

selskabsretten, er den selvstandige skatteretlige regulering p6 omr6det forholdsvis ny. Den selvstandige

skatteretlige bestemmelse vedr@rende kapitalejerlen blev forst indfort i2012 ved implementeringen af LL $

16 E. En lignende bestemmelse var nar indfort iforbindelse med en storre modernisering af selskabsloven,



men da det daverende forslag om at lovligg@re kapitalejerlen selskabsretligt ikke blev indf@rt, blev det

skatteretlige forslag om beskatning ligeledes trukket tilbage.

F@r virkningsdatoen for LL S 16 E, den 14. august 2012, var kapitalejerlSn ikke skatteretligt interessante, s6

lange renten var fastsat efter a rmslangdeprincippet, og kapitalejeren p5 udbetalingstidspunktet var

solvent. Blev disse betingelser opfyldt var der ingen skattemEssige konsekvenser ved optagelsen af

kapitalejerlSn, idet kapitalejerlen blev anerkendt som 16n i skattemassig forstand. Der var seledes blot tale

om en transaktion mellem inte resseforbu nd ne parter, hvorefter a rmslengdeprincipperne i LL 5 2 skulle

iagttages. Blev betingelserne imidlertid ikke opfyldt, medf@rte det korrektion af skattea nsattelse n ved

rentefiksering. Eventuelle fordele opnSet ved for lav rente blev siledes betragtet som maskeret udlodning,

og beskattet som udbytte. F@r im plementeringen af LL S 16 E var der alts6 ikke hjemmel til beskatning af

kapitalejerlSn, uagtet at kapitalejerlSn selskabsretligt var ulovlige.

Hjemlen til beskatning i LL E 16 E blev indfort som en konsekvens af, at antallet af kapitalejerl6n steg

markant. Herudover erfarede skattemyndighederne, at kapitalejerlan i h@j grad blev anvendt til finansiering

af privatforbrug, hvormed staten kunne lide tab af skatteprovenu. Det resulterede i, at bestemmelsen blev

indf@rt med det form6l at undg6 omgAelsessituationer, hvor kapitalejere med bestemmende indflydelse

opner Okonomiske fordele ved optagelse af 16n frem for almindelig udlodning fra selskabet. Konsekvensen

af bestemmelsen blev p6 den baggrund, at kapitalejerlSn allerede fra optagelsestidspunktet skal beskattes,

idet kapitalejerlSn ikke lengere anerkendes skatteretligt, og dermed betragtes som en hevning uden

tilbage beta lingspligt. En sidan betragtning medf@rer, at kapitalejerlen skal beskattes som enten lc,n eller

udbytte hos kapitalejeren. I LL 5 16 E er der formuleret en r&kke undtagelser. Undtagelserne omfatter

sadvanlige forretningsmessige dispositioner, 15n fra penge- og realkreditinstitutter samt

selvfinansieringsreglerne iSL 5 206, stk. 2.
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De ferreste skatteydere vurderes at have indsigelser mod den oprindelige hensigt med LL 5 16 E, men den

skatteretlige regulering har vist sig at vare noget vidtrekkende. Bestemmelsen er serligt vidtrakkende i

situationer, hvor kapitalejerlSn tilbagebetales, jf. kravet herom i selskabslovgivningen, men hvor

tilbagebetalingen ikke medf@rer refusion af den betalte skat/genoptagelse af skattea nsatte lse n.

Kapitale.iere beskattes sAledes af fiktive Okonomiske fordele, som reelt set ikke er opneet. Dette forhold kan

resultere i do b be ltbeskatn ing, og har foranlediget omfattende kritik.



Med henblik p5 at opnd det @nskede formil med lovgivningen og opretholde retstilstanden, er det helt

legitimt at regulere kapitalejerlin ito forskellige lovgivninger. I sAdanne tilfalde mi det dog forventes, at

der er sammenspil mellem de to lovgivninger. I praksis har loven vist, at en kapitalejer, foranlediget af den

betingede lovliggorelse af kapitalejerlen, i god tro har stiftet kapitalejerlen, som opfylder kravene iSL S 210

med forventning om, at dispositionen er helt lovlig og uden skattemessige konsekvenser.

Manglen p5 sammenspil, uoverensstemmelser og fortolkningsforskellene mellem den selskabsretlige og

skatteretlige regulering af kapitalejerlen vil i dette kapitel blive konkretiseret, eksempllficeret og analyseret.

Ldngfver defineres i selskabsretlig forstand i henhold til SL S 5, nr. 18 som '?t onportsselskob, herunder et

iverksatterselskob, eller et oktieselskob, herunder et portnerselskab" . Skatteretligt definerer LL 5 16 E en

16ngiver som; "et selskob m.v. omfottet of selskobsskottelovens I L, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende

selskaber m.v. hjemmehgrende i udlandet". Hermed omfatter skatteretten ogs6 udenlandske selskaber i

modsaetning til selskabsretten.

4 Sammenspillet og udfordringer mellem SL S 210 og LL 16 E

Efter en redegorelse af de selskabsretlige og skatteretlige regler for kapitalejerlen i de to forudgSende

kapitler, kan det fastsles, at den betingede selskabsretlige lovliggorelse af kapitalejerl6n ikke i alle tilfelde

harmonerer med den selskabsretlige regulering p5 samme omrSde. Manglen p6 sammenspil anskueliggOres

blandt andet af de konsekvenser, et kapitalejerlin medfprer. Der har varet stor kritik og debat omkring

sammenspillet, eller manglen p6 samme. Kritikken hviler ikke udelukkende pa den restriktive skatteretlige

til8ang til kapitalejerlin, men ogs6 p5 kompleksiteten mellem den selskabsretlige og skatteretlige

behandling af kapitalejerlSn, herunder eksempelvis fortolkningsforskelle mellem de to regelsat for sii vidt

ang6r samme begreber. For at undga faldgruberne kraves et indgiiende kendskab tll bestemmelserne. Et

kendskab som den enkelte kapitalejer erfaringsmassigt har svert ved at opne.

4.1 Personkredsen, herunder bestemmende indflydelse

4.1.1 LAngiver

En af de forste uoverensstemmelser, der opstSr mellem den selskabsretlige og skatteretlige behandling af

kapitalejerlen, er rakkevidden af begrebet "l5ngiver". Der er sSledes en forskel i definitionen af lingiver

mellem SL I210 og LL S 16 E, som skal adresseres.
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SL 5 210 tillader, at et udenlandsk selskab lovligt kan yde l5n til danske kapitalejere i det omfang, det er

lovligt i det pigaldende land, hvor lSngiver er hjemmehorende. Det vil s6ledes ikke have nogen

selskabsretlig konsekvens, da selskabsretten begranser sig til danske selskaber. LL S 16 E rekker dog videre

og omfatter ogsi udenlandske selskaber, der svarer til danske selskaber. Dette medfOrer, at der med

hjemmel i LL 5 16 E kan ske beskatning af en dansk kapitalejer med bestemmende indflydelse, selvom 16net

kommer fra et udenlandsk selskab. Beskatningen indtrader i dansk ret, uagtet om det bide selskabsretligt

og skatteretligt er lovligt i det land, hvor lingiver er hjemmeh6rende.

Den forskellige definition af 16ngiver vurderes at kunne medf6re st6rre uhensigtsmassige konsekvenser for

kapitalejere og udenlandske selskaber, der har handlet i god tro efter de selskabsretlige regler.

4.L.2 Lintager

lfOlge SL 5 210 kan et kapitalejerlSn ydes til selskabets kapitalejere og ledelse under visse betingelser.

Kapitalejer defineres som fysiske og juridiske personer, der er i besiddelse af minimum 6n aktie/anpart i et

kapitalselskab jf. SL 5 5, nr. 16. Selskabsloven omfatter siledes bdde fysiske og juridiske personer samt

kapitalejere med bestemmende indflydelse og minoritetsejere, herunder ledelsen. I modsatning hertil

omfatter LL 5 16 E imidlertid udelukkende fysiske personer med bestemmende indflydelse og dennes

nertstdende, jf. LL 5 2. Forskellen mellem retsom16derne skyldes, at selskabsretten har til formSl at

beskytte selskabets kreditorer og har virksomheden for 6je. Det skatteretlige hensyn omfatter derimod

kapitalejere med bestemmende indflydelse, der med flertallets befojelser kan anvende l6n som alternativ

til l6n eller udbytte og p6 denne m6de opni skatteundgielse eller skatteudskydelse.

Den omfattende personkreds if6lge selskabsloven og skatteloven kan opsummeres sSledes:

Den omfattede personkreds
I SL5 21O

Den omfattede personkreds
i ttg r.6E

Fysiske kapitalejere
med bestemmende
indflydelse
Fysiske kapitalejere
uden bestemmende
indflydelse
Juridiske kapitalejere
uden bestemmende
indflydelse
Ledelsesmedlemmer
Nertstiende Nertstiende

Figur 9: Sommenligning of personkredse - egen tilvirkning
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Fysiske kapitalejere
med bestemmende
indflydelse



LL 5 16 E omfatter ikke beskatning af 16n ydet til koncerninterne selskaber, da en beskatning heraf vil

besverligg@re intern koncernfinansiering og vil medf@re storre konsekvenser, som ikke var tiltankt. Len til

juridiske kapitalejere med bestemmende indflydelse er omfattet af undtagelsen i selskabsloven, jf.5L $ 211,

hvorfor der idisse tilfelde kan foretages koncerninterne 15n. L6n til juridiske personer (selskaber), der ikke

har bestemmende indflydelse, er dog omfattet af SL 5 210 og skal opfylde de betingelser, der fremg6r af 5L

5 210, stk. 2.

Den manglende ensretning mellem selskabsloven og skatteloven kan medf@re besverligg@relse af

regelsettene, hvorfor det er vigtigt, at selskabet er bevidst om forskellene mellem selskabsloven og

skatteloven forud for l6nglvning.

Det fremter endvidere af Figur 9, at den omfattende personkreds omfatter "nartstaende". Definitionen af

nertstSende er ikke identisk for sA vidt angir selskabsretten som skatteretten, hvorfor dette behandles

nedenfor.
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I ovensteende illustration fremgir det, at skatteretten ikke omfatter 15n til selskabets ledelse, juridiske

kapitalejere (uagtet ejerandele) eller fysiske minoritetsejere. Argumentet herfor er, at SKAT ikke finder

minoritetsejere i stand til at yde 15n som et alternativ til l@n eller udbytte. Selskabsrettens omfatning kan

virke overreguleret, da SL 5 210 blandt andet er indsat for at beskytte minoritetsejere mod

selskabstomning, men hvor 5L 5 210 samtidigt begranser disses muligheder for @konomisk bistand.

samtidigt er minoritetsejere uden bestemmende indflydelse ikke istand til at bevilge @konomisk bistand p6

egen hind, hvilket alt andet lige ikke vil udg@re samme risiko som len til en majoritetsejer eller ledelse. Det

vurderes, at den skatteretlige sondring tager udgangspunkt i disse argumenter, hvorfor der udelukkende

foretages beskatning af @konomisk bistand til fysiske kapitalejere med bestemmende indflydelse og disses

nertstaende.

4.1.2.1 Nertstdende

NartstAende defineres if@lge LL efter LL $ 2, stk.2 og omfatter de nedenfor opstillede personer eller

d@dsboerne efter disse. lf@lge selskabsloven defineres nartst6ende som personer, der ved egteskab eller

slaegtskab i ret op- og nedstigende linje er knyttet selskabets kapitalejer eller ledelse jf. forrige afsnit samt

andre, der stir den pSgeldende serlig nart. Begrebet "sarlig ner" kan bringes til fortolkning som

beskrevet n€rmere i afsnit 2.2.1.2.3.



Begrebet nartstiende kan if@lge selskabsloven og skatteloven opsummeres s6ledes

Oen omf attede personkeds
lsLs210

Den omfattede personkreds
I LLg 16E

Figur 70: Sommenligning nertstdende - egen tilvirkning

Det fremgir af ovenst6ende, at definitionen af begrebet "nertstiende" i overvejende grad er ens for

selskabsretten og skatteretten. Selskabsretten er dog mere svagt formuleret og 6bent til fortolkning,

eftersom ordlyden "ondre der stdr personen serlig nar" kan bunde ien konkret vurdering og omfatte flere

personer, end hvad skatteretten omfatter. Andre, der st6r serlig nert, omfatter blandt andre som

udgangspunkt s6skende og ikke gifte samlevere, hvorfor disse er omfattet af reglerne i selskabsloven men

ikke af LL 5 f0 E, men vil formentlig blive anset for omg6else skatteretligt.

Den manglende definition af nertstiende vil kunne medf6re uhensigtsmessige skattefordele i de tilfelde,

hvor personerne falder uden for personkredsen omfattet af LL 5 L6 E, jf . LL S 2, og hvor betingelserne jf. SL

$ 210, stk. 2 er opfyldt. Eksempel herp6 kunne vere situationer, hvor selskabet foretager udl6n til

kapitalejers soskende eller samlevere.

Begrebet nartstiende anvendes i selskabsretten i forbindelse med behandlingen af SL 5 210, og om

hvorvidt kapitalselskabet kan yde Okonomisk bistand til en given person. Begrebet anvendes skatteretligt

foruden af beskatningsmessige hensyn endvidere til vurdering af, hvorvidt der er tale om bestemmende

indflydelse eller ej. lfOlge SKM.2014.663.SR skete der beskatning af det pigeldende 15n som fplge samlede

bestemmende indflydelse hos l6ntager, eftersom lSntagers kapitalandele hos egtefelle indgik i

Kapitalejer
.€gtefelle
Foraldre

Bedsteforeldre
BQrN+

Eorneborn*
StedbOrn+

* og disses egtefeller

Kapitalejer
Agtefelle
Foraldre

Bedsteforeldre
Wrn

Bomeborn
Stedborn

og andre personer der stlr
kapitalejeren serlig ner

Kapitalselskab
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vurderingen al hvorvidt 16ntager havde bestemmende indflydelse eller ej, og dermed afgorende for

indtradelsen af beskatning.

4.2 Sadvanlige forretningsmessige dispositioner

Sedvanlige forretningsmassige dispositioner er fra et selska bsretsligt synspunkt ibent til fortolkning,

hvilket g@r det uklart i, hvilke situationer et kapitalselskab m6 yde 16n til dens kapitalejere. Situationen

besvarligg@res endvidere af det skatteretslige synspunkt, hvor kapitalejer undg6r beskatning i de tilfelde,

hvor lSnet sker som led i sadvanlige forretningsmessige dispositioner. P6 baggrund af afsnittene 2.2.3.3

under redegorelsen af de selskabsretlige regler og afsnlt 3.2.1.3.1 i redeB@relsen af de skatteretslige regler,

kan det konstateres, at begrebet "sadvanlige forretningsmasslge dispositioner" ikke har samme

fortolkning og praksis indenfor hvert retsomride. Uoverensstemmelserne ifortolkningen og retspraksis er

uagtet den identisk formulerede ordlyd ifolge SL 5 212 og LL 5 16 E.

Fortolkningsforskellene bunder i, at selskabsrettens tilgang er at tjene virksomhedens formil, hvorimod

skatteretten har til hensigt at minimere skatteund96else eller skatteunddragelse.

Den skattemassige fortolkning er igennem tiden eendret, hvilket blandt andet fremger af SKAT's besvarelse

af et bindende svar i SKM.2013.113.SR. Skatteradets vurdering var, at der i denne situation ikke var tale om

en sadvanlig forretningsmessig disposition med argumentet om, at selskabet ikke normalt udforte

transaktioner af denne art. SKAT anvender s6ledes hyppigheden som argument uagtet, at dispositionen var

p5 markedsvilkir, og ifplge selskabsretten var at betragte som lovlig. Pi baggrund af det f@rste bindende

svar fra Skatteredet, me det siledes konkluderes, at en disposition skal foretages ofte eller regelmassigt,

f@rend denne vil blive accepteret som sadvanlig forretningsmesslg. Skatteredets fortolkning understottes

endvidere af den juridiske vejledning, C.8.3.5.3.3, hvoraf det fremg6r, at sdfremt selskabet i forvejen yder

16n m.v. til uafhengige parter, s5 vil 16n til selskabets kapitalejer kunne betragtes som en sedvanlig

disposition i de tilfelde, hvor 16n til kapitalejere foretages p6 samme vilkar. lfolge afsnittet i den juridiske

vejledning omkring sedvanlig forretningsmessig disposition fremgir det endvidere, at dispositioner, der

ikke hyppigt indg6s med uafhangige parter, bOr vurderes konkret ud fra tesen om, hvorvidt selskabet ville

have foretaget lignende transaktioner med uafhengige parter.

Den manglende ensartede tilgang eller skatteredets konkrete vurderinger udspringer endvldere af

bindende svar SKM2014.107.SR. Skatteradet har accepteret, at finansieringen i forbindelse med

overdragelse af en fast ejendom mellem selskabet og kapitalejeren kan ske som led ien sedvanlig

Side 166



forretningsmassig disposition og hermed undge beskatningen. Argumentet for, at overdragelsen kan

foretages uden skattem€ssige konsekvenser, er, at selskabet ville have solgt ejendommen til en uafhangig

tredjepart p6 de samme vilkSr, som der er indgiet mellem kapitalejeren og selskabet, hvorfor selskabets

kredit frem til betalingen (overdragelsesvilkar) vil betragtes som en sedvanlig forretningsmassig

disposition. Skatteridet har iovennavnte afg@relse accepteret en manglende hyppighed og andre lignede

dispositioner med uafhangige parter, hvilket modstrider SKM.2013.113.SR. Skatteredets afgprelse

harmonerer bedre med selskabslovens bestemmelser omkring sadvanlige forretningsmassige

dispositioner.

Ensretningen i den skattemessige fortolkning af sadvanlige forretningsmassige dispositioner formindsker

kl@ften til den selskabsretlige fortolkning, hvilket er et skridt i den rigtige retning. Der er dog fortsat

fortolkningsmassige uoverensstemmelser.

Sondringen mellem egentlige 16n og ikke-egentlige 16n skal serligt fremheves som en af de

fortolkningsmessige uoverensstemmelser. Egentlige len omfatter 16n, der udgor dispositionens eneste

element og dermed ikke henger sammen med en anden selskabsretlig disposition. lkke-egentlige l6n er

derimod lin ydet i forbindelse med et eller flere andre selskabsretlige anliggender. I LL S 16 E formuleres

skatteundtagelsen "ydet som led i en sedvonlig forretningsmessig disposition", hvilket medforer, at

egentlige 15n ikke omfattes af undtagelsen, da disse ikke ydes "som led" ien disposition. lkke-egentlige 16n

ydes derimod som et led af flere i en disposition. Sondringen mellem egentlige 15n og ikke-egentlige lin

omtales hverken i lovbemerkningerne til LL 516 E eller SL 5 212 eller ibindende sva r/retsp ra ksis.

Ovenstaende gennemgang af skatteradets afg@relser understreger fortolkningsforskellene, herunder at

selskabsrettens tilgang er at tjene virksomhedens form6l, hvorimod skatteretten har til hensigt at mindske

skatteundgaelse og skatteunddragelse, trods ens ordlyd jf. LL $ 16 E og SL 5 212. Det vurderes endvidere, at

skatteredet har en mere snaever tilgang til fortolkningen af begrebet sammenlignet med Erhvervsstyrelsen.

Fortolkningsforskellene kritiseres, og en ensartet fortolkning vil medf@re, at praksis simplificeres, og

undtagelserne i bredere omfang kan anvendes i praksis.

4.3 Indfrielse af lin / dobbeltbeskatning

Den hovedsagelige og mest kritiserede udfordring i sammenspillet mellem selskabslovBivningen og

skattelovBivningen, for se vidt angiir kapitalejerlSn, er den dobbeltbeskatning, der kan opst6 ved indfrielse

af et kapitalejerl6n. Selvom kapitalejerlan lkke anerkendes skatteretligt, og der dermed ikke eksisterer et
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Kapitaleje116n opstSr mellem en lSngiver og en 16ntager, men efter de nuvarende regler er det

udelukkende l6ntager, der "straffes" af dispositionen, jf. nedenfor.

Selskabet, der agerer l6ngiver, oplever som udgangspunkt ingen skattemassige konsekvenser ved

tilbagebetalingen. Det f@lger af LL 5 16 E, stk. 2, at tilbagebetalinger, der er omfattet og beskattet efter LL 5

16 E, stk. L, ikke skal medregnes ved opgorelsen af den skattepligtige indkomst for selskabet. Af

lovbemerkningerne til LL 5 16 E fremgSr begrundelsen for at indfore stk. 2 til bestemmelsen. Begrundelsen

er, at der skattemassigt ikke eksisterer et l6n, hvorved tilbagebetalingen fra kapitalejer som udgangspunkt

vil blive betragtet som tilskud. En s6dan disposition vil under normale omstendigheder vare skattepligtig

for selskabet. Med indfprelsen af stk. 2 i LL 5 16 E har man s6ledes valgt at sikre, at selskabet p6 ingen mdde

undergir beskatning af de tilbagebetalte midler. Selskabet, lSngiver, kan noget overraskende i realiteten

opne et skattemessigt fradrag for en udgift, selskabet aldrig reelt har b6reta5. Det kan eksempelvis ske i det

tilfelde, hvor ka p ita IejerlS net er blevet berigtiget ved at lade kapitalejeren beskatte som lOn, oB

kapitalejeren allerede har tilbagebetalt bel@bet til selskabet. Selskabet vil opni fradrag for en l@nudgift,

som det reelt ikke har biret, idet selskabet har f6et tilbagebetalt udlenet og derved ikke har haft nogen

omkostning forbundet med udstedelsen. Dette "gratis fradrag" er ikke anbragt for domstolene og dermed

ikke fastlagt hvorvidt fradraget kan opnAs endeligt. Det er dog afhandlingens vurdering, at dette er tilfeldet

ud fra lovbestemmelsen ordlyd.

For 16ntager er der derimod vesentlige konsekvenser, idet lovgiver ikke har valgt at frede 16ntager pa

samme mide som lSngiver. L6ntager skal pii 16nets udbetalingstidspunkt beskattes af hevningen som

enten lon eller udbytte. Ved kapitalejers tilbagebetaling af lenet vil den personlige skattea n sette lse ikke

blive genoptaget, selvom tilbagebetaling er sket. Dermed sker der beskatning hos kapitalejeren for et

bel@b, der i sidste ende ikke er tilkommet ham. Beskatningen af et s6dant "fiktivt" bel@b fer derfor karakter

af strafpdlaggelse for kapitalejeren frem for en reel beskatning. Dobbeltbeskatningen indtrader pA det

tidspunkt, hvor kapitalejeren @nsker at udlodde det tilbagebetalte belob, hvormed de vil komme til

beskatning igen.

4s Tfs 2013, 354, afsnit 4.2
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16n i skatteretlig forstand, er der selskabsretligt krav om tilbagebetaling af linet. Denne tilbageforsel kan

dog medf@re vidtgeende skattemassige konsekvenser, herunder dob be ltbeskatn in8.



Skatteministeren er allerede ved hOringssvarene til lovforslag nr. 199 blevet forelagt bekymringerne om

dobbeltbeskatning og de uhensigtsmaessige pkonomiske konsekvenser, det medfOrer. Kritikken er rettet fra

SRF Skattefaglig Forening, Advokatredet og FSR danske revisorel6. Skatteministeren har i svaret anftrt, at

kapitalejer selv er herre over konsekvenserne, idet han blot kan undlade at stifte et kapitalejerlin.

Skatteministeren er af den opfattelse, at kapitalejeren forudsattes bekendt med LL 5 16 E, og der dermed

ikke opst6r uhensigtsmassige 6konomiske konsekvenser, ldet beskatningen p5 forhind er givet. Det kan

udledes af skatteministeriets udtalelser, at LL 5 16 E stiler efter ikke at anerkende kapitalejerl6n, hvorfor

disse ikke bor opste overhovedet. Dette skaber en stor asymmetri iforhold til den selskabsretlige

lovliggorelse.

Manglen p5 sammenspil mellem den selskabsretlige regulering og den skatteretlige regulering af

tilbagebetalingspligten, som beskrevet ovenfor, er yderst kritisabel. Hensigten med den betingede

lovligg@relse af kapitalejerlin var oprindeligt at forbedre danske selskabers fina nsieringsmuligheder og

bringe konkurrenceevnen p6 dette omrede til samme niveau som ide @vrige EU-lande. I praksis medf6rer

de skatteretlige konsekvenser i mange tilfelde, at incitamentet til at benytte slg af de selskabsretlige

muligheder forsvinder p6 grund af dobbeltbeskatningen. De skatteretlige konsekvenser setter saledes en

stopper for hensigten med liberaliseringen af kapitalejerlSn, hvorfor dobbeltbeskatningen skal elimineres,

forend hensigten kan realiseres til fulde.

4.3.1 Manglen pA sammenspil ved opgorelse af beskatningsgrundlaget

Udover ovennavnte uoverensstemmelser der blandt andet kan medfpre dobbeltbeskatning, er der ogs6 en

generel forskel mellem, hvordan det samlede lin opgpres selskabsretligt, og hvordan

beskatningsgrundlaget opg6res eft er skatteretten.

Skatteretligt er det den enkelte hevning, der beskattes og ikke saldoen af mellemverendet. Der anlagges

s6ledes en bruttobetragtning, der indtrader pA det tidspunkt, det samlede mellemvarende overgar til et

tilgodehavende for selskabet. Hvis en kapitalejer lobende har foretaget udbetalinger og indbetalinger, er
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Selskabsretligt opg@res kapitalejerl6n som et lObende mellemverende med kapitalejeren. Hvis en

kapitalejer lobende har foretaget havninger og indbetalinger, anlagges en nettobetragtning. Det vil med

andre ord sige, at det er ultimo saldoen af alle disse bevagelser, som skal tilbagebetales til selskabet.

lndbetalinger til selskabet reducerer s6ledes altid det oprindelige 16n.

a6 Bemarkninger til lovforslag nr. 199, bilag 2, side 2



det siledes hver enkelt udbetaling, der skal beskattes. Beskatningen sker fra det tidspunkt, hvor en

udbetaling foranlediger en fordring for selskabet. Nerverende kan illustreres som folger:

Eksempel pe bruftoprincippet Transaktion Akkumuleret saldo Til beskatning

Mellemvarende primo (gald for selskabet)

Udbetaling til kapitalejer
Udbetaling til kapitalejer
lndbetaling fra kapitalejer
Udbetaling til kapitalejer
Til beskatning

25.000 kr.

75.000 kr.
-25.000 kr.

10.000 kr.

-30.000 kr.

-5.000 kr.

70.000 kr.

45.000 kr.

55.000 kr.

70.000 kr

10.000 kr.

80.000 kr.

Figut 17: Bruttoprincippet, eksempel - egen tilvirkning

I ovenstaende eksempel har kapitalejeren udbetalt i alt kr. 110.000 til sig selv, hvoraf de f@rste kr. 30.000

udgor kapitalejers tilgodehavende i selskabet. Beskatningsgrundlaget udg@r derfor "kun" kr. 80.000. Den

akkumulerede saldo pi mellemvarendet har ieksemplet dog aldrig v&ret h@jere end kr. 70.000. Med

andre ord har kapitalejeren aldrig haft mere end kr. 70.000 til sin disposition. SKAT har udtrykkeligt anf@rt,

at der skal anlagges en bruttobetragtning ved opg@relsen af bes katn ingsgru nd laget. Differencen mellem

kr.80.000 og kr. 70.000 nedsatter pi den baggrund ikke beskatningsgrundlaget, hvilket kan synes

uretferdigt. Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten har pA trods af dette ved flere afgprelser anerkendt

SKAT'S praksis p6 omridet. Som eksempler pi sSdanne afgorelser kan nevnes SKM 201.7.570.1SR og SKM

2018.10. LSR.

Kapitalejeren bliver af en sedan disposition omfattet af LL 5 16 E i kraft af den bestemmende indflydelse.

Pa trods af tilbagebetalingen skal det lSnte bel@b pe kr. 80.000 beskattes hos kapitalejeren - i

udgangspunktet som udbytte. Progressionsgrensen for udbyttebeskatning er i 2018 kr. 52.900 for ugifte.

Kapitalejeren skal sSledes beskattes med 27 % af de forste kr.52.900 og42%af de resterende kr.27.10O,

hvilket resulterer ien samlet udbytteskat pe kr.25.665.
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4.3.2 Eksempel pa dobbeltbeskatningsproblematikken

I narvarende eksempel forudsattes det, at en ugift kapitalejer med 55 % af stemmerettighederne i et

selskab modtager et len pa kr.80.000 fra selskabet i2018. Alle selskabsretlige krav forudsattes opfyldt,

hvorved lSnet selskabsretligt er lovligt. ldet kapitalejeren bliver gjort opmerksom p6, at en s6dan

disposition kan have skattemassige konsekvenser, tilbagebetales det lante belob til selskabet umiddelbart

efter optagelsen af 15net. Herefter bestdr der ikke langere en selskabsretlig fordring mod kapitalejeren.



Sefremt kapitalejeren i privat@konomien ikke har red til betalingen af udbytteskatten p6 kr. 25.665, vil han

vEre nodsaget til at foretage en udlodning fra selskabet med henblik pa at dekke betalingen. For at opni

et nettoudbytte pe kr. 25.665 med 42 yo i udbyttebeskatning skal bruttoudlodningen fra selskabet udgore

kr. 44.250. Kapitalejeren bliver af det nye udbytte beskattet med kr. 18.585. SidstnEvnte udbytteskat

udg@r siledes en dobbeltbeskatning for kapitalejeren, idet han er blevet beskattet to gange, men kun f6et

en @konomisk fordel 6n gang.

Havde kapitalejeren i privatOkonomien r5d til betalingen af den oprindelige udbytteskat pi kr. 25.665, ville

betalingen vare sket med allerede beskattede midler, hvorfor en s6dan situation ogsa vil have karakter af

dobbeltbeskatning.

4.3.2.1 Undgdelse af dobbeltbeskatning ved udlodning

Har man som kapitalejer optaget len isit selskab, er der visse muligheder for at undg6

dobbeltbeskatningsproblematikken. Det krever dog, at man er opmarksom pi forholdet, og at

dispositionerne er foretaget i en bestemt rakkefolge, herunder at lenet fortsat best6r selskabsretligt. I se

fald kan do bbeltbeskat n inge n undg6s ved apportudlodnin8 af fordringen, enten som lon eller udbytte. Da

kapitalejerlan omfattet af LL 5 16 E ikke anerkendes som 16n skatteretligt, vil en sSdan udlodning i andre

vardier end kontanter ikke medfpre yderligere skattepligt. Skatteretligt er l6net nemlig allerede beskattet

pe udbetalingstidspunktet. En apportudlodning af en fordring hos kapitalejeren vil medfore konfusion, da

kreditor og debitor er samme person. Apportudlodningen vil siledes medfpre, at 16net indfries

selskabsretligt, mens lenet kun er beskattet 6n gang. Metoden er skattemessigt fordelagtig, men der er

visse krav, der skal iagttages, f0rend dette kan lade sig gore, afhanglgt af om udlodningen sker som lon

eller udbytte.
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I ovenstaende eksempel er rentetilskrivningen p6 16net undladt for at simplificere eksemplet. For at opfylde

de selskabsretlige betingelser skal et l6n ydes pi markedsvilk6r og dermed rentetilskrives. Markedsrenten

for aktionerlen er fastsat til tO,Os %, jf. svarende til en rentetilskrivning pi kr. 8.040 (med 6n Srlig

tilskrivning pi hovedstolen). For kapitalejeren vil en sddan renteomkostning ikke medfpre fradrag i den

personlige skatteansattelse, idet l6net ikke anerkendes skatteretllgt. For selskabet er renteindtagten dog

skattepligtig som tilskud. Kapitalejer skal betale renterne til selskabet, men opnSr ikke fradrag, hvilket

medforer en form for strafpalaggelse af dispositionen.



Udloddes fordringen som udbytte, skal alle de almindelige selskabsretlige krav til udlodning af udbytte

opfyldes, herunder eksempelvis kravet om frie reserver. Det er afgorende, at alle betingelser er opfyldt, for

kapitalejeren kan erhverve ret til udbytte. Herudover skal der indhentes en vurderingsberetning fra en

uvildig vurderingsmand om vardien af fordringen. lagttages betingelserne, vil denne losning vare en

fordelagtig mulighed. Kan betingelserne iselskabslovgivningen ikke umiddelbart opfyldes, kan fordringen i

stedet udloddes som l@n. Her opster dog andre betingelser, eksempelvis kravet om at kapitalejeren er

ansat i selskabet p6 udbetalingstidspunktet og LL S 16 E's krav til sadvanlig lon for omfanget af det udf@rte

arbejde. I tilfelde af at begge l@sninger er mulige, er der valgfrihed mellem de to metoder. I tilfelde hvor

strukturen i ejerkredsen tillige omfatter minoritetsejere, kan det veere fordelagtigt at udlodde fordringen

ved l@n frem for udbytte, da udbytte vil kunne bibringe en st@rre okonomisk byrde for selskabet, da

minoritetsejeren tillige ikke kan forbigSs ved udbytteudlodning. Uanset hvilken af de to metoder, der

anvendes, er det dog vigtigt at understrege, at kildeskatten, for se vidt ang6r udlodningen, betales af

kapitalejeren. Ellers risikerer kapitalejer at stifte et nyt kapitalejerlin, hvis selskabet betaler kildeskatten pe

kapitalejers vegne. En losnin8 til dette kan vere, at udlodde udbytte/l@n s6ledes, at nettobel@bet udgor

tilbagebetaling af 16net samt kildeskatten. Det vil i praksis betyde, at der vil skulle udloddes mere end selve

ford ringen.

Praksis har endvidere vist, at der er et specifikt krav om, at det er den specifikke fordringen, der udloddes.

Det vil sige, at der pi udlodningstidspunktet specifikt skal anf@res, at bestdr iselskabets fordring hos

kapitalejeren. S6fremt dette ikke iagttages, kan SKAT betragte udlodningen som en transaktion, der ikke

ved r@rer den oprindelige fordring.

4.4 Delkonklusion

I tilfelde hvor en disposition reguleres af to eller flere love med henblik p5 at opne det @nskede form6l, me

det forventes, at lovgiver indretter bestemmelserne siledes, at der er en vis sammenspil mellem

lovgivningerne. For sA vidt angir reguleringen af kapitalejerlSn, har det vist sig, at der ikke er den forn@dne

symmetri mellem SL S 210 og LL 5 16 E, som der med rimelighed kan forventes. Der opstSr p5 den baggrund

uhensigtsmessige kl@fter, der for den enkelte kapitalejer kan medf@re utilsigtede konsekvenser ved

optagelse af kapitalejerl6 n.

Afhandlingen har identificeret en rekke uoverensstem melser, der fremhaver det manglende sammenspil

mellem SL 5 210 og LL $ 16 E, jf. nedenfor.

Side 172



De f@rste uoverensstem melser relaterer sig til personkredsen omfattet af et kapitalejerlen. Her kan det

konkluderes, at der selskabsretligt og skatteretligt ikke er samme definitioner af begreberne "l6ngiver",

"lSntager'' og "nertst6ende". De forskellige definitioner kan medf@re utilsigtede konsekvenser hvis et

selskab ikke har et indgdende kendskab til forskellene, hvorfor disse forskelle i videst muligt omfang skal

s@ges l0st.

Begrebet "sedvanlige forretningsmessige dispositioner'' har ogs6 veret genstand for manglende

sammenspil mellem de to regelset. Denne uoverensstemmelse skyldes, at len, sikkerhedsstillelser eller

midler der stllles til radighed, som led ien sedvanlig forretningsmessig disposition, som udgangspunkt er

fritaget for ka pita leje rle nsreglerne. I retspraksis har der dog historisk ikke veret samme opfattelse af,

hvornir der er tale om en sadvanlig forretningsmassig disposition. De senere ers skatteretlige afgorelser

har vist, at fortolkningen af begrebet "sadvanlige forretningsmessige dispositione/' har narmet sig den

selskabsretlige fortolkning. Denne kl@ft forventes derfor at minimeres automatisk igennem retspraksis.

Afhandlingens vesentligste identificerede kl@ft mellem 5L 5 210 og LL 5 16 E best6r af dobbeltbeskatnings-

problematikken. Selvom et kapitalejerlen ikke anerkendes skatteretligt, vil en s6dan disposition civilretligt

anerkendes. Hvis betingelserne i SL S 210, stk. 2 er opfyldt, vil dispositionen endvidere vere helt lovlig.

Civilretligt vil der herefter vare krav om tilbagebetaling af ka pita leje 116 net, p6 trods af, at der skatteretligt

er sket beskatning af havningen, enten som lon eller udbytte. Problematikken opst6r idet en

tilbagebetaling til selskabet ikke giver adgang til refusion af den betalte skat. Kapitalejeren beskattes i de

tilfelde af et fiktivt bel@b, der ikke endeligt er tilgeet kapitalejeren. Selve dobbeltbeskatningen opst6r, ner

kapitalejeren udlodder det tilbagebetalte belpb, hvormed de kommer til beskatning endnu en gang.

Dobbeltbeskatningsproblematikken har medf@rt meget kritik, men lovgiver er endnu ikke indstillet pe at

endre i bestemmelsen.

Afhandlingen vil udvelge, og l6se de vesentligste af ovenst6ende uoverensstemmelser med henblik p6 at

minimere kloften mellem SL S 210 og LL S 16 E.
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5 Perspektivering til Storbritannien

Nervarende kapitel vil redeg@re for, hvordan kapitaleje116n reguleres efter britisk ret. I kapitlet

sammenholdes endvidere de nugeldende regler iStorbritannien med de tilsvarende regler i Danmark. Pi

denne mide opnes et perspektiv p6 afhandlingens problemfelt og viden om, hvordan problemerne l@ses i

et andet retssamfund.

Med henblik pe at identificere fordele og ulemper ved henholdsvis dansk og britisk regulering af

kapltalejerlan, foretages en komparativ underspgelse heraf. Perspektiveringen har til formil at danne

inspiration til en eventuel lovandring p6 omrSdet i dansk ret.

I udvalgelsen af perspektiveringslandet, har det varet ufravigeligt krav, at landet er sammenligneligt med

Danmark og den danske selskabsstruktur, retssystem m.v. Storbritannien har historisk varet et

fo rega ngsla nda7, for se vidt ang6r lovmessig regulering af kapitalselskaber. Danmark spejler sig ofte ide

omkringliggende lande, hvorfor en perspektivering er udvalgt i et sedant land. Pd baggrund af ovenst6ende

faktorer er Storbritanniens lovgivning valgt til perspektiveringen.

Perspektiveringen opdeles seledes i hovedafsnittene selskabsret og skatteret. Under hvert hovedafsnit

behandles det teoretiske lovgrundlag, hvorefter dette sammenholdes med danske ret. Kapitlet vil munde

ud i en simplificeret oversigt over de nugeldende regler i Storbrltannien, for s6 vidt angir kapitalejerlen.

5.1 Storbritanniens selskabsretlige bestemmelser vedrorende kapitalejerlin

Narvarende afsnit beskriver de selskabsretlige bestemmelser for kapitalejerl6n i Storbritannien. I

Storbritanniens selskabslovgivning, Companies Act 2006, sondres der, for se vidt angdr 16n til

selskabsdeltagere, mellem l3n til kapitalejere og lin til ledelsesmed lemmer. Der findes ingen sarlig

regulering af len til kapitalejere i den britiske selskabslovgivning4s, mens 16n til ledelse er omfattet af

section 197 ff. i Companies Act 2006. Ordlyden i bestemmelsen er som folger:

a7 Aktie- og anpartsselskabsret, Kapitalselskaber, 2077 Paul Kr ger Andersen, side 26 ff.
a Kapitalselskaber, Aktie og Anpartsselskabsret, 2017 Jan schans Christensen, side 420
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"Section 797 Loons to directorc: requirement of members' approval

1) A compony moy not-
a. moke o loan to a director of the compony or of its holding compony, or

b. give o guorontee or provide security in connection with o loon mode by ony person to such o

director,

unless the tronsoction hos been opproved by o resolution ol the members of the compony.

3) A resolution approving o tronsoction to which this section opplies must not be possed unless o

memorondum setting out the matters mentioned in subsection (4) is made avoiloble to members-

o. in the cose of o written resolution, by being sent or submitted to every eligible member ot or

before the time ot which the proposed resolution is sent or submitted to him;

b. in the cose of a resolution ot o meeting, by being mode availoble for inspection by members

of the company both-

i. ot the compony's registered office for not less than 15 days ending with the dote of

the meeting, ond

ii. ot the meeting itself.

4) The motters to be disclosed ore-

d. the noture of the transoction,

b. the omount oI the lodn and the purpose for which it is required, ond

c. the extent of the compony's liobility under ony tronsoction connected with the loan.

5) No opproval is required under this section on the port of the members of o body corporote thot-

o. is not o UK-registered compony, or

b. is o wholly-owned subsidiory of another body corporote."

Som det fremgir af ovenstSende, er de selskabsretlige krav til kapitaleje116n iStorbritannien f6. 56ledes er

der udelukkende krav om, at 16n og sikkerhedsstillelser til ledelsen skal godkendes ved simpelt flertal af

kapitalejerne. Forinden godkendelsen skal 16nets karakter, bel@b, formSl og omfanget af selskabets

forpligtelser ved lanet eller sikke rhedsstille lse n meddeles kapitalejerne. Godkendelse af kapitalejerne er

side l7s

2) lf the director is o director of the compony's holding compony, the tronsoction must olso have been

opproved by a resolution of the members of the holding compony.



ogse pakravet, hvor et selskab foreslSr at yde en garanti eller stille sikkerhed i forbindelse med et len

foretaget af ledelsens nertst6ende. I de tilfelde hvor ledelsen i et selskab ogsS er ledelsesmedlem for

selskabets moderselskab, skal kapitalejerne imoderselskabet endvidere godkende transaktionen.

Selskabslovgivningen i Storbritannien stiller desuden krav om, at godkendelsen af kapitalejerne skal

formaliseres, hvilket fremgSr af section 197, subsection 4. Formaliseringen sker ved udarbejdelse af et

notat, der angiver de samme oplysninger som anfort ovenfor. Dette notat skal stilles til 16dighed for

kapitalejerne indenfor en forud defineret tidsramme. lagttages ovensteende krav, er kapitalejerl6n helt

lovlige.

5.1.1 Sammenligning til dansk ret

I henhold til ovenstaende understreges det, at begrebet kapitalejer ikke fremg6r af den britiske Companies

Act, for sa vidt ang6r lan. Storbritannien regulerer derfor udelukkende 16n til ledelsesmedlem mer i

modsatning til Danmark, hvor bdde ledelsesmed lemmer og kapitalejere omfattes af reglerne. P5 baggrund

af ovenst6ende m6 det konkluderes, at den danske regulerlng er vasentlig mere vidtgeende i kravene.

Argumentet if@lge dansk ret omkring kreditorbeskyttelse og minoritetsejers sikring vurderes at blive

markant svzekket, sifremt en lempelse af de danske regler implementeres i overensstemmelse med de

britiske regler. Kloften isammenspillet mellem SL 5 210 og LL S 16 E vil med en sidan implementering

foroges, hvorfor en sedan lempelse ikke findes relevant.

Storbritanniens skatteretlige regler omkring kapitalejerlSn findes iCorporation Tax Act 2010, section 455 og

er formuleret s6ledes:

5.2 Storbritanniens skatteretlige bestemmelser vedrtrende kapitaleierl6n

Nerverende afsnit beskriver de skatteretlige bestemmelser, der omhandler kapitalselskabers 15n til og fra

ledelsen og kapitalejere. Der er fra 6. april 2016 sket andringer i lovbestemmelserne, herunder i

skattesatsen for len til kapitalejere og ledelse, hvilket medforer, at det vil vere dyrere for virksomheden at

foretage sddanne okonomiske dispositioner. En samtidig andring ide personlige skatteregler har dog

medf@rt optimeringsm uligheder for kapitalejer ide situationer, hvor kapitalejer 15ner penge til

kapitalselskabet mod udbetaling af renter. Dette kan vare en attraktiv modelfor kapitalejer at yde len til sit

selskab og formindske selskabets overskud ved renteomkostninger, idet renter personligt beskattes lavere

end lonludbytte.
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"Section 455 Chdtge to tax in case ol lodn to participator

7) This section opplies if a close compony mokes o loon or odvonces money to-
o. o relevont person who is o porticipotor in the company or on dssociate of such o

porticipotor,

b. the trustees of o settlement one or more of the trustees or octual or potential beneficiories

of which is o porticipotor in the compony or on ossociote of such o porticipotor, or

c. o limited liobility pdrtnership or other poftnership one or more ofthe portners in which is on

individuol who is-
i. a porticipator in the compdny, or

ii. on ossociote of on individudl who is such o participator.

2) There is due from the compony, as if it were on omount of corporotion tox chorge oble on the

compony for the occounting period in which the loon or odvonce is mode, on omount equal to such

percentoge of the omount of the loan or odvonce os corresponds to the dividend upper rote

specified in section 8(2) of ITA 2007 for the tox yeor in which the loon or odvonce is made.

3) Tox due under this section in relotion to o loon or odvonce is due and poyoble in occordonce with

section 59D of TMA 1970 on the doy following the end of the period of 9 months from the end of the

occounting period in which the loon or odvonce wos made.

4) For the purposes of this section ond sections 456 to 459, the coses in which a close compony is to be

treoted os making o loon to o person include o cose where-

o. thot person incurs o debt to the close compony, or

b. o debt due from thot person to o third porty is ossigned to the close compony.

ln such o case, the close compony is to be tredted os making o loon of on omount equol to the debt.

5) lf o company (C) controls onother company (D), o porticipotor in C is to be treoted for the purposes

of this section os being olso a porticipotor in D.

6) ln this Chopter, "relevont person" meons-

o. on individual, or

b. o compony receiving o loon or odvonce in o fiduciary or representative capocity
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7) For exceptions to the chorge under this section, see section 4564s.

8) See alsdo-

o. section 458 (relief in case of repoyment or releose of loon),

b. section 459 (loon treoted os made to porticipotor), ond

c. sections 460 to 462 (loan treoted os made by close compony)."

5.2.1 Lin fra virksomheden

5.2.1.1 De skotteretlige konsekvenser for virksomheden

Safremt et kapitalselskab foretager Okonomisk bistand til dens ledelse eller kapitalejer i form af l6n eller

sikkerhedsstillelser, skal kapitalselskabet indbetale et forudbestemt belob tll HMRC (Her Majesty Revenue

and Customs), medmindre lAnet er tilbagebetalt indenfor ni mineder efter regnskabserets afslutning.

HM RC er Storbritanniens skattemyndighed. Beskatningen benavnes s4 55 tox og udg@t 32,5 % af 16 net. Hvis

16net er optaget f@r den 6. april 2016, skal der dog kun indbetales s455 tox svarende til 25 % af lSnets

storrelse p6 datoen for regnskabsperiodens afslutning.

Skatten indger som en del af selskabets almindelige selskabsskat, og selskabet skal i forbindelse med

selvangivelsen indberette udlSn til ledelse og kapitalejer pa datoen for regnskabsperiodens afslutning.

Hvis l6net tilbagebetales, efter at selskabet har betalt s455-skat, vil skatten blive refunderet, men tidligst ni

mineder og en dag efter afslutningen af den regnskabsperiode, hvori lSnet er blevet tilbagebetalt.

Selskabet bliver sSledes n@dsaget til at betale skatten og vente en langere perlode, indtil skatten kan blive

refunderet.

Udover almindelige len omfatter bestemmelsen ogs6 lpbende mellemverender samt l6n til kapitalejers

nartst6ende. LAn til nartst6ende indgir pe samme vilkSr som len udbetalt til kapitalejeren. lf@lge

Corporation Tax Act 2010 section 448 omfatter begrebet naertsteende kapitalejers familieslagtninge,

herunder agtefaelle/samlever, foraldre, bedsteforaldre, born, b@rnebdrn, s@skende samt d@dsboerne

efter disse.
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Eksempel

Et selskob, der hor kolenderdrsregnskob, yder et kopitolejerldn i regnskobsperioden 2076 (og efter den 6.

opril 2016). Ldnet er ikke tilbogebetolt for den 1. oktober 2017, hvilket medfqrer, ot virksomheden skol

betole s455 tox den 7. oktober 2017. Sdfremt l6net eksempelvis tilbogebetoles i 2018, vil selskobet kunne

anmode om refundering of den betolte skot for ldnet, og skotten vil komme til udbetoling den 7. oktober

20L9.

5.2.1.3 Varnsregel imod optagelse afnye ldn efter indfrielse afgomle ldn

HMRC har historisk konstateret visse omgdelsesmuligheder ilovgivningen, hvorfor der er implementeret

nogle vernsregler herfor. lf@lge HMRC er der risiko for, at en kapitalejer vil planlegge sin @konomi s6ledes,

at en tilbagebetaling af lanet til kapitalselskabet foretages kort for udgangen af de ni mineder efter

regnskabsperiodens afslutning, og et nyt 15n optages umiddelbart derefter. Det vil i udgangspunktet

medf1re, at beskatningen kunne undgds uden vernsreglen. Denne metodik ville for kapitalejeren nemlig

l0bende medf@re mulighed for at optage 15n, kassekredit eller anden lobende mellemverende uden

skattemassige konsekvenser.

HMRC indforte i2013 en ny skattelovgivning indeholdende to hovedregler angiende optagelse af 15n i

forbindelse indfrielse af eksisterende Ian. De to varnsregler omfatter "30 dages reglen" samt reglen

omkring "optagelse af nye 16n til at indfri det oprindelige".

30 dages reglen gelder for 16n p6 f 5.000 og derover. Hvis mindst f 5.000 af et len tilbagebetales til

selskabet og der indenfor de nestkommende 30 dage udbetales nye l6n pi f 5.000 eller mere til

kapitalejeren eller nartsteende, vil tilbagebetalingen af det eksisterende 16n blive underkendt. I

praksis vil det betyde, at det oprindelige lin helt eller delvist fortsat vil best6, hvorimod det nye lin

helt eller delvist betragtes afuiklet. Det oprindelige l6n vil herefter vere omfattet af de almindelige

regler for s455 beskatning.
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5.2.1.2 De skatteretlige konsekvenser for ledelse og kapitalejer

Optagelsen af 16n kan have skattemessige konsekvenser for lSntager (kapitalejer). En eventuel konsekvens

opst6r s6fremt lenets tilskrevne renter (hvis nogen) er mindre end de foruddefineret officielle renter i

Storbritanniens skattelovgivning l2OL7 /2078 = 2,50 %1. Forskelsbel@bet vil komme til beskatning for

l6ntager efter reglerne om persona legoder/maskeret udbytte.



Ovenstaende regel vil i praksis kunne undgds ved at vente 31 dage f$ selskabet p6 ny yder okonomisk

bistand til kapitalejeren. I det tilfalde vil dispositionen vere lovlig, da loven klart har defineret 30 dage som

grEnsen.

Den anden regel er implementeret for at forhindre aftaler om at etablere nye 15n til brug for indfrielse af

eksisterende l6n i kapitalselskabet. VErnsreglen trader i kraft under f0lgende betingelser:

at tilgodehavender hos kapitalejeren udgor f 15.000 eller mere,

at der allerede pa tilbagebetalingstidspunktet var indgiet aftale eller anden foranstaltning om at

etablere et nyt len, med det formel at erstatte det oprindelige liin helt eller delvist med det

nyetableret len, og

at der ydes @konomisk bistand til kapitalejeren eller en nartstaende p6 f5.000 eller mere.

Konsekvenserne af vernsreglerne er, at s455 skatten aktiveres og skal betales til HMRC, eller at der

foretages en begrensning i enhver refundering af s455 skat.

Eksempel

Et kopitalselskab ldner f 20.000 til kopitolejeren, og ldnet er fortsot udestdende pd datoen for
regnskobsperiodens ofslutning. 35 doge for s455 skotten forlolder til betoling, modtoger kopitolejeren

yderligere f 25.000 i ldn fro selskobet. Det oprindelige l6n pd f 20.000 tilbogebetoles med en ondel of det

nye ldn pd f 25.000.

lf4lge vernsregel to, vil tilbogebetolingen of f 20.000 (det oprindelige ldn) blive underkendt, og

tilbagebetolingen vil blive behondlet som en tilbogebetoling pd f 20.000 of det nye f 25.000 ldn. Det

oprindelige ldn vil derfor blive behondlet som om det fortsot bestdr, og s455 beskdtningen vil indtrade.

5.2.1.4 Muligheder for undgdelse af s455 skat

L6n eller lobende mellemvarender med kapitalejeren skal indbetales tll selskabet indenfor ni m6neder

efter regnska bsafslutn ingen, hvori lenet er etableret. lndfrielse af 16n kan ske ved:

at kapitalejeren foretager en kontant tilbagebetaling. Men sefremt der i en periode pA 30 dage

efter tilbagebetalingen ydes nye 16n, kan HMRC underkende tilbagebetalingen, hvilket medf6rer, at

det oprindelige 16n fortsat eksisterer (som beskrevet ovenfor), eller
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at selskabet indberetter udbytte eller udbetaler belobet som bonus/l@n, svarende til den

@konomiske bistand kapitalejeren har modtaget. Udbyttet eller bonussen eliminerer s455

skatteforpligtelsen, da disse belob iforbindelse med udbytteud lodningen eller lonindberetningen

medf6rer en skattepligtigt for kapitalejeren.

Eksempel

Kopitolejerens lqbende mellemregningskonto hos selskobet stiger med f 2.000 om mdneden, hvilket

medferer, ot hon pr. udgangen af regnskobsdret 2076 skylder f 24.000. Trekket pd mellemregningskontoen

fortsatter med ot stige med f 2.000 om mdneden i 2077. I juni 2017 udloddes udbytte med f 24.000.

I henhold til olmindelige retsprincipper i Storbritdnnien betrdgtes ldn som indfriet forst, det vil sige for

eksempelvis udbytte, medmindre ondet er dftolt. Den okkumulerede mellemregningskonto pr. udgongen oI

2016 behondles sdledes som indfriet of udbytteudlodningen i2017, og der er derfor ikke krov pd s455 skat

fro selskobet til betoling den 1. oktober 2077. Dette som falge of, ot belabet pd f 24.000 er blevet beskottet,

og ldnet onses som indfriet farst, oltsd fdr det udloddede udbyttet.

5.2.1.5 Galdseftergivelse afkapitalejerldn

Itilfalde, hvor selskabet @nsker at eftergive tilgodehavendet hos kapitalejer, vil lSnet blive beskattet som

udbytteindkomst og ikke l@nindkomst. Som fOlge af de skatteretlige regler i Storbritannien, vil det for

kapitalejer vare at foretrakke, at l6net indfries i forbindelse med udlodning af udbytte og ikke ved

galdseftergivelse, idet u d bytte beskatn inge n er lavere end beskatningen af kursgevinsten ved

galdseftergivelse. Galdseftergivelse vil sdledes kun vere at foretrekke ide situationer, hvor det ikke er

muligt at udlodde mellemvarende som udbytte, eventuelt p5 grund af de selskabsretlige regler om frie

reserver

For selskabet vil en eftergivelse af 16net blive behandlet, som om kapitalejeren har tilbagebetalt l6net, og

selskabet vil kunne anmode om at fe refunderet den betalte s455 skat.

5.2.1.6 Sammenligning til dansk ret

Den vasentligste forskel mellem Storbritanniens og Danmarks skatteretlige behandling af kapitalejerl6n

vurderes at vare, at Britisk ret fuldstendigt eliminerer dobbeltbeskatningsproblematikken. Dette skyldes,

at britisk lovgivning arbejder med et refunderingsprincip, for s6 vidt angir skattebetalingen, i de situationer

hvor et kapitalejerlSn helt eller delvist indfries. Et princip der kan overvejes implementeret i Danmark.
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lf@lge Corporation Tax Act 2010 section 448 omfatter begrebet 'nartstdende' kapitalejers

fa milieslagtninge, herunder agtefelle/sam lever, foraldre, bedsteforaeldre, b@rn, b@rneb@rn, s@skende

samt d@dsboerne efter disse. Sammenholdt med danske regler, vurderes dette at vare en kombination af

de selskabsretlige og skatteretlige definitioner af begrebet 'nertstAende'. I modsatning til skatteretten i

Danmark omfavner britisk ret tillige samlever og s@skende, som findes relevant at medtage i den danske

bestemmelse. Sammenligningen med dansk selskabsret vurderes dog fortsat at vare, at den selskabsretlige

definition er elastisk og eben til fortolkning. En eventuel konkretisering og omformulering af "andre

personer, der st6r serlig ner" idansk selskabsret, vil medf@re ferre tvivlstilfelde. Det vurderes, at den

britiske definition af begrebet 'nartstAende' er tilstrekkeliB for b6de den selskabsretlige og skatteretlige

definition i dansk regulering af kapitalejerlin. Det m6 siledes vurderes, hvorvidt en erstatning af de danske

definitioner bOr implementeres med henblik p6 at ensrette definitionerne og eliminere begrebs- og

fortolkningsforskellene.

En anden vesentlig forskel er, at beskatningen if@lge britisk ret som udgangspunkt foretages hos selskabet

som en aconto skat, hvorimod det i Danmark er kapitalejeren, der personligt belastes af de skattemassige

konsekvenser. Hvor kapitalejer i Danmark under alle omstandigheder vil blive beskattet, kan det have

negativ pAvirkning pe incitamentet om at undlade stiftelse af len, idet det som udgangspunkt ikke har

nogen skatteretlige konsekvenser for selskabet. lf@lge britisk ret er det selskabet, der belastes af

beskatningen, hvorfor selskabets incitament til udlSn kan vere mindre end i Danmark. Dette vurderes dog

ikke at have en vasentlig indflydelse pi klOften, serligt ide tilfelde hvor kapitalejer tillige er direkt@r i

selskabet, hvorfor dette som udgangspunkt ikke vil blive foresliet implementeret i Danmark.

Som lovgivnin8en i Storbritannien er formuleret, er der ikke direkte eller indirekte modstridende

bestemmelser. P6 baggrund heraf, vurderes kl@ften isammenspillet mellem Companies Act 2006 og

Corporation Tax Act 2010 at vere vEsentligt mindre, om nogen, sammenlignet med Danmark.

5.2.2 L&n til virksomheden

En kapitalejer kan i mange tilfelde @nske at yde @konomisk bistand til selskabet. Andringer i

Storbritanniens personlige skatteregler omkring beskatningen af renteindtagter har bevirket en mulighed

for personlige skatte bespa relse r, hvor renter er p6lagt sida nne 16n.

Renter p6 markedsvilk6r af l5n fra kapitalejer til selskabet vil vere fradragsberettigede for selskabet
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Storbritanniens beskatning er opbygget s6ledes, at der betales Indkomstskat af indtegter samt et tllleeg af

'national insurance contribution' p5 arbejdsindkomst (arbejdsma rkedsbidrag). Kapitalejeren skal beskattes

af renteindtagterne som en 'savings income" kapita lind komst. Det vil sige, at der ikke skal betales

,National lnsurance Contribution' af denne renteindkomst, svarende til at renteindtegter i Danmark ikke

beskattes med a rbejdsma rkedsbid rag, men kun skat af kapitalindkomst. National lnsurance Contribution

betales kun af a rbejdsindkomst, hvilket bade omfatter almindelige medarbejdere, men ogsi kapltalejere.

Det vil p6 den baggrund alt andet lige vere mere fordelagtig at allokere nogle af indtegterne fra

virksomheden til renter frem for lOn/udbytte.

Der er de senere 5r implementeret to skattelettelser, der fordelagtiggor kapitalindkomst. Den ene er

geldende fra indkomsteret 20!6117 og er kendt som "the savings allowance". Denne omhandler, at de

f@rste f 1.000 erligt i kapitalindkomst ikke beskattes, hvilket svarer til en skattebesparelse pa op til f 200.

Den anden skattelempelse indenfor kapitalindkomst er, at beskatningen af renteindtagter er lempet

vesentligt lor 2015116 og frem. Skattebesparelsen udgor op til f 1.000 erligt, eftersom kapitalindkomst p6

op til f 5.000 beskattes med O %, i stedet for den a lmindelige sats pe 20 %. Dette gelder dog ikke, safremt

'taxable non-savings income' overstiger grensen p6 f 5.000. I ',taxable non-saving income' indgSr blandt

andet pension, aktieindkomst samt indtegter fra ejendomme. Udbytte beskattes som 'saving income', men

indgir ikke i grundlaget for'taxable non-savings income'.

Eksempel 1

En kopitalejer modtoger i indkomstdret 2016/77 en lan pd f 12.500 fro selskabet og hor derudover ingen

andre 'non-sovings income'. Hun modtoger f 8.000 i renteindtegter Ira selskobet, og selskabets overskud

vil blive udloddet som udbytte.

Renteindtagterne vil blive beskottet sdledes, at:

- f 7.000 beskottes til 0 % ud fro lempelsesregel nr. 7

- f 5.000 beskottes til 0 % ud fro lempelsesregel nr. 2

- de resterende f 2.000 beskottes med 20 %.
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Eksempel 2

En kapitolejer modtoger iindkomstdret 2077/78 en tan pd f 72.500 fro selskobet oq har idette dr ogsd

indtegter i forbindetse med udleining of lost eiendom f 7.000 'non-sovings income'. Hun modtoger fortsot f

8.000 i renteindtegter fro selskobet, og selskobets overskud vil blive udloddet som udbytte.

Renteindtegterne vil blive beskottet sdledes, ot:

- f 7.000 beskattes til 0 % ud fra lempelsesregel nr. 7

- de resterende f 7.000 beskottes med 20 %, do'non-sovings income' i dette tilfelde er hqiere end f

5.000.

Baseret pe ovenst6ende eksempler, er det tydeligg.iort, at lovgiver istorbritannien onsker at beskatte

velhavende, med indtegter fra passiv kapitalanbringelse over f 5.000, hojere end personer med lav eller

ingen s6danne indtegter.

5.2.2.1 Sammenligning til dansk ret

Overordnet set, er reglerne for sd vidt ang6r l3n til selskabet altovervejende identiske mellem de to lande.

lfolge britisk ret har et selskab fradrag for renteudgifter til sedanne lan, i det omfang renterne er pe

markedsvilkir. Dansk ret har tilsvarende krav om armslangdeprincipper i LL 5 2. Renteindtagterne

beskattes hos kapitalejer iden personlige indkomst. Forskellene mellem britisk og dansk ret er den mide

hvorpii kapitalindkomsten beskattes, herunder eventuelle bagatelgrenser. Afhandlingens

fo rbed ringsfo rslag af kl@ften mellem SL og LL vurderes ikke at omfavne personbeskatning pa dette niveau.

Side | 84



5.2.3 Oversigt over Storbritanniens skatteretlige regler

P6 baggrund af ovenstiende gennemgang af de skatteretlige regler omkring kapitalejerlen i Storbritannien

og med henblik p5 eventuel anvendelse til afhandlingens lOsningsforslag, kan bestemmelserne

opsummeres siledes:

Ka pita lejers forpligtelser Virksomhedens forpligtelser
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6 Perspektivering ved interview

Dette kapitel har til hensigt at supplere afhandlingens afsnit om sammenspillet mellem 5L 5 210 og LL S 16

E og de klofter der af afhandlingen isoleret set er identificeret. Supplementet skal i den forbindelse be- eller

afkrafte de vesentligste aspekter isammenspillet, eller manglen p6 samme. Herudover kan interviewet

bidrage med eventuelle udfordringer, som afhandlingen forud for interviewet ikke har behandlet pd egen

hdnd. Jesper Seehausen har i sit daglige virke stiftet bekendtskab med de hyppigste udfordringer, hvorfor

hans synsvinkel pd omridet serligt kan bidrage til afhandlingens fundne udfordringer i praksis. lnterviewet

anvendes som en slags perspektivering og har herudover til form6l at danne inspiration til en eventuel

lovandring p6 omridet.

I udvelgelsen af interviewets respondent har det varet et ufravigeligt krav, at den udvalgte ekspert har

stor praksis viden p6 omridet. Udover den praktiske erfaring har det varet hensigten at vedkommende

ogs6 omfavner den juridiske vinkel indenfor selskabsretten og samtidiS har kendskab tll den skatteretlige

regulering. Med sin baggrund som cand.merc.aud., Ph.d., LL.M, lektor m.m., indenfor fag der relaterer sig til

afhandlingens problemfelt, er Jesper Seehausen fundet velegnet til interviewet.

lnterviewet opdeles siledes at de generelle synspunkter der danner rammerne for afhandlingens

problemfelt beskrives i dette kapitel. De specifikke besvarelser der relaterer sig til afhandlingens

losningsforslag vil blive inkluderet ide afsnit, hvori fordele og ulemper vurderes for de respektive

l0sningsforslag.

6.1, Interviewet

lndledningsvist i intervlewet blev Jesper Seehausens overordnede syn for s6 vidt anger kloften, vasentlige

uoverensstemmelser og generelle holdninger til kapita lejerlensproblematikken fremlagt. I hans daglige

virke er det vurderingen, at det er svert som ridgiver at oversette juraen for kapitalejere, nir der ikke er

sammenspil mellem de to regelsat. For den enkelte kapitalejer bliver det pi den baggrund svert at

navigere i juraen, hvilket kan medfore utilsigtede konsekvenser. Det er saledes efter Jesper Seehausens

opfattelse ikke konsekvenserne af disposltionerne der direkte skaber problemerne, men det forhold at det

manglende sammenspil komplicerer forstSelsen af bestemmelserne. Det er netop denne mangel pi

sammenspil der besvarliggor kapitalejeres beslutn ingsgru nd lag. Konsekvenserne er herefter blot en

bivirknlng, der i manges Ojne synes uretferdig n6r man iudgangspunktet ikke forstod regelsattet. En

l@sning pi det manglende sammenspil vil derfor ogsi minimere misforstielserne af konsekvenserne.
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Det manglende sammenspil kunne efter Jesper Seehausen naturligt vere andret i forbindelse med

indf@relsen af den betingede lovligg@relse af kapitalejerl6n. Dette ved at andre iden skatteretlige

regulering. Dette valgte man som bekendt ikke at g@re, hvilket Jesper Seehausen er forundret over, idet

han udtaler at "der nermest ikke blev aendret et komma". Forundringen skyldes i sardeleshed, at man ved

en tidligere lejlighed havde foreslSet en endring af skattereglerne som f@lge af en selskabsretlig

lovligg@relse af kapitalejerlSn. Da lovliggorelsen i sin tid ikke blev implementeret selskabsretligt valgte man

at trekke de skatteretlige bestemmelser omkring kapitalejerlSn tilbage. Man har seledes allerede taget

stilling til hvordan en l6sning pi problematikken kan se ud, men ved den endelige selskabsretlige betingede

lovligg@relse af kapitalejerlSn i 2016, valgte lovgiver forundrende ikke at andre de skatteretlige

bestemmelser alligevel.

Det er Jesper Seehausens overordnede opfattelse, at selskabslovgivningen ikke ses andret da

bestemmelserne omkring kapitalejerl6n vurderes fleksible ideres nuverende form, omend en pracisering

af definitionerne i den ideelle verden kan foretages. I modsatning til dette stiller Jesper Seehausen sig dog

kritisk overfor overgangsbestemmelserne ved den betingede lovligg@relse af kapitalejerldn. Udfordringen

ved overga ngsbestemmelserne opst6r ved Erhvervsstyrelsens pibud om selskabsretlig berigtigelse og

lovligg@relse af kapitaleje116n. Som f6lge af en selskabsretlig berigtigelse er det nerliggende at

lSnebetingelserne skal endres med henblik pa at udstede lenet til markedsmessige vilkAr, jf. en af

betingelserne i SL 5 210, stk. 2. Konsekvenserne ved en endring i 16nebetingelserne vil vare, at lan der som

udgangspunkt ikke omfattes af LL S 16 E, da de er optaget f@r 14. august 2072, kan endre skatteretlig

status og medf@res beskatning. Erhvervsstyrelsens pSbud kan derfor i princippet medf@re skatteretlige

konsekvenser. I praksis ses disse p6bud ikke, hvilket ifolge Jesper Seehausen skyldes denne problematik. En

endring af reglerne synes ikke at vere nodvendig, si lenge Erhvervsstyrelsen har denne praksis p5

omredet.

Over de senere 6r er det Jesper Seehausens opfattelsen at samarbejdet mellem Erhvervsstyrelsen og

Skattestyrelsen er styrket. Samarbejdet ses blandt andet ved Oget kommunikation og sagsdeling mellem

styrelserne, hvilket i praksis betyder at sager Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen har udtaget til kontrol

videregives tll den anden part ide tilfalde der er behov for det. Dette samarbejde @ger samtidig

vidensdelingen mellem styrelserne, s6ledes at de bedre kan se og forst6 de forskellige udfordringer i det

manglende sammenspil. Pe den baggrund er det Jesper Seehausens opfattelse, at samarbejdet de

kommende 6r vil blive forbedret yderligere ved Oget kommunikation.
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Afslutningsvist i interviewet blev Jesper Seehausen bedt om at vurdere fremtidsudsigterne omkring

eventuelle lovandringer. Det er hans opfattelse at andringer i lovgivningen omkring kapitalejerlan blot er

et sporgsmal om tid. Det er uvist hvorner endringerne vil blive implementeret, idet der ikke er noget p6

te8nebrettet pi nuverende tidspunkt. Det er dog Jesper Seehausens klare holdning, at andringer er

n@dvendige. Eventuelle andringer vil alt andet lige medf@re tab af skatteprovenu for staten, hvilket blev

forelagt Jesper Seehausen. Lovgivers villighed til implementering af lovendringer vedrOrende

kapitalejerlen, og hvad disse endeligt indebarer er uvist, og tab af skatteprovenu er et politisk sp@rgsmil,

som Jesper Seehausen ikke har nogen kommentarer til.

Problemstillingerne blev forelagt en ekspert indenfor skatteretten, der ikke pnskede at deltage i

interviewet, men umiddelbart havde folgende kommentarer:

"Jeg vil umiddelbart selv sige, ot det er uheldigt ot der ikke er sommenJald mellem de selskobsretlige og de

skotteretlige regler, da det givet vil medfAre, ot flere aktionarldn ikke kommer til beskotning, hvor en klient

h o r frav o I qt re vi si on e n.

Mon kon godt forstd politisk, ot mon Onsker at lempe de odministrotive pligter for de mindre virksomheder,

men det bar ikke medfore, ot det fdr utilsigtede konsekvenser.

I det hele toget, hvor der forskel mellem den regnskabsmassige behondling og den skottemessige, vil der

vare risiko for fejl og skotteunddragelse."

Det har ikke vaeret muligt at f6 uddybende kommentarer til ovenstSende, men skatteeksperten bekrefter

de problemstillinger afhandlingen og Jesper Seehausen har behandlet. lmellem linjerne kan det udledes, at

en minimering af kloften krever lovandringer.
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7 .t Eliminering af fortolkningsforskelle

7.1.1 Personkredsen

For sA vidt angSr personkredsen, er der to forhold der med fordel kan endres for at opn6 en mere

ensrettet definition af begrebet. Det vare sig minoritetskapitalejere og begrebet nartsteende.

lnterview

Vi har forelagt problematikken oB det mulige l0sningsforslag for interviewets respondent, Jesper

Seehausen. Den umiddelbare opfattelse er, en sidan losning er med til at mindske kloften, men
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7 LOsningsforslag til forbedring af sammenspillet mellem SL $ 210 og

LL1,6E

P5 baggrund af de identificerede klofter, perspektiveringen og interviewet, vil afhandlingen i nervarende

kapitel analysere og vurdere hvilke l@sn ingsa lternative r, der egner sig bedst til de udvalgte

problemstillinger. Kapitlet vil munde ud iet samlet lpsningsforslag, der ividest muligt omfang eliminerer

det manglende sammenspil mellem de to regelset, men samtidig respekterer det forhold, at visse

andringer er vanskelige at implementere. Det er afhandlingens intention, at lovgiver soger inspiration idet

endelige lpsningsforslag i det videre arbejde med forbedringen af den danske lovgivning.

7.1.1.1 Minoritetskopitalejere

Minoritetskapitalejere, bdde juridiske og fysiske, omfattes ikke af beskatningsreglerne i LL 5 16 E, da de per

definition ikke har bestemmende indflydelse. Minoritetskapitalejere udg@r ikke en reel risiko for at initiere

lan pd egen h6nd og til egen fordel som et alternativ til lon og udbytte. I modsatning hertil omfatter

selskabslovgivningen m ino ritetska pita leje re, hvilket betyder, at der er forskel p6, hvem lin mii ydes til, og

hvem der bliver beskattet. En ensretning af definitionerne, og hvem der omfattes af SL og LL, vil medfpre,

at reglerne omkring kapitalejerl6n simplificeres. lfOlge Storbritanniens selskabsretlige regler, er der

eksempelvis ingen begransninger for lin til kapitalejere. I Danmark vurderes det uhensigtsmassigt at

ophave alle selskabsretlige krav, da kreditorbeskyttelsen i overvejende grad vil bortfalde. P6 baggrund

heraf, vurderes det, at en tilpasning af SL 5 210 alene skal ske ved at undtage m ino ritetska pita lejere fra

bestemmelsen. Kreditorbeskyttelsen ved l5n til minoritetsejere opretholdes af ledelsens ansvar om

Okonomisk sikring samt det forhold, at s6danne lin alene kan stiftes ved majoritetsejers accept. En

tilsvarende undtagelse af minoritetsejere blev af Erhvervsudvalget i 1982 foreslSet, dog aldriB

implementeret.



vurderingen er, at det ikke har nogen navneverdig indvirkning pi problematikken i praksis. Dette skyldes,

at de storste udfordringer som udgangspunkt udg@res af hoved kapitalejer med bestemmende indflydelse

og dennes l3n. Hovedkapita lejer-problematikken berpreres ikke af ovenstdende lpsningsforslag, hvorfor en

implementering if@l8e respondenten kun vil have begranset effekt. For sd vidt angir m inoritetsejere, er

det hans vurdering, at kloften mellem SL 5 210 og LL S 16 E er begranset, da disse ikke har skattemassige

konsekvenser, og seledes udelukkende har de selskabsretlige krav at forholde sig til. En eventuel lempelse

af de selskabsretlige regler medf6rer begranset effekt, eftersom minoritetsejere efter den nuverende

lovgivning kan modtage @konomisk bistand ved blot at overholde fi enkle selskabsretlige betingelser.

Det er endvidere respondentens opfattelse, at lovgiver ikke vil strekke sig yderligere i formuleringen af SL S

210, da en sidan lempelse ivarste fald kan medfore, at minoritetsejere vil kunne yde @konomisk bistand i

tilfelde, hvor der eksempelvis ikke er frie reserver. I sedanne tilfelde vil kapitalejere uden bestemmende

indflydelse komme kreditorer i fork@bet, hvor der ikke er plads til udlodning. Lempelsen vil derfor have

negativ effekt p6 kreditorbeskyttelse, hvilket ikke er hensigtsmessig at implementere if@lge respondenten.

Der findes i se lska bslovgivn inge n tillige generelle regler for ledelsens ansvar, herunder pkonomisk

forsvarlighed m.v., som i teorien er tilstrekkelige med henblik pa at undga udlod ninger/@konomiske

fordele, der ikke er i selskabets interesse, markedsvilkSr og i tred med selskabets @konomiske stilling. En

meget liberal selskabsjurist kan derfor have den holdning, at SL S 210 kan udgd uden direkte at miste sit

formil. Respondents umiddelbare holdning er derimod, at reglerne om kapitalejerl6n iselskabsloven skal

best6, da en tydeligg@relse af reglerne undgir yderligere tvivlssporgsm6l for den enkelte kapitalejer.

Forel0biB vurderinB af losningsforsla8et

Pi baggrund af ovensteende overvejelser synes en implementering af l6sningsforslaget at lOse

problematikken isoleret set, for sd vidt ang6r minoritetskapitalejere. Det er dog opfattelsen, at en eventuel

effekt ipraksis er minimal, da udfordringerne historisk ikke opstSr her. Afhandlingens l6sningsforslag vil

u ndlade den ne andring.

7.1.1.2 Nartstdende

Nertsteende, og rekkevidden af dette begreb, er tillige genstand for fortolknings- og definitionsforskelle. I

selskabsloven bringes begrebet til fortolkning som f6lge af opsamlingsformu leringen "ondre personer, der

stdr serlig nar". I modsetning hertil, er skatteretten udt@mmende iformuleringen omkring, hvem der

omfattes af beskatningen. Den umiddelbare forskel ide to regelsat vurderes at vere s@skende og

samlevere, idet disse som oftest vil blive omfattet af formuleringen 'sarlig ne/, mens de skatteretligt ikke
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er omfattet, medmindre der kan anlegges en omg6elsesbetragtning. En sidan forskel er uhensigtsmassig,

da det for de involverede parter kan vare vanskeligt at afg@re, om et l6n til en given person er omfattet af

reglerne eller ej. En umiddelbar endring af selskabsretten synes ikke at vere l@sningen, da det vurderes

narliggende at have en sidan opsa mlingsbestemmelse for at sikre, at alle interesseforbundne parter

omfattes. Det ma pe baggrund af fprnevnte vurderes, at en tilretning af den skatteretlige definition for
personkredsen vil gore reglerne mere klare. Det vurderes dog imidlertid, at en udt@mmende liste fortsat er

at foretrakke skatteretligt.

Interview

Det er respondentens opfattelse, at selskabsloven er blodt formuleret, men at dette ikke n@dvendigvis er et

tegn pe, at definitionen skal konkretiseres. Formuleringen "ondre, der stdr sertig nar,, har sin gavnlige

effekt, eftersom det omfatter en bredere udefineret kreds, hvor der skal anlegges en konkret vurdering. En

sidan bl@d formulering kan dog ogsS have sine ulemper, heriblandt isammenspillet mellem SL S 210 og LL

5 16 E, da der er forskellige fortolkninger og definitioner af begrebet. Det er i modsatning til selskabsretten

et plus, at den skatteretlige definition af nertsteende er defineret konkret. Opfattelsen er endvidere, at

den skatteretlige definition ikke m6 vere eben til fortolkning isamme grad som selskabslovgivningen.

Under interviewet blev SKAT's vernsregler iomgeelsessituationer fremhavet. Eventuelle tvivlssituationer

med andre personer, der ster serlig nar, vil blive omfattet som fplge heraf, hvorfor rekkevidden reelt og

indirekte er langere end den konkrete definition. Holdningen er, at en tydeligere og mere omfattede

personkreds i LL S 16 E vil vere at foretrakke, siledes at der er en vis klarhed over de personer, der i

praksis alligevel omfattes af omg6elsesreglerne, herunder spskende og samlevere. Dette vil minimere

misforstdelser.

Forel0big vurdering af lpsningsforslaget

Ved at andre ordlyden iLL S 16 E til direkte at henvise til SL 5 210, og dermed anvende den samme

definition som iselskabsloven, vil der i praksis opstS vesentlige tvivlsspprgsm6l, idet begrebet overg6r fra

et definitionssp@rgsmal til et fortolkn ingssp@rgsm e L Det m6 antages, at skattestyrelsens fortolkning af

begrebet nartsteende kan vere en anden end de selskabsretlige myndigheders fortolkning, hvorpd der kan

opst6 en ny kl@ft. Dette er som f6lge af, at de to myndigheder har forskellige hensyn at tilgodese. En s6dan

direkte henvisning vil derfor ikke vare at foretrakke.

Som alternativ til en direkte henvisning vurderes det, at en udvidelse af personkredsen omfattet af tL 5 16

E b@r ske. Det er afhandlingens vurdering, at en tilpasning vil have st@rst gavnlig effekt, hvis samlevere og
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s0skende tilf@jes til personkredsen omfattet af LL 5 16 E. En s6dan implementering kan ske ved at fjerne

henvisningen i LL 5 16 E fra udelukkende at vere LL S 16 H, stk. 6, til i stedet ogse at omfatte s@skende og

samlever. En s6dan andring i LL 5 16 E vil blive forsogt implementeret idet endelige l@sningsforslag.

7.1.2 Sadvanlige forretningsmassige dispositioner

lf@l8e undtagelserne til SL $ 210 og LL 5 16 E, er ordlyden af lovlige l6n identiske for sii vidt angir

'sadvonlige forretningsmessige dispositioner'.1 den forbindelse er det narliggende at have den opfattelse,

at begrebet og definitionerne heraf i praksis tillige er ensrettet, hvilket ikke er tilfaldet. Konsekvensen af

den manglende ensrettede vurdering af hvorn6r undtagelsen indtreder er, at transaktioner kan blive

omfattet af bestemmelserne ihenholdsvis SL $ 210 eller LL $ 16 E. Det er siledes uhensigtsmassigt, at

okonomisk bistand, uagtet at lanet er ydet i god tro, som folge af en betragtning som sedvanlig

forretningsmassig disposition alligevel falder udenfor retspraksis og eksempelvis SKAT'S definition af

begrebet.

Som losning p6 problematikken, kan der foretages en ensrettet vurdering og definition af begrebet, der

tager hensyn til henholdsvis selskabsloven og skatteloven. Alternativt kan en omformulering af ordlyden i

henholdsvis selskabsloven og skatteloven tilpasses, siledes at det tydeligt fremgir, hvordan definitionen

betragtes indenfor begge retsomrader. Det fremg6r p6 nuvarende tidspunkt ikke tydeligt i nogle af

bestemmelserne, hvordan begrebet fortolkes. Ved dette alternativ opnis dog ikke fuldstandig ensretning

af formuleringen, hvilket ma forventes at skabe yderligere forvirring og bidrage negativt til sammenspillet

mellem selskabsloven og ligningsloven.

Endvidere kan LL S 16 E endres, siledes at der implementeres en henvisning til SL S 212. Pd denne mSde

opnis, i lighed med LL 5 16 E's henvisning til SL 5 206, stk. 2 omkring selvfinansiering, et bedre sammenspil.

Det vurderes dog fortsat at vare begrebernes fortolkning i praksis, der udgor den vesentligste Srsag til

kloften, hvorfor dette alternativ iovervejende grad ikke vurderes at eliminere problemstillingen.

Pi baggrund heraf m6 det vurderes, at en ensretning af definitionerne indenfor begge retsomrSder vil vare

at foretrakke. I henhold til tidligere redeg@relse, har skatteradet over de senere ar andret deres tilgang til

begrebet, hvorfor den skattemassige definition narmer sig den selskabsretlige.
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lnterviewet oB afhandlingens vurdering af skatteradets afg6relser

Da denne problemstilling blev forelagt respondenten, var det hans umiddelbare vurdering, at der klart kan

identificeres en fortolkningskloft. Den generelle holdning er dog, at skatteradets afg6relser de senere 6r har

narmet sig retspraksis indenfor selskabsretten. Det galder eksempelvis SKM2014.107.SR, hvor skatterAdet

indirekte har lempet p6 kravene til at opfylde betingelserne for sadvanlige forretningsmEssige

dispositioner.,rEndringen gir konkret ud p6, at forretningsmessige dispositioner nu i hojere grad vurderes

pA baggrund af, hvorvidt selskabet ville have foretage en given transaktion med uafhaengig tredjemand.

5KM2014.107.5R gir imod tidligere afg@relser, hvor opfoldelsen af begrebet forretningsmassige

dispositioner kravede, at selskabet faktisk hovde foretaget lignende transaktioner med uafhangige parter.

Denne holdningsendring gir i retning af den selskabsretlige fortolkning, der bunder i selskabets formil for

@je. Skatteredet vurderes p6 den baggrund at have formindsket kloften p6 egen h6nd de senere dr.

Forelobig vurdering af l0sningsforslaget

Som folge af de senere 5rs delvise udjevning af kl@ften, vurderes det ikke n6dvendigt at implementere en

egentlig lovendring pii om16det.

7 .2 Eliminering af dobbeltbeskatning

T.2.L lmplementering af henvisning i LL $ 16 E til SL S 210, stk.2

En l@sningsmulighed, der delvist eliminerer dobbeltbeskatningsproblematikken, vil vEre en henvisning til SL

5 210, stk. 2 i LL 5 16 E. En s6dan henvisning vil svare til den nuvarende sammenkobling mellem LL 5 16 E

og SL 5 206, stk. 2. Henvisningen vil medfore, at kapitalejerlan, der efter selskabsretten betragtes lovlige,

tillige anerkendes skatteretligt, og der vil i disse tilfalde ikke indtraede beskatning.

Dobbeltbeskatningsproblematikken loses kun partielt ved denne henvisning, eftersom ulovlige l6n ifolge

selskabsretten fortsat vil blive betragtet som havninger uden tilbagebeta lingsp ligt, og derved fortsat kunne

blive genstand for dobbeltbeskatning. lmplementeringen vil skabe en ensretning i de to regelsat og derved

udjevne det manglende sammenspil. Beskatnlngen indtraeder kun ide tilfelde, hvor lan if@lge

selskabsretten er ulovlige, eksempelvis ved manglende frie reserver, eller hvor ma rkedsvilki rene ikke

iagttages. L6n, der ikke overholder markedsmessige vilkSr, vil blive beskattet, hvllket harmonerer med LL $
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Det m6 formodes, at der fremadrettet fortsat vil vere fortolkningsforskelle som fplge af, at de to

myndigheders har forskellige hensyn, der skal varetages. Fortolkningsforskellene vurderes dog at vare

begransede og uden mulighed for at endre vasentligt ved disse, uagtet andrede formulerinBer i

lovteksten.



2, hvor sidanne fordele allerede beskattes, jf. LL S 16 A. L@sningen vil siledes ikke medfore

uoverensstemmelser hertil. Losningen vurderes fortsat at vEre i overensstemmelse med lovgivers formil

med indfprslen af den oprindelige LL 5 16 E, som et varn mod optagelse af kapitalejerlan, dog udelukkende

for de selskabsretligt ulovlige lan. Ved at undlade beskatning af de selskabsretligt lovlige 16n er der risiko

for, at staten kan tabe skatteprovenu. Tabet vil udgore den beskatning, som hidtidigt er opkravet af l6n,

der opfylder de selskabsretlige betingelser.

Forel0big vurderinB af lOsningsforslaget

Som f6lge af analysen af l@sningsforslaget, konsekvenserne heraf og respondentens kommentarer,

vurderes losningen at vare simpel og @konomisk overkommelig for samfundet. Der tilstrabes dog, at der

udarbejdes et alternativ til dette losningsforslag, der er mere vidtrakkende og bedre opnir formilet om

eliminering af dobbeltbeskatningsproblematikken.

7.2.2 Implementering af mulighed for genoptagelse af beskatningen i LL S 16 E og indfOrsel

af strafsanktioner

Som et alternativ til ovensteende losningsforslag, vil en tilf@jelse i den nuverende LL 5 16 E af muligheden

for genoptagelse af skatteansattelsen eliminere dobbeltbeskatningsproblematikken fuldstandigt. Denne

lOsning kan sammenlignes med lovgivningen iStorbritannien, og betyder isin enkelhed, at den nuverende

LL I 16 E suppleres med en refusionsbestemmelse.
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lnterview

I forbindelse med droftelse af losningsforslaget med respondenten, er det dennes umiddelbare holdning, at

dobbeltbeskatningsproblematikken delvist er lost pA papiret. Af kommentarerne kan det udledes, at

lpsningsforslaget synes fornuftigt dog med den bemerkning, at SKAT tidligere har haft svart ved at

anerkende kapitalejerlSn iskatteretlig forstand baseret p5 de selskabsretlige sondringer. Med henvisning til

LL 5 16 E's henvisning til se lvfina nsie ringsu ndtagelsen i SL $ 206, er det respondentens vurdering, at en

lignende henvisning til SL 5 210, stk. 2, for s6 vidt ang6r liin, med fordel kan implementeres. En sSdan

losning vil efter respondentens opfattelse medfpre, at det udelukkende er de selskabsretlige lovlige lan,

hvor dobbeltbeskatningsproblematikken elimineres. Det er seledes vurderingen, at problematikken er

delvist lost og forbedrer sammenspillet mellem de to regelsat. Siifremt milet med lOsningsforslaget er, at

eliminere dobbeltbeskatningen fuldt ud, b@r der n@dvendigvis ske yderligere tiltag.



Refusionsbestemmelsen vil i praksis betyde, at kapitalejere, der tilbagebetaler 15n, kan anmode om

genoptagelse af skattea nsatte lse n med henblik pd at f5 den betalte skat refunderet. Fordelen ved denne

lpsning er, at skatteprovenuet sikres for s6 vidt ang6r de kapitalejerlan, der ikke tilbagebetales, hvilket

afholder kapitalejere fra at optage 16n som alternativ til l@n eller udbytte. lmidlertid mister staten

skatteprovenuet for si vidt angir de 15n, lovlige som ulovlige, jf. 5L 210, der tilbagebetales. Et sedan tab af

skatteprovenu mi vurderes retfardig ud fra den betragtning, at kapitalejere reelt ikke har opnaet

Okonomisk begunstigelse for si vidt anger hovedstolen. Hvad angir lanets forrentning og Ovrige vilker,

omfattes disse af LL 5 16 A, jf. LL 5 2, s6fremt disse ikke er pi markedsvilkir. Eventuelle fordele, der er

opn6et herved, vil under alle omstandigheder blive beskattet, uagtet implementeringen af

refusionsbestemmelsen.

Som ulempe vurderes endvidere, at dette losningsforslag bSde omfatter lovlige og ulovlige kapitalejerlin

(efter selskabslovgivningen). Dette medforer, at den identificerede kl@ft ikke elimineres fuldstendigt, idet

der fortsat vil eksistere forskelle, herunder at skatteretten ikke umiddelbart anerkender l5n, f@rend

tilbagebetaling har fundet sted. lndtil tilbagebetalingstidspunktet betragtes linet skattemassigt som en

havning uden tilbagebeta lingspligt uden at sondre mellem selskabsretligt lovlige og ulovlige lan. En s6dan

mangel p6 sondring strider mod formdlet med den betingede lovligg@relse af kapitalejerl6n, idet

fleksibiliteten med hensyn til at optage 15n hemmes af beskatn ingsregle rn e.

En refusionsbestemmelse har tidligere veret dr@ftet iforbindelse med L 171, men den har aldrig veret

implementeret. Alligevel vurderes en implementering af genoptagelsesbestemmelsen umiddelbart at vere

hAndterbart i praksis. Argumenterne for denne vurdering er, at systemet omkring almindeliSe

genoptagelsessager allerede fungerer i Danmark, og at refusionsbestemmelsen iStorbritannien viser det

samme. I Storbrltannien sker den umiddelbare beskatning hos selskabet, hvorimod beskatning og refusion i

Danmark fortsat vil ske hos kapitalejeren personligt. Dette vurderes ikke at have en nevneverdig

betydning for udfaldet af genoptagelsesbestemmelsernes succesrate.

lm plementeringen af en genoptagelsesbestemmelse vil medf@re, at lovgivers vern mod optagelse af

kapitalejerlan svekkes, da konsekvenserne ved at optage et 16n samtidig bliver lempet vesentligt i

forbindelse med tilbagebetalingen. Lovgivers vern mod optagelse af kapitalejerl6n kan imidlertid

bibeholdes ved indf@rsel af skatteretlige strafsanktioner. I selskabsrettens retspraksis ses, at kapitaleje116n

som udgangspunkt straffes med 5 % af hovedstolen som bod. Tilsvarende b@destraf kan indf@res i

skatteretten med henblik pa at genoprette lovgivers varn mod optagelse af kapitaleje116n.
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Dette lOsningsforslag forbedrer ikke kl6ften p6 alle de identificerede parametre, men eliminerer

dobbeltbeskatningsproblematikken og de konsekvenser, det medf@rer. En sddan implementering kan ikke

forkastes endeligt, idet det afhenger af, hvor realistisk de @vrige l@sningsforslag er sammenholdt med

denne. Dette l@sningsforslag vurderes med udgangspunkt idet nuvarende lovgrundlag fordelagtig.

lnterview

Det er respondentens konklusion, at losningsforslaget eliminerer dobbeltbeskatningsproblematikken i

overensstemmelse med hensigten om fuld eliminering. Losningsforslagets eneste minus, i hans optik, er at

en s6dan refusionsbestemmelse synes b@vlet og besverligt i praksis. Denne holdning er som udgangspunkt

udokumenteret og understottes imidlertid ikke af afhandlingens perspektivering og ovrige analyser af de

praktiske implementeringsm uligheder. Det vurderes, at systemerne til im plementeringen heraf allerede

eksisterer og implementeringen afhanger i hojere grad af den politiske opbakning til et sidant projekt.

Uagtet respondentens umiddelbare implementeringsopfattelse ipraksis er l@sningen omtalt som "bestemt

en farbar vej". En eventuel implementering af genoptagelsesbestemmelser anses af respondenten som

varende "en form for midlertidig bode", hvilket synes fornuftigt som vern mod kapitalejerlen. Der legges i

den forbindelse vegt p5, at eventuelle genoptagelsesbestemmelser f@rst trader i kraft, n6r kapitalejerliinet

er tilbagebetalt. P6 den mide risikerer staten ikke tab af skatteprovenu for s5 vidt ang6r 15n, der aldrig

tilbagebetales, og dermed helt retfardigt betragtes som hevninger uden tilbagebeta lingspligt. Formilet

med indf0relsen af LL S 16 E var netop at undge tab af skatteprovenu ved hevninger, der ikke unde196r

beskatning, som enten l@n eller udbytte. L@sningsforslaget strider derfor ikke imod denne hensigt.

I tilfalde hvor et 16n tilbagebetales og refusionsmuligheden iagttages, er det dog fortsat respondentens

opfattelse, at LL I 2 skal sikre, at lanet opfylder de a rmslangdevilk6rsregler, der er fastsat i lovgivningen. Et

brud pA armslengdevilkSrene vil, uagtet refusionsbestemmelserne og tilbagebetaling af kapitalejerlenet,

medf@re beskatning, for s6 vidt anger den fordel kapitalejer m6tte have opn6et ved dispositionen. En

holdning som er itred med afhandlingens lOsningsforslag.

Respondentens deler tillige holdningen om, at losningsforslaget ikke kan st6 alene, da en implementering af

refusionsbestemmelser strider mod LL I 16 E's hensigt om at agere vern mod optagelse af kapitalejerlan.

Forslaget om samtidig at indf6re skatteretlige strafsanktioner vurderes at harmonere med de

selskabsretlige sa nktionsmuligheder og kan virke preventivt. lndf@res refusionsbestemmelser, der svekker
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det skatteretlige vaern mod kapitalejerlan, er det respondentens opfattelse, at refusionsbestem melserne

skal suppleres med preventive sanktionsm uligheder, herunder eksempelvis b@desanktioner.

Forelpbig vurdering af l6sningsforslaget

Som f@lge af analysen af l6sningsforslaget, konsekvenserne heraf og respondentens kommentarer,

vurderes losningen at vare et fornuftigt bud pi en komplet eliminering af

dobbeltbeskatningsproblematikken. Kl@ften vil dog fortsat best6, eftersom selskabsretligt lovlige l6n fortsat

vil vare underlagt beskatning indtil tilbagebetalingstidspunktet. Det er derfor afhandlingens vurdering, at

et alternativt l0sningsforslag b6r underspges, hvor lpsningen ligeledes indeholder en skatteretlig sondring

mellem lovlige og ulovlige l5n.

7 .2.3 Implementering af henvisning i LL S 16 E til SL g 210, stk. 2 samt mulighed for

genoptagelse af beskatningen og indfOrsel af strafsanktioner

Det tredje losn ingsa lternativ med henblik p6 at eliminere dobbeltbeskatningsproblematikken best6r af en

kombination af de to foregiende lpsningsforslag. Konkret foreslas det forst og fremmest at implementere

en henvisning i LL 5 16 E til SL $ 210, stk. 2. Pe denne m6de opnis indledningsvis sondringen mellem lovlige

og ulovlige kapitaleje116n, og ensretter dermed behandlingen. Sekundart foreslSs det ogs6 at

implementere genoptagelsesbestemmelsen med tillag af strafsanktionen som beskrevet iforslag to,

hvorved dobbeltbeskatningsproblematikken elimineres.

I forhold tll det fprste lpsningsforslag er ulempen omkring partiel l6sning af

dobbeltbeskatningsproblematikken l@st i dette alternativ. L@sningen er et resultat af

genoptagelsesbestemmelsen, som i modsetning til forslag et eliminerer beskatningen af ulovllge lan. Dette

forslag medforer ikke yderligere ulemper sammenlignet med forslag et, udover eventuelt tab af et stprre

skatteprovenu.

I forhold til det andet losningsforslag bestdr forskellen i, at kloften mellem de to regelsat udjavnes mere i

dette forslaB, da der i lpsningsforslag to fortsat eksisterer en manglende sondring mellem lovlige og ulovlige

16n, som i dette tilfelde lpses ved henvisning til selskabslovens betingelser i SL 5 210, stk. 2. Dette forslag

medforer ikke yderligere ulemper sammenlignet med forslag to, udover eventuelt tab af et storre

skatteprovenu.
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Dette forslag eliminerer i overvejende grad de identificerede udfordringer, for s6 vidt angir

dobbeltbeskatningen og udjevner bedst kl@ften mellem de to regelsEt. Det vurderes dog i den forbindelse,

at dette losningsforslag m6 vare det mest komplekse at implementere ipraksis, da det er det mest

omfattende forslag. Forslaget har herudover, alt andet lige, st@rst samfunds@konomisk betydning, da tabet

af skatteprovenu vurderes h@jest. Pa den baggrund er lovgivers tilslutning til forslaget usikkert, og bliver

det afg@rende element i vurderingen af, hvor realistisk en endelig implementerinS af forslaget er.

lnterview

lf@lge Jesper Seehausen vurderes dette lOsningsforslag, at vere det bedst egnede og mest optimale

l@sningsforslag, dog under forudsatning af at der er frie t@jler for implementering. L@sningsforslaget er

vurderet som det bedst egnede med den begrundelse, at "kl@ften og dobbeltbeskatningen elimineres mest

mullgt". p6 trods af, at dette l6sningsforslag er det mest optimale henset malet om udjavning af kl@ften, er

det hans vurdering, at im plementeringens tidshorisont er udefinerbar. Flere faglige organisationer,

heriblandt FSR - danske revisorer, legger udtrykkeligt pres p6 lovgiver, da de nuvarende regler langt fra er

hensigtsmessige og imange tilfaelde formodes at rakke udover hensigten. Alligevel er der hos lovgiver

ingen konkrete initiativer pa tegnebrettet, selvom alle parter er vidende om udfordringerne.

Respondenten blev forelagt sp@rgsmelet om, hvorvidt man bor tage hensyn til tab af skatteprovenu i det

endelige oplag til lovandring. I den forbindelse udtrykker respondenten, at der er tale om en politisk

overvejelse, som han reelt ikke har en holdning til. I praksis vil den politiske holdning og opbakning dog

vere a ltafg@rende for lovforslagets f remtidsudsigter.

ForelObig vurdering af losningsforslaget

Under henvisning til de to foregdende l6sningsforslag, begrundelser og forelobige vurderinger er det

afhandlingens foretrukne lOsningsforslag for si vidt angir do b be ltbes katningsproble matikke n. Dette

l@sningsforslag underst@ttes endvidere af Jesper Seehausen som verende det forslag, der minimerer

kl@ften mest og eliminerer dobbeltbeskatningsproblematikken.

L@sningsforslaget vil blive implementeret i afhandlingens endeli8e l@sningsforslag, uagtet eventuelle

politiske holdninger til det tab af skatteprovenu, der alt andet lige m6 opsta.
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7 .2.4 0psummering af losningsalternativer

De tre l6sningsalternativer vedrOrende dobbeltbeskatningsproblematikken er opsummeret i nedenst6ende

skema, med henblik pi, at skabe et bedre overblik over alternativernes omfang, konsekvenser samt fordele

og ulemper.

Genoptagebe/
refudonrbectemmelre og

implernentadng af rtrafi anltioner

Henvbning til SL g 210 i lL $ 15 E,

genoptagebe,/
refudorubestemmeber og

implementering af stra&anktioner

llenvisningtil St 0 21O i LL 0 16 E

LovliEe kapialejerldn
(srllskobsredigt)

Ulovlige kapiblejer
(setskobsredigtl

Fordele / ulemper

Beskattes ikke

Beskattes

+ Minlmerer ldtftsr da skatteretten

vil sondre imellem selskabsralige
lovlige q ubvlige lln

- Tab af skatteprovenu for sl vidt
anglr tidllgere beskatning af lovlige

l5n

- Eliminerer ikke dobbeltbeskatning

for si vidt anglr ulovlige l6n lfolge 5L

s 210

- Tab af skatteprovenu for s6 vidt
anglr tidligere beskatning af lovlige

og ulovlige l3n

- Tab af skatteprovenu for st vidt
angSr tidligere beskatning af lovlige

o6 ulovlige ltn

Beskattes, men mulighed for refusion
I forbirdelse med hel eller defuis Beskattes ikte

indfrielse af 16net

Eeskattes, men mulighed for refusion Beskattes, men mulighed for refusion
iforbindelse med hel eller delvis i forbindelse med hel eller delvis

indfrielse af ltnet indfrielse af lSnet

+ Eliminerer dobbelbeskatnlng

+ Minimerer kloften mellem SL $ 210
+ Eliminerer dobbelbeskatning oB LL 16 E mest muligt

Figur 73: Alternotiver til eliminering of dobbeltbeskotning, oversigt - egen tilvirkning

- Admlnlstrativ opgave for st vidt - Administrativ opgave for sl vldt
angtr genoptagelser o6 an6ir 6enoptagelser o6

refusionsbestemmerlserne, herunder refusionsbestemmerlserne, herunder

udbetaling af tidligere betah skat udbetalin8 af tidliSere betalt skat

- Risiko for manglende politisk

opbakning
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7,3 Aftrandlingenslosningsforslag

Med udgangspunkt iovenst6ende afsnit udformes idet folgende afhandlingens endelige losningsforslag.

Losningsforslaget har til hensigt at minimere kloften mellem SL S 210 og LL 5 16 E ividest muligt omfang pi

de punkter, der ovenfor er behandlet, og fundet nodvendige at implementere. I den forbindelse og med

argumenterne i foregSende afsnit har afhandlingens endelige l@sningsforslag ikke fundet anledning til at

foretage endringer iden selskabsretlige regulering af kapitalejerl6n. Andringerne foretages derfor

udelukkende i den skatteretlige regulering.

Afhandlingens forslag til den endelige ordlyd i Ligningslovens 5 16 E er som f@lger:

Ligningsloven 5 76 E

Hvis et selskab m.v. omfattet af se lska bsskatte love ns $ 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v.

hjemmehprende i udlandet direkte eller indirekte yder 15n til en fysisk person, behandles 16net efter

skattelovgivningens almindelige regler om hevninger uden tilbagebeta lingsp ligt, forudsat at der mellem

l6ngiver og lentager er en forbindelse omfattet af 5 2, hvor nartstiende endvidere omfatter s6skende og

samlever. 1. pkt. finder ikke anvendelse pi lin, der ydes som led ien sedvanllg forretningsmassig

disposition, pi sadvanlige l6n fra pengeinstitutter, p6 15n til selvfinansiering som nevnt i selskabsloven 5

206, stk. 2 eller pl 16n der opfylder betingelserne som navnt i selskabsloven 5 210, stk. 2. 1. og 2. pkt.

finder tilsvarende anvendelse p5 sikkerhedsstlllelser og p6 midler, der stilles til r6dighed.

stk. 2. Ved tilbagebetaling af 16n m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved

opg@relsen af selskabets skattepligtige Indkomst.

side | 100

End ngerne i forhold til den oprindelige ordlyd er dnfort med bldt

Stk. 3. Ved hel eller delvis indfrielse af 13n m.v., der er beskattet efter stk. 1, kan den betalte skat af lenet

forholdsmassigt soges refunderet ved opfyldelse af folgende betingelser:

1) Refusion gives ved anmodning om genoptagelse af skatteansattelsen hos den beskattede.

2) Anmodningen skal ske til den kompetente skattemyndighed i forbindelse med selvangivelsen for

det indkomster, hvori tilbagebetallngen har fundet sted.

3) At lenet ikke indfries ved eftergivelse eller nedskrivning.

Skatten refunderes I henhold til de almindelige regler om tilbagebetaling af overskydende skat, jf. KSL dog

uden rentetillag. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved ophor af sikkerhedsstillelser og af midler, der

stilles til redighed.



lndledningsvist er der iLL 516 E foretaget en tilf@jelse til definitionen af nertsteende parter som

oprindeligt henviser til LL 5 2, herefter LL $ 16 H, stk.6.4ndringen bester i, at s@skende og samlever

positivt er oplistet i bestemmelsen, som varende omfattet af den nye definition af begrebet nertsteende.

Denne endring foreslas implementeret for at minimere dispositioner, der pi nuvarende tidspunkt i praksis

indirekte omfattes af und96elsesbestemmelserne. En implementering heraf vil siledes eliminere

tvivlssp@rgsm6l for si vidt angir de to hyppigst forekommende situationer, hvad angSr

personkredsproblematikken. Udvidelsen i definitionen af personkredsen er indsat direkte i LL 5 16 E, for at

undgS konflikter med andre bestemmelser, der henviser til LL 5 2 og LL 5 16 H, stk. 6.

I bestemmelsens 2. pkt. er det afhandlingens vurdering, at kapitalejerlen, der opfylder selskabslovens

betingelser, og dermed er ydet lovligt se lska bsretligt, ikke b0r omfattes af den skatteretlige regulering, som

havninger uden tilbagebetalingspligt. lmplementeringen foreslas l@st ved en henvisning til sL 5 210, stk. 2

pi samme m5de, som bestemmelsen undtager dispositioner omfattet af SL S 206, stk. 2. Formalet med

denne tilpasning er, at minimere en af afhandlingens vasentligste Srsager til kloften isammenspillet

mellem SL 5 210 og LL S 16 E, nemlig de tilfelde, hvor lovlige dispositioner if@lge selskabsretten har

medf@rt utilsigtede skattemessige konsekvenser. En kapitalejer vil med denne tilpasning bedre kunne

forholde sig til dels den betingede lovligg@relse ifolge selskabsretten, og dels de skattemessige

konsekvenser ved ulovlige ka pitalejerl6 n.

Ordlyden i LL 5 16 E, stk. 2 har ikke v&ret genstand for endringer, da andringen i 2. pkt. medf@rer, at visse

kapitalejerlen anerkendes skatteretligt, og derfor ikke beskattes, som havninger uden tilbagebetalingspligt.

En tilbagebetaling af s6danne l6n vil under de almindelige skatteregler ikke vere genstand for beskatning,

hvorfor en justering af ordlyden i stk. 2 ikke er fundet nodvendig.

For at eliminere afhandlingens primere form6l, dobbeltbeskatning, er der iLL 516 E indsat stk. 3.

Tilfojelsen omfatter implementering af refusionsbestemmelser, hvilket indeberer, at allerede betalt skat

kan s6ges refunderet i det omfang, der er sket tilbagebetaling af 16net. Refusionen er underlagt en rekke

betingelser, jf. lovforslagets stk. 3, nr. 1 - 3, der skal vare opfyldt f@rend en tilbagebetaling af tidligere

betalt skat kan finde sted. Refusionen sker i praksis ved en genoptagelse af den skattepligtiges personlige

skatteansettelse, idet refusionen sker for de indkomstar, hvori beskatningen har fundet sted, og ikke i de

indkomstdr indfrielsen sker. Ved fastsattelse af fristen for anmodning om genoptagelse vurderes det, at

denne narliggende kan foretages samtidig med selvangivelsen for det indkomstir, hvori lanet helt eller

delvist indfries. En eventuel anmodning om genoptagelsen fplger herefter de almindelige bestemmelser for
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Senoptagelsesfrister, hvorfor en glemt anmodning iforbindelse med selvangivelsen, ikke begrenser

ref us io ns beste m m e lse n endeligt.

Formuleringen istk.3, nr.3 er indf@rt som en varnsregel mod de situationer, hvor kapitalejerlSn af

selskabet eftergives eller nedskrives. I tilfalde af, at der er tale om ulovlige lin vil kapitalejere skulle

beskattes efter LL 5 16 E uden mulighed for refusion, idet vedkommende endeligt har opn6et en @konomisk

fordel, der ikke p6 anden vis er underlagt beskatning. lf@lge KGL 5 2!, stk. 2 beskattes ulovlige l6n omfattet

af LL 5 16 E ikke, hvorimod lovlige l6n der nedskrives/eftergives ikke omfattes af LL 5 16 E, men opfanges af

KGL 5 21, stk. 2. Pe den baggrund er det p6 sin plads at behandle dispositionen som en hevning uden

tilbagebeta lingspligt, og dermed beskatning som lon eller udbytte. Er der tale om 15n, der allerede er

beskattet pA dispositionstidspunktet vil varnsreglen medfpre, at refusion af den betalte skat ikke kan ske.

Ved genoptagelse af skatteansettelsen foreslSs det, at refusionen af den betalte skat sker samtidig med

6rsopg@relsen for det indkomstir hvori hel eller delvis tilbagebetaling af 16net har fundet sted. pe denne

mdde sikres en effektiv proces, der ikke kraver yderligere tiltag til implementeringen, udover enkelte felter

i selvangivelsen. Refusionen af den betalte skat vil efter forslaget ske uden tilleg af renter, da den

oprindeliSe skat er opkrevet med udgangspunkt iet ulovligt kapitalejerlSn. I lighed med de almindelige

udbetalingsregler i KSL, vil der foretages modregning i refusionen for den skattepligtiges eventuelle gald til

offentlige myndigheder. Som det gelder for hele LL S 16 E omfatter stk.3 ogs6 sikkerhedsstillelser og

midler, der stilles til 16dighed for kapitalejeren.

Ved optagelse af et ulovligt kapitalejerlan efter den foreslaede LL 5 16 E, vil LL 5 2 fortsat vaere galdende.

Det betyder, at 16n der ikke er ydet pd a rmsleengdevilke r, fortsat vil medfore beskatning for si vidt ang6r de

rentefordele m.v. der opn6s iforbindelse med lenet.

Ved implementering af den foresl5ede LL S 16 E vil det alt andet lige medf@re, at lovgivers oprindelige

hensigt om, at bestemmelsen skulle agere vaern mod optagelsen af kapitaleje116n, vil svekkes. For at

impdekomme denne svakkelse er det afhandlingens vurdering, at kapitalejerlSn, der stiftes ulovligt

skatteretligt uanset refusionsbestemmelserne b6r medf6re strafsa n ktio ner. Afhandlingen ligger op til, at en

s6dan sanktion bor vere bOdep6lag. Hjemlen hertil b@r indf@res i forbindelse med skattekontrollovens

@vrige strafsa n ktio ne r, idet LL ikke vurderes at vaere rette lov til en s6dan bestemmelse.
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Med virkning fra den 14. august 2012 blev LL 5 16 E implementeret med den ordlyd, som vi kender i dag.

lndfprslen af LL 5 16 E har medf@rt, at 16n til kapitalejer med bestemmende indflydelse lkke behandles ens,

hvorefter disse lin ikke anerkendes skatteretligt. L5n vil som f@lge heraf vare genstand for beskatning ud

fra princippet om havninger uden tilbagebetalingspligt, svarende til beskatning som enten lOn eller

udbytte. Hensigten med beskatningsbestemmelsen i LL S 16 E var fra politisk side at standse udviklingen i

ka pita le.jerlS n, der i perioden 2006 - 2017 steg markant og nasten fordobledes. Udviklingen i kapitaleje116n

har ialle 6rene efter indf@relsen af LL 5 16 E haft en faldende tendens. LL I 16 E har s6ledes haft en positiv

effekt pi nedbringelse i antallet af ka pita le.jerl6 n, der var hensigten med bestemmelsen.

Den selskabsretlige regulering af kapitalejerlan har historisk andret sig ad flere omgange. Den seneste

andring i SL E 210 har med virkning fra den 1. januar 2077 betinget lovliggjort kapitalejerlan. Baggrunden

for, at kapitalejerlan selskabsretligt tidligere var ulovlige, skyldes hensigten om at nedbringe antallet af

kapitale.je116n. Det politiske Onske om at nedbringe antallet af kapitaleje116n var af hensyn til kreditor- og

minoritetsinteressers beskyttelse. Af konkurrencemessige Srsager og hensigten om Ogede muligheder for

Okonomisk fleksibilitet hos danske virksomheder blev den betingede lovliggorelse af kapitalejerlSn indfort.

lndforelsen var et resultat af de omkringliggende landes lempeligere forhold. Trods indf@relsen af SL S 210

er l5n, sikkerhedsstillelser og midler til r6dighed, som udgangspunkt ulovlige medmindre betin8elserne iSL

S 210, stk. 2 er opfyldt.

Ved den selskabsretligt betingede lovligg@relse, der fik sin virkningsdato fra den 1. januar 2017, blev der

ikke foretaget en samtidig tilpasning af den skatteretlige regulering af kapitalejerliin. Efter denne dato er

der derfor isardeleshed opsteet uoverensstemmelser mellem SL S 210 og LL S 16 E. Afhandlingen har iden

forbindelse identificeret, behandlet og vurderet en rekke klofter, som det manglende sammenspil har

medfort. De kl@fter, som afhandlingen har fundet n@dvendige at bearbejde er definitionen og fortolkningen

af personkredsen, sedvanlige forretningsmaessige dispositioner, dobbeltbeskatningsproblematikken og
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B Konklusion

Kapitalejerlen har historisk veret genstand for skiftende politiske holdninger, hvorfor der ad flere omgange

har varet droftelser om lovliggorelse kontra ulovllgg@relse i selskabsretlig og skatteretlig henseende.

Kapitalejerlan stiftet f@r 14. august 2012 er ligestillet selskabsretligt og skatteretligt, hvilket betyder, at

kapitalejerlen indtil denne skeringsdato er behandlet ens, og karakteriseret som henholdsvis gald/fordring

for kapita lejeren 08 selskabet.



skatteretlig anerkendelse af kapitalejerlan, der er stiftet lovligt, jf. selskabsloven. Hvad angdr

personkredsen, har overvejelserne sarligt omhandlet minoritetskapitalejere og nertstaende parter.

Afhandlingens lOsningsforslag vedrc,rende definitionen af nertsteende er, at der skatteretligt b0r

implementeres en udvidelse af definitionen s6ledes, at soskende og samlever tillige omfattes. Denne

tilpasning foretages med henblik p5, at tydeliggore den omfattende personkreds for herigennem at

minimere tvivlstilfalde, da de navnte personer p5 nuverende tidspunkt alligevel kan omfattes af

omg6elsesbestemmelserne i praksis.

Med henblik pe at eliminere anerkendelsesklpften, der opstir n6r lovlige 16n if@lge selskabsretten ikke

anerkendes skatteretligt, foreslSs det, at der implementeres en henvisning iLL 516 E sSledes, at

skatteretten tager udgangspunkt i selskabslovens vurdering af, hvorvidt et lan er lovligt eller ej. En sAdan

endring kan konkret ske ved henvisning til SL 5 210, stk. 2, hvilket vil betyde, at selskabsretligt lovlige 16n

fremadrettet vil blive anerkendt som 16n i skattemassig forstand. Disse 16n vil dermed ikke blive genstand

for beskatnlng. I modsaetning hertil vil selskabsretligt ulovlige 16n fortsat vere omfattet af LL I 16 E's

skattemassige konsekvenser.

Som reglerne er pi nuvarende tidspunkt indtrader beskatning pa ka pita leje rle nets optagelsestidspunkt.

Uagtet beskatningen af lSnet er der selskabsretligt krav om tilbagebetaling, hvorfor kapitalejer bliver

beskattet af en okonomisk fordel, der reelt ikke er opniet. Do b beltbeskatn inge n indtreder pe det

tidspunkt, hvor de tilbagebetalte midler skal udloddes fra selskabet til kapitalejeren, idet allerede

beskattede midler bliver genstand for ny beskatning. Med hjemmel i LL 5 16 E beskattes kapitalejerlan

uanset om der selskabsretligt er tale om lovlige eller ulovlige l6n. Den betingede lovligg@relse i SL 5 210 har

som f@lge af beskatningen ikke haft lovgivers tiltankte virkning.
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Det er afhandlingens vurdering, at definitionen af nartsteende, dobbeltbeskatningsproblematikken samt

anerkendelse af len skatteretligt er de vesentligste at l@se med henblik p6 at forbedre asymmetrien

mellem SL S 210 og Lt S 16 E. Kl@ften skal l@ses, da det for den almene kapitalejer er vanskeligt at

gennemskue reglerne og forste, at der er en forskel i reguleringerne, jf. selskabsretten og skatteretten.

Dette medfprer, at dispositioner fer utllsigtede konsekvenser. Det manglende sammenspil forsOges s6ledes

ikke aendret for asymmetriens skyld, men derimod at simplificere reglerne s6ledes, at kapitalejere bedre

kan navigere ireguleringerne pi om16det.



lstorbritannien er der selskabsretligt, jf. Companies Act 2006 udelukkende formelle krav, der skal vare

iagttaget forud for kapitalejers optagelse af lan. Kravene bester i, at dispositionen skal vaere besluttet af

kapitalejeren, og affattet skriftligt. For s; vidt anger den skatteretlige regulerinB af kapitalejerlen,

anerkender Storbritannien den civilretlige disposition som et 16n. Kapitalejerlan, sikkerhedsstillelser og

midler til redighed er siledes lovlige skatteretligt, men if@lge Storbritanniens Corporation Tax Act 2010,

s455 indtrader der beskatning af sedanne dispositioner. Beskatningen sker som aconto beskatning af

selskabet afhangigt af belobets storrelse og visse 6vrige betingelser. Ved hel eller delvis tilbagebetaling er

der indfort refusionsbestemmelser, der medfprer, at selskabet kan anmode om forholdsmassig refusion af

den betalte skat. PA denne mide eliminerer Storbritannien dobbeltbeskatningen.

Dobbeltbeskatningsproblematikken kan ogsS i Danmark elimineres ved forskellige tiltag. Der er iden

forbindelse foresl6et tre alternative lOsninger, der helt eller delvist eliminerer dobbeltbeskatningen,

henholdsvis ovenstSende l@sning pe anerkendelseskloften, implementering af genoptagelsesbestem melser

og til slut en kombination af begge. Genoptagelsesbestemmelserne implementeres med henblik p5 at give

kapitalejere mulighed for at genoptage skattea nsatte lse r, n5r kapitalejerl6n tilbagebetales. En

implementering af en sidan mulighed for genoptagelse vil medfore fuldstendig eliminering af

dobbeltbeskatning. I tilfalde hvor det alene er genoptagelsesbestemmelsen, der implementeres, vil

kapitalejere fortsat skulle forholde sig anerkendelsesklOften, hvorfor det er afhandlingens endelige

losningsforslag, at en kombination af disse vil vaere at foretrakke. Med henvisning til perspektiveringen

vedrOrende reguleringen istorbritannien, er det fundet bevist, at genoptagelsesbestem melser i praksis kan

implementeres med henblik pa at lose denne udfordring. Afhandlingens l@sningsforslag er inspireret af

Storbritanniens regulering pi omridet, men er tilpasset skattestrukturen i Danmark.

Konsekvensen af losningen pe do b be ltbeskatn ingspro blem atikke n er, at lovgivers varn mod stiftelse af

kapitalejerlan svekkes. Dette varn har veret en overvejende faktor ved im plementeringen af LL 5 16 E og

altafgprende for udviklingen i kapitalejerl6n de senere 5r, hvorfor der ikke kan ses bort fra en erstatning

heraf. For at opretholde vernet fremadrettet b@r skatteretlige strafsanktioner, for sd vidt angdr

kapitalejerl6n, implementeres iSkattekontrolloven. Dobbeltbeskatningsproblematikken har historisk ageret

som "straf', hvilket ikke synes hensigtsmassigt, idet strafsanktioner ikke b0r udstedes gennem beskatning.

P5 den baggrund er bodesanktioner fundet bedre egnet som varn.

Afhandlingens endelige l6sningsforslag har ikke fundet anledning til at foretage endringer iden

selskabsretlige regulering af kapitalejerl6n, idet de identificerede klofter kan minimeres tilfredsstillende ved
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udelukkende at foretage endringer og tilfpjelser i LL I 16 E. Afhandlingens endelige losningsforslag er

formuleret som fplger:

Sifremt lovgiver har til hensigt, at lempelsen i SL 5 210 fdr sin fulde effekt forudsetter det, at lovgiver

eliminerer de identificerede klofter og skaber en bedre symmetri mellem SL 5 210 og LL S 16 E. Dette

foresles lost ved andring af ordlyden i den nuvarende LL S 16 E til ovensteende ordlyd. Det er

afhandlingens vurdering, at dette endelige lpsningsforslag minimerer det manglende sammenspil

tilstrekkeli8t oB l@ser afhandlingens problemformulering tilfredsstillende.

Ligningsloven 5 76 E

Hvis et selskab m.v. omfattet af selska bsskatte love ns 5 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v.

hjemmeh6rende i udlandet direkte eller indirekte yder 16n til en fysisk person, behandles 16net efter

skattelovgivningens almindelige regler om havninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem

langiver og lSntager er en forbindelse omfattet af 5 2, hvor nartsteende endvidere omfatter soskende og

samlever. 1. pkt. finder ikke anvendelse p6 l6n, der ydes som led i en sadvanlig forretningsmassig

disposition, pi sadvanlige liin fra pengeinstitutter, pi 16n til selvfinansiering som navnt i selskabsloven $

206, stk.2 eller pi l5n der opfylder betingelserne som navnt i selskabsloven 5 210, stk. 2. 1. og 2. pkt.

finder tilsvarende anvendelse pi sikkerhedsstillelser og pi midler, der stilles til rSdighed.

Stk. 3. Ved hel eller delvis indfrielse af 16n m.v., der er beskattet efter stk. 1, kan den betalte skat af 16net

forholdsmessigt spges refunderet ved opfyldelse af f@lgende betingelser:

1) Refusion gives ved anmodning om genoptagelse af skattea nsette lse n hos den beskattede.

2) Anmodningen skal ske til den kompetente skattemyndighed i forbindelse med selvangivelsen for

det indkomstAr, hvori tilbagebetalingen har fundet sted.

3) At lanet ikke indfries ved eftergivelse eller nedskrivning.

Skatten refunderes i henhold til de almindelige regler om tilbagebetaling af overskydende skat, jf. KSL dog

uden rentetilleg. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved oph6r af sikkerhedsstillelser og af midler, der

stilles til 16dighed.
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Figur 14: Afhondlinqens endelige losningsfotslqg, LL 5 16 E - egen tilvirkning

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

opgOrelsen af selskabets skattepligtige indkomst.
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Corporation Thx Act 2010

2O1O CHAPTER 4

P.lnr 10

CI-OSg COMPANIES

CHAPTER 3

CHaRce To TAx IN CASE OF LOAN TO PARTICIPATOR

Charge to tax in case of loan to participator

455 Charge to tax in case of loan to participator

[F1( I ) This section applies if a close company makes a loan or advances money to-
(a) a relevant person who is a participator in the company or an associate of such

a participator,
(b) the trustees of a settlement one or more of the trustees or actual or potential

beneficiaries of which is a participator in the company or an associate of such
a participator, or

(c) a limited liability partnership or other partnership one or more of the partners
in which is an individual who is-

(i) a participator in the company, or
(ii) an associate of an individual who is such a participator.l

(2) There is due from the company, as if it were an amount of corporation tax chargeable
on the company for the accounting period in which the loan or advance is made,

an amount equal to [F2such percentage of the amount of the loan or advance as

corresponds to the dividend upper rate specified in section 8(2) of ITA 2007 for the
tax year in which the loan or advance is madel .

(3) Tax due under this section in relation to a loan or advance is due and payable in
accordance with section 59D of TMA 1970 on the day following the end of the period
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of 9 months from the end of the accounting period in which the loan or advance was

made.

(4) For the purposes of this section and sections 456 to 459, the cases in which a close
company is to be treated as making a loan to a person include a case where-

(a) that person incurs a debt to the close company, or
(b) a debt due from that person to a third party is assigned to the close company.

In such a case, the close company is to be treated as making a loan of an amount equal
to the debt.

(5) If a company (C) controls another company (D), a participator in C is to be treated for
the purposes of this section as being also a participator in D.

(6) In this Chapter, "relevant person" means-
(a) an individual, or
(b) a company receiving a loan or advance in a fiduciary or representative

capacity.

(7) For exceptions to the charge underthis section, see section 456.

(8) See also-
(a) section 458 (relief in case of repayment or release of loan),

(b) section 459 (loan treated as made to participator), and

(c) sections 460 to 462 (loan treated as made by close company).

Annotations

Amendments (Textual)
Fl S. 455(l) substituted (with retrospective effect in accordance with

Sch. 30 para. 3(2)

of the amending Act) by

Finance Act 2013 (c. 29)

F2

Sch.30 para. 3(l)
Words in
s. 455(2)

substituted (with effect in accordance with s. 50(2) of the amending Act) by

Finance Act 2016 (c. 24)

s. 50(l)
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Exceptions to the charge to tm tmder section 455

456 Exceptions to the charge under section 455

(1) Section 455 does not apply to a loan or advance made in the ordinary course of a
business carried on by a company if the business includes the lending of money.

(2) Section a55(a)(a) does not apply to a debt incurred for the supply by a close company
ofgoods or services in the ordinary course of its trade or business unless the credit
given exceeds 6 months or is longer than that normally given to the company's
customers.

["'(2A) Section 455 does not apply to a loan or advance made to a trustee of a charitable trust
if the loan or advance is applied to the purposes of the charitable trust only.]

(3) Section 455 does not apply to a loan or advance made to-
(a) a director of a close company,
(b) an employee of such a company,

(c) a director of an associated company of such a company, or
(d) an employee of such an associated company,

if conditions A, B and C are met (but see subsection (7)).

(4) Condition A is that-
(a) the amount ofthe loan or advance does not exceed f,15,000, and
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(b) that amount does not exceed f 15,000 when taken together with any other
outstanding loans and advances which were made to the borrower by-

(i) the close company, or
(ii) any of its associated companies.

(5) Condition B is that the borrower works full-time for the close company or any of its
associated companies.

(6) Condition C is that the borrower does not have a material interest in the close company
or in any of its associated companies.

(7) If the borrower acquires such a material interest at a time when the whole or part of
any loan or advance within subsection (3) remains outstanding, the close company is
to be treated as making to the borrower at that time a loan or advance of an amount
equal to the sum outstanding.

(8) For the meaning of "material interest in a company", see section 457.

Annotations:

Amendments (Textual)
Fl s. 456(24)

inserled (with effect in accordance with s. 5l(2) of the amending Act) by

Finance Act 2016 (c. 24)

s.51(1)
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(1) A person has a material interest in a company for the purposes of section 456 if
condition A or B is met.

(2) Condition A is that the person (with or without one or more associates) or any associate

of that person (with or without one or more other such associates) is-
(a) the beneficial owner of; or
(b) directly or indirectly able to control,

more than 5% of the ordinary share capital of the company.

(3) Condition B is that, in the case of a close company, the person (with or without one

or more associates) or any associate of that person (with or without one or more other
such associates) possesses or is entitled to acquire such rights as would-

(a) in the event of the winding up of the company, or
(b) in any other circumstances,

give an entitlement to receive more than 5Yo of the assets which would then be
available for distribution among the participators.

457

PART 10

CToSB COMPANIES

CHAPTER 3

CHARGE TO TAX IN CASE OF LOAN TO PARTICIPATOR

Exceptions to the charge to tm under section 455

Section 456: meaning of oomaterial interest in a company"



Changes to legislation: Corporation Ta\ Act 2010, Section 458 is up to date with all changes knortn to be inforce
on or bejore 25 September 2018. There are changes that,nay be brought intoJorce al afuture date. Changes that

haye been made appear in the content and are referenced with annotations. (See end details)

Corporation Tax Act 2010

458

2O1O CHAPTER 4

PART 10

CIosp CoMPANIES

Cruprnn 3

CHanCp TO TAx IN CASE OF LOAN TO PARTICIPATOR

Relief in case of repayment or release of loan

Relief in case of repayment or release of loan

(l) Subsection (2) applies if a close company has made a loan or advance which gave rise
to a charge to tax on the company under section 455.

(2) Relief is to be given from that tax, or a proportionate part of it, if-
(a) the loan or advance or part of it is repaid to the company, or
(b) the whole or part of the debt in respect of the loan or advance is released or

written off.

(3) Relief under this section is to be given on a claim, which must be made within 4 years

from the end of the financial year in which the repayment is made or the release or
writing offoccurs.

(4) Subsection (5) applies if--
(a) the repayment of the whole or part of a loan or advance occurs on or after the

day on which tax under section 455 becomes due and payable in relation to
the loan or advance, or

(b) the release or writing offof the whole or part of the debt in respect of a loan or
advance occurs on or after the day on which tax under that section becomes
due and payable in relation to the loan or advance.
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(5) Relief in respect of the repayment, release or writing offmay not be given under this
section at any time before the end of the period of 9 months from the end of the
accounting period in which the repayment, release or writing offoccurred.

(6) Schedule lA to TMA 1970 (claims and elections not included in return) applies to a
claim for reliefunder this section unless-

(a) the claim is included (by amendment or otherwise) in the return for the period
in which the loan or advance was made, and

(b) the relief may be given at the time the claim is made.
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Loan treated as made to participator

(1) This section applies if under atrangements made by a person (Pf-
(a) a close company makes a loan or advance which, apart from this section, does

not give rise to a charge to tax under section 455, and

(b) a person other than the close company makes a payment or transfers properly
to, or releases or satisfies (in whole or in part) a liability of, a relevant person
who is a participator in the company or an associate of such a participator.

(2) Sections 455 to 458 [F1and 464C and 464D1apply as if the loan or advance had been
made to the relevant person.

(3) But this section does not apply if-
(a) the arrangements mentioned in subsection (l) are made by P in the ordinary

course ofa business carried on by P, or
(b) the total income of the relevant person includes, in respect of the matter

mentioned in subsection ( I )(b), an amount not less than the loan or advance.

(a) If a company (C) controls another company (D), a participator in C is to be treated for
the purposes of this section as being also a participator in D.
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Loan treated as made by close company

(1) This section applies if a company (C) which is controlled by another company makes
a loan or advance which, apart from this section, does not give rise to a charge to tax
under section 455.

(2) If C is controlled by a close company at the time the loan or advance is made, sections
455 to 459 apply as if the loan or advance had been made by the close company.

(3 ) If C is not controlled by a close company at that time but a close company subsequently
acquires control of it, sections 455 to 459 apply as if the loan or advance had been
made by the close company immediately after the time when it acquired control.

(4) If two or more close companies together control C or together acquire control of C,
subsection (2) or (as the case may be) subsection (3) is to have effect-

(a) as if each of them controlled C, and

(b) as if the loan or advance had been made by each of those close companies.

But the loan or advance is to be apportioned between those close companies in such
proportion as may be appropriate having regard to the nature and amount of their
respective interests in C.

(5) For an exception to this section, see section 461.
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(6) See also section 462 (determination of particular questions as a result of this section).

(7) References in this section and sections 461 and 462 to a company making a loan
include references to cases in which the company is, or if it were a close company
would be, regarded as making a loan because of section 455(4).
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Exception to section 460

(1) Section 460 does not apply if it is shown that no person has made any arrangements
(otherwise than in the ordinary course of a business carried on by the person) as a
result of which there is a connection-

(a) between-
(i) the making of the loan or advance, and

(ii) the acquisition of control, or
(b) between-

(i) the making of the loan or advance, and

(ii) the provision by the close company of funds for C.

(2) The close company is to be treated for the purposes of subsection (l) as providing
funds for C if it directly or indirectly makes a payment or transfers property to, or
releases or satisfies (in whole or in part) a liability of, C.
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Loan treated as made by close company

Determination of particular questions as a result of section 460

(1) This section applies if, as a result of section 460, sections 455 to 459 have effect as if
a loan or advance made by C had been made by another company.

(2) Any question under those sections whether-
(a) the company making the loan or advance did so in the ordinary course of a

business carried on by it which includes the lending of money,

(b) the loan or advance or part of it has been repaid to the company, or
(c) the company has released or written offthe whole or part of the debt in respect

ofthe loan or advance,

is to be determined by reference to C.
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Thxation of debtor on release of loan to trustees of settlement which has ended

(1) This section applies if each of conditions A to D is met.

(2) Condition A is that a company (X) is or was chargeable to tax under section 455
(charge to tax in the case of loan to participator) in respect of a loan or advance made
to the trustees of a settlement.

(3) Condition B is that X releases or writes offthe whole or part of the debt in respect
of the loan or advance.

(4) Condition C is that the person from which the debt was due at the time of the release
or writing off is a company (Y).

(5) Condition D is that the release or writing offtakes place after the settlement has ended.

(6) When the release or writing off takes place, Y is treated as receiving an amount to
which the charge to corporation tax on income applies.

1*'12; the amount which Y is treated as receiving is equal to the amount released or written
off.l
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2O1O CHAPTER 4

Plnr 10

CLoSs COMPANIES

Cruprun 3

CHARGE TO TAX IN CASE OF LOAN TO PARTICIPATOR

Taxation of debtor on release of loan to trustees of settlement which has ended

Section 463: other person treated as releasing or writing off debt

(l) This section applies if sections 455 to 459 have effect under section 460 (loan treated

as made by close company) as if a loan or advance had been made by a company
(o'A"), rather than the company ("B") which-

(a) actually made it,
(b) is regarded as having made it under section a55(4) (deemed loan where debt

incurred or assigned to close company), or
(c) would be so regarded if it were a close company.

(2) If the whole or part of the debt is released or written offby B, A rather than B is treated,
for the purposes of section 463, as releasing it or writing it off.
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2O1O CHAPTER 4

PART 10

CLOSE COMPANIES

CHAPTER 2

BaSTC DEFINITIONS

Meaning of other expressions in this Part

"Associate"

(l) In this Part "associate", in relation to a person ("P"), means-
(a) any relative or partner ofP,
(b) the trustees of any settlement in relation to which P is a settlor,

(c) the trustees of any settlement in relation to which any relative of P (living or
dead) is or was a settlor,

(d) ifP has an interest in any shares or obligations of a company which are subject
to any trust, the trustees of any settlement concerned,

(e) if P-
(i) is a company, and

(ii) has an interest in any shares or obligations of a company which are

subject to any trust,

any other company which has an interest in those shares or obligations,
(f) if P has an interest in any shares or obligations of a company which are part of

the estate ofa deceased person, the personal representatives ofthe deceased, or

G) if P-
(i) is a company, and
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(ii) has an interest in any shares or obligations of a company which are

part ofthe estate ofa deceased person,

any other company which has an interest in those shares or obligations.

(2) In this section, "relative" means-
(a) a spouse or civil Partner,
(b) a parent or remoter forebear,

(c) a child or remoter issue, or

(d) a brother or sister.

449 "Associated company"

For the purposes of this Part, a company is another's "associated company" at a
particular time if, at that time or at any other time within the preceding l2 months-

(a) one ofthem has control ofthe other, or
(b) both are under the control ofthe same person or persons.
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Presentation of
interviewerne og
afhandlingens formdl

Hvem er vi?

Formdlet med
interviewet

Afhondlingens gruppe bestdr of Shpend Rosimi og

Morten Ahrenst. Vi leser cond.merc.oud. pd

Cope n ho g e n Busi ness School.

Formdlet med interviewet er ot opnd kendskab til dine
holdninger omkring vores foktiske lgsningsforslog
somt hvilke metoder du synes reolistiske ot
implementere.

Rommerne for
interviewet

Tidsromme

Oplyse ot interviewet
optoges

Rollefordeling

RedegArelse

lnterviewet forventes ot hove en vorighed pd cirko 30
minutter.

Vivil gqre dig opmarksom pd, ot interviewet bliver
optoget, dog kun lyd. Optagelsen foretages
udelukkende for efterfglgende ot kunne tronsskribere.

Shpend: Min rolle er, ot stille sporgsmdl (inkl.

supplerende sp4rgsmdl) somt styre interviewets gong,

mens Mortens rolle er ot notere, optoge samt stille
eve ntue I le u d dy be n de spArgs m dl.

lJndervejs i interviewet, md du endelig sig til sdfremt
der er spargsmdl eller situationer hvor du Onsker ot
uddybe tidligere svor. Er der spArgsmdl du ikke Ansker
at besvore, er dette noturligvis acceptobelt.

Prasentotion af
informanten

Prasentation of
respondenten

Vi har udvolgt dig som respondent ud fra dine faglige
kompetencer indenfor selskabsretten somt dit
e n g oge me nt om kri n g ko pitoleje rld n.

ForskningsspOrgsmdl lnterviewspOrgsmdl

7. Hvordon vurderer du det nuverende sommenspil
mellem SL 5 270 og LL I 76 E?

2. Hvilke eventuelle uoverensstemmelser vurderer du

som de vesentligste?

3. Hvordon ser du mulighederne for bdde ot endre i
de selskobsretlige og skotteretlige bestemmelser
pd dn og samme tid?

4. Viforesldr at andre personkredsen i SL 5 210 og

lode minoritetsinteresser udgd of bestemmelsen
med orgumentet om, ot de ikke pd egen hdnd kon
initiere kopitolejerldn, der ikke er pd markedsvilkdr

Bilag 2 - lnterviewguide til semistruktureret interview



Hvordon er din holdning til dette, og ser du

eventuelle ulemper ved dette?

5. I hvilket omfong vurderer du, ot de forskellige
definitioner of begrebet "nertstdende" i proksis

hor indvirkning pd kloften mellem de to regelset?

6. Hvorledes forholder du dig tilvores holdning om

ikke ot andre lovbestemmelsernes ordlyd af
"sedvanlig forretningsmassig disposition" under

hensyntogen til vores vurdering of, ot proksis i de to

regelsat nermer sig hinonden?

7. t hvilket omfong mener du, ot kl4ften minimeres

ved en henvisning i LL I 16 E til SL 5 270, stk. 2 med

det formdl ot skotteretten onerkender de ldn, der

opfylder betingelserne if. SL 5 210?

8. Hvordon vurderer du, ot en implementering of
genoptogelses-/refusionsbestemmelser i LL I 76 E,

v i I of hj e I pe d ob be lt beskotn i n g s p r ob I e m ati kke n ?

9. t hvilket omfang vurderer du, ot en tilfaielse of
badesonktioner vil kunne anvendes som vern mod

kopitolejerl6n som en erstotning for
dobbeltbeskatning, der reelt er en "strof"?

70. lJnder ontagelse of, ot bdde henvisning til SL 5 2L0,

stk. 2 i LL I 16 E og genoptogelsesbestemmelsen

implementeres - hvordon ser du sd klgften i
sommenspillet mellem SL I 2L0 og LL 5 1-6 E?

7L. Hvilket of de 3 lgsningsforslag vurderer du bedst

egnet og reolistisk med henblik pd implementering i
donsk lovgivning?

72. Hvilke ondre mulige llsningsforslag finder du

relevante?

llS. t nvi*et omfong vurderer du, ot der er udsigt til ot

I bvgiver endrer reglerne?

Har du ondet, du onsker ot tilfoje?

Debriefing Afrunding lnterviewet er nu afsluttet og vi vil sige tusind tak for
din deltogelse.



Bilag 3 - Endelige interviewsp@rgsmil d. 1'5/1'O 2018, Jesper Seehausen

1. Hvordan vurderer du det nuverende sammenspil mellem SL 5 210 og LL $ 16 E?

2. Hvilke eventuelle uoverensstemmelser vurderer du som de vesentligste?

3. Hvordan ser du mulighederne for bide at endre i de selskabsretlige og skatteretlige bestemmelser

pii 6n og samme tid?

4. Vi foreslar at endre personkredsen i SL 5 21.0 og lade minoritetsinteresser udgi af bestemmelsen

med argumentet om, at de ikke pa egen hAnd kan initiere kapitalejerlen, der ikke er p6 markedsvllkar.

Hvordan er din holdning til dette, og ser du eventuelle ulemper ved dette?

l. Vurderer du sd, ot en tilpdsning of personkredsen i skottelovgivningen er mere fordelagtig -
og hvordon?

5. I hvilket omfang vurderer du, at de forskellige definitioner af begrebet "nartstaende" i praksis har

indvirkning p6 kl@ften mellem de to regelset?

l. Hvordon forholder du dig til vores l4sningsforslog omkring en tilpasning of den skatteretlige

personkreds, sd den ogsd omfotter soskende og somlevere?

ll. Vurderer du ot den nuverende formulering skyldes SKAT'S mulighed for ot onlagge en

om gdelse sbetro gtni n g?

6. Hvorledes forholder du dig til vores holdning om ikke at endre lovbestemmelsernes ordlyd af

"sedvonlig forretningsmessig disposition" under hensyntagen til vores vurdering af, at praksis ide
to regelsat narmer sig hinanden?

7. I hvilket omfang mener du, at kloften minimeres ved en henvisning i LL 5 16 E til 5L S 210, stk. 2 med

det formiil at skatteretten anerkender de lan, der opfylder betingelserne jf. SL 5 210?

8. Hvordan vurderer du, at en implementering af genoptagelses-/refusionsbestemmelser i LL $ 16 E, vil

afhjelpe dobbeltbeskatningsproblematikken?

l. I Storbritonnien eksisterer en refusionsordning, der medfOrer ot skat pd tilbogebetolte ldn

kan soges refunderet. - med hvilke begrundelser ser du ikke, ot denne lQsning vil i Danmdrk?

9. I hvilket omfang vurderer du, at en tilfojelse af b@desanktioner vil kunne anvendes som vaern mod

kapitalejerlen som en erstatning for dobbeltbeskatning, der reelt er en "straf'?

10. Under antagelse af, at bAde henvisning til SL 5 210, stk. 2 i LL S 16 E og genoptagelsesbestemmelsen

implementeres - hvordan ser du s6 kloften i sammenspillet mellem SL S 210 og LL 5 16 E?

11. Hvilket af de 3 losningsforslag vurderer du bedst egnet og realistisk med henblik p6 im plementering

idansk lovgivning?

12. Hvilke andre mulige losningsforslag finder du relevante?

13. I hvilket omfang vurderer du, at der er udsigt til at lovgiver endrer reglerne?

l. Hor du i dit virke oplevet endringer i SKAT' og erhvervsstyrelsens proktiske tilgong til
kdpitolejerldn, og i givet fald hvordon?


