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1. Abstract  

The popularity of the company structure, limited partnership, has increased over the recent years in 

Denmark1. This corporate structure is fiscally transparent and the income from the company “flows 

through” to the owners, according to their share in the company. Danish case law regarding fiscally 

transparent firms had previously established that even a small share in such a company, qualifies 

the owner as self-employed. Danish tax authorities saw it as a problem that partners with limited 

financial risk and control were able to access the tax advantages in relation to this qualification. 

Consequently the government implemented the amendment law no. 684 on June the 8th 2017 by 

inserting § 4 into the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven), stating that being a shareholder 

in a tax transparent entity, is not itself enough to be qualified as self-employed. The statement is 

negatively delimited, thus several questions arise.  

The thesis describes the theory and legal basis behind fiscally transparent entities and how they are 

taxed. The qualifications employee and self-employed are defined by means of relevant 

interpretation contributions and legal literature. Analysis of the current legal environment is made 

and brought into context by constructing a fictional case. The case is analysed, incorporating the 

recent tax adjudications, by describing how the amendment might change the owner of a fiscally 

transparent company’s tax qualification from self-employed to employee and what the tax 

consequences are. The result is that the owner’s income becomes taxed as salary, which is 

subdivided into salary and return on investment. However the owner retains the right to deduct the 

commercial interest. This fact mixes the juridical definitions of employee and self-employed.  

The new law is assessed critically, the challenges are discussed and the expediency of the law is 

considered, as to establish whether the government achieves the desired outcome. The thesis 

concludes that the government identified a potential problem and wanted to intervene which in 

itself is not a problem. But the execution of the solution leaves more questions than answers and 

blurs the juridical qualifications of the previously separate qualifications employee and self-employed. 

The law itself and its comments lack tangible and precise definitions.  

                                                      
1 Skatterådet. (22. september 2015). L 194 Bilag 6: Henvendelse fra Skatterådet - Udfordringer ved afgrænsning 

mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
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2. Anvendte forkortelser 

AL: Afskrivningsloven 

AMBL:           Arbejdsmarkedsbidragsloven 

BFL:                Bogføringsloven 

FBL:                Fondsbeskatningsloven 

FVL: Forvaltningsloven  

GRL:          Grundloven 

KAO:              Kapitalafkastordningen 

KSL:           Kildeskatteloven 

LEV:           Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder/Erhvervsvirksomhedsloven 

LL:             Ligningsloven 

PSL:           Personskatteloven 

RL:             Revisorloven 

SEL:           Lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) 

SFL: Skatteforvaltningsloven 

SL:              Statsskatteloven 

SKL: Skattekontrolloven  

SSL:            Selskabsskatteloven 

VSL:           Virksomhedsskatteloven 

VSO:          Virksomhedsordningen  

ÅRL:               Årsregnskabsloven 
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3. Indledning  

Begrebet selvstændig erhvervsdrivende er ikke lovfæstet, men er defineret i personskattecirkulæret, 

som virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud, udøvet for egen regning og risiko.2 

Gennem retspraksis er der skabt gældende ret om, at en ejerandel i et personselskab giver 

skatteyderen kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende, uanset ejerandelens størrelse. Dette 

blev tydeliggjort i skatterådsafgørelsen SKM2015.729.SR, hvor Skatterådet godtgjorde, at 

lønmodtagere kan blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende ved at købe en beskeden andel af 

virksomheden. Skatterådet mente ikke, at der var nogen nedre grænse for, hvor lille en ejerandel 

man skulle erhverve, for at kunne blive kvalificeret som selvstændig erhvervsdrivende3. Afgørelsen 

har dermed givet mulighed for, at lønmodtagere kan blive kvalificeret som selvstændig 

erhvervsdrivende ved blot at erhverve en minimal andel af kapitalen. På baggrund af denne 

afgørelse, henvendte Skatterådet sig til skatteministeren d. 23. september 2015 med opfordring om 

at ændre denne praksis ved hjælp af et lovindgreb. Dermed udkom der d. 8. juni 2017 ændringslov 

nr. 684, der resulterede i indsættelsen af § 4 i Ligningsloven, med følgende ordlyd: 

 

“Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst 

fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed”

                          - Ligningsloven § 4 

 

Med andre ord giver personselskabsdeltagelse efter lovindgrebet ikke længere automatisk status 

som selvstændig erhvervsdrivende. Rationalet bag lovindgrebet er at sikre, at kapitalejere med 

meget begrænset økonomisk risiko og indflydelse ikke opnår kvalifikationen selvstændig 

erhvervsdrivende og dermed de tilhørende skattemæssige fordele4.  

 

                                                      
2 SKAT. (04. 07 1994). Cirkulære om personskatteloven. 
3 Skatterådet. (22. september 2015). L 194 Bilag 6: Henvendelse fra Skatterådet - Udfordringer ved afgrænsning 

mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
4 Skatterådet. (22. september 2015). L 194 Bilag 6: Henvendelse fra Skatterådet - Udfordringer ved afgrænsning 

mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
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Lovgiver henviser til lønmodtager- og selvstændig erhvervsdrivende kriterierne, statueret i 

personskattecirkulæret fra 1994, som vejledende til at foretage en samlet vurdering i den konkrete 

situation5. Sondringen har stor betydning for personselskabsdeltagerens beskatning. Den negative 

formulering i lovændringen lægger op til flere uklarheder omkring sondringen mellem 

kvalifikationerne og hvilke konsekvenser den indebærer for kapitalejerne mht. skatteansættelsen. 

Som følge af lovindgrebet, er kapitalejerne nødt til at genoverveje, om de opfylder status som 

selvstændig erhvervsdrivende jf. den nyindførte lov.  

 

Formålet med afhandlingen er at afdække konsekvenserne af lovindgrebet, herunder at belyse de 

forskellige momenter, der afgør personselskabsdeltagerens kvalifikation, samt konsekvenser for 

deltagere, der mister kvalifikationen, grundet de nye regler. Disse problemstillinger vil blive 

analyseret i en case, opbygget med inspiration i skatterådsafgørelserne vedrørende LL § 4. 

Herudover gennemgås hvordan casepersonen rammes i forhold til brugen af 

virksomhedsskatteordningen. 

 

Slutteligt vil hensigtsmæssigheden af loven blive diskuteret. 

 

3.1 Problemformulering 

Formålet med afhandlingen er at undersøge følgende problemstilling: 

 Hvad er konsekvenserne af lovindgrebet nr. 684 af 8. juni 2017? 

 

Problemstillingen analyseres og besvares gennem nedenstående underspørgsmål: 

 Hvad er skattetransparente selskaber? 

 Hvad er personselskaber og hvordan beskattes personselskabsdeltagere? 

 Hvordan adskiller partnerselskaber sig fra andre virksomhedsformer? 

 Hvornår er man hhv. lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende? 

 Hvordan beskattes hhv. lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende? 

                                                      
5 Lauritzen, K. (4. April 2017a). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
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 Hvordan skal casepersonen Line Pedersen kvalificeres og beskattes i forhold til hendes 

situation?   

 Hvordan påvirker lovindgrebet de skatteretlige begrebsdefinitioner lønmodtager og 

selvstændig erhvervsdrivende? 

 Vurderes loven at virke efter hensigten? 

 Har loven en klar ordlyd og formulering? 

 

3.2 Afgrænsning 

Der er i afhandlingen anvendt lovgivning og regulering, der er gældende pr. 01.01.2019, og der er 

ikke inddraget kilder, der er offentliggjort senere end d. 15. maj 2019. 

 

I afhandlingen er der udelukkende fokuseret på dansk lovgivning og retspraksis, dvs. EU-retten er 

holdt udenfor. Der afgrænses til udelukkende at analysere og diskutere forhold gældende for 

skattesubjekter, både personer og selskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Fokus for 

afhandlingen ligger i fysiske personers deltagelse i personselskaber. 

 

LL § 4 vedrører alle transparente selskaber, men afhandlingen fokuseres omkring partnerselskaber, 

der selskabsretligt bliver betragtet som et kapitalselskab, men skatteretligt som et 

personselskab.  Det er især i partnerselskaber, at lovindgrebet bliver relevant, da partneres 

økonomiske hæftelse og indflydelse kan diskuteres at være af begrænset karakter. Herudover 

omhandler SKM2015.729.SR, som var katalysator for lovændringen, samt de efterfølgende bindende 

svar på området, partnerselskaber, hvorfor der fokuseres på denne selskabsform.  

Personselskaber bliver beskrevet på et overordnet plan. Herefter centreres afhandlingen omkring 

partnerselskaber. I/S og K/S gennemgås ikke udførligt, men nævnes til sammenligning. 

Kapitalselskaber findes ikke relevant at inddrage i stor grad i forhold til problemformuleringen.  

 

Virksomhedsordningen er omtalt på det niveau, der er relevant for afhandlingen, da ordningen 

fokuserer mere på selve skatteberegningen end kategoriseringen af indkomst.  Hermed vil kun de 
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generelle principper og fordele ved at bruge ordningen blive nævnt. Der fokuseres på 

virksomhedsordningen og ikke kapitalafkastordningen, da den er mest relevant for ejerne i et 

partnerselskab.  

 

Problemstillingen er analyseret skatteretligt, hvilket indebærer at indgangsvinkler fra eksempelvis 

civilretten og arbejdsretten ikke er medtaget.  

 

Der er i afhandlingen ikke lagt fokus på den egentlige skatteberegning, men på hvordan 

retssubjektet skal kvalificeres, og dermed hvordan beskatningsgrundlaget skal opgøres.  

 

Passive deltagere i personselskaber bliver ramt af anpartsindgrebet og kildeartsbegrænsningen. LL 

§ 4 sætter dog ikke problematikken om passiv deltagelse i fokus, men fokuserer på sondringen 

imellem status som selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager. Dermed omhandler 

afhandlingen kun personselskabsdeltagere, der deltager i selskabets drift i væsentligt omfang. Der 

er i afhandlingen heller ikke fokuseret på fradragskontoreglerne. Disse skattemæssige 

begrænsninger er dog nævnt som sammenligning til lovindgrebet, men selve begreberne behandles 

ikke i dybden, da de ligger uden for afhandlingens fokusområde. 

 

I denne afhandling anvendes en case om en fiktiv person og et fiktivt selskab, hvis skattemæssige 

forhold påvirkes af lovændringen. Anvendeligheden af konklusioner og pointer i forbindelse 

hermed, skal ses i lyset af den opstillede organisering af selskabet. Virkelighedens partnerselskaber 

kan frit organisere sig på andre måder, og disse organiseringer kan give anledning til andre 

konklusioner og skattemæssige disponeringer. Der afgrænses fra at se på alle disse muligheder.  

 

3.3 Metode 

Afhandlingen tager en teoretisk indgangsvinkel til en juridisk problemstilling, og denne søges 

derfor analyseret gennem retsdogmatisk metode. Formålet er at komme frem til gældende ret på det 

skatteretlige område, gennem analyse af relevante retskilder, med henblik på at komme frem til 
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samme afgørelse som Højesteret ville komme frem til i et tvivlsspørgsmål. Dette gøres gennem 

systematisering, beskrivelse og analyse af retskilder, med henblik på at fortolke på både konkret og 

generelt plan, for at udlede gældende ret6. 

 

For at den retsdogmatiske metode kan anses for valid, skal juridisk metode følges, dvs. anvendelse 

af samme metoder som andre jurister bruger, for at nå samme resultat. Dette skyldes den 

hermeneutiske betragtning omkring forforståelse og fortolkningsstil. Denne indebærer at forståelse 

sker gennem historisk indsigt, tradition og forforståelse, hvilket vil sige at det historiske, 

samfundsmæssige helhedsperspektiv er metodisk afgørende i forhold til at fortolke en given tekst7. 

 

På det højeste trin i den retlige trinfølge står den danske Grundlov. I Grundlovens § 43 fastslås det, 

at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden lov, hvilket grunder i legalitetsprincippet, 

dvs. at der skal være lovhjemmel for at kunne indskrænke menneskers friheder og rettigheder. Der 

er dermed forbud mod at Folketinget uddelegerer skattepålægning til skatteministeren, dog kan 

denne fastsætte visse iværksættelsesforskrifter og bekendtgørelser. Denne paragraf danner 

grundlag for dansk skattelovgivning, dvs. at al anden regeldannelse kun kan ske inden for de 

rammer som Grundloven sætter, og lovgivning er derfor også den vigtigste retskilde på 

skatterettens område. Herunder tillægges domspraksis vægt i forhold til lovfortolkning, da 

præjudikater fra dommene binder skattemyndighederne. I tilfælde hvor en dom tilsidesætter 

administrativ praksis, vil SKAT typisk udsende styresignaler med henblik på at vejlede om 

omfanget af dommen. I spørgsmål hvor svaret ikke alene kan løses ud fra love, domme, 

bekendtgørelser m.m. søges spørgsmålet besvaret i administrativ praksis. Almindeligt fulgt praksis 

har normdannende effekt8.  

 

Skatteretten adskiller sig ikke fra det traditionelle juridiske retskildesystem. Dermed er regulering, 

domme, administrativ praksis, ombudsmandens udtalelser og forholdets natur det afgørende, når 

man gennem prognoseteorien søger at klarlægge gældende ret. Inden for skatteretten er der dog 

                                                      
6 Tvarnø, C. D., & Nielsen, R. (2017). Retskilder og retsteorier. s. 29-30 
7 Ibid. s. 30 & 324-325 
8 Michelsen, et al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 106-115 
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mange retsanvendere med forskellige særlige problemer, hvormed der kan være forskelle i 

retskildematerialet, også kaldet retskildepolycentri9. Lovfortolkningen adskiller sig ligeledes ej 

heller for skatteretten, hvormed lex superior10-, lex posterior11- og lex specialis12 principperne danner 

grundlag for fortolkningen af reguleringerne13.  

 

Som følge af at lovændring nr. 684 af 8. juni 2017 er af nyere dato, er den administrative praksis 

sparsom. Problemstillingen analyseres derfor hovedsageligt gennem primære litterære kilder i form 

af regulering og bekendtgørelser, suppleret med sekundær litteratur i form af fagbøger, artikler 

m.m. Administrativt fastsatte forskrifter fra SKAT som den juridiske vejledning, styresignaler m.m. 

som er et udtryk for SKATs fortolkning af gældende lovgivning14 inddrages ligeledes. Hertil 

gennemgås de retskilder, der har lagt grund for lovændringen, i form af f.eks. forarbejder, 

bemærkninger, høringssvar og kommentarer.    

 

Med henblik på at sætte gældende lovgivning og analysen i relief introduceres et casestudie af et 

fiktivt selskab og en fiktiv person. Metodisk er casen en praktisk og konkret illustration af specifikke 

problemstillinger, med ontologisk afsæt i kvalitativ eller pragmatik hermeneutik15. Ejerforholdet i 

afhandlingens case er udarbejdet med afsæt i ejerstrukturen fra de to bindende svar SKM2018.579.SR 

og SKM2018.580.SR. Hændelsesforløbet i casen er udarbejdet af forfatterne med henblik på at 

illustrere mulige problematiske situationer, som følge af lovændringen.    

 

 

 

 

                                                      
9 Michelsen, et al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 103-105. 
10 En trinhøjere regel går forud for en trinlavere regel. 
11 En nyere lov går forud for en ældre lov. 
12 En speciel regel går forud for en generel regel. 
13 Michelsen, et al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 128-129. 
14 Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J., & Eriksen, C. H. (2015a). Skatteretten 1. s. 105 
15 Rendtorff, J. (2007). Case studier. I L. Fuglsang, P. Hagedom-Rasmussen, & P. B. Olsen, Teknikker i 

samfundsvidenskaberne. s. 242 - 259. 
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3.3.1 Kildekritik  

Ved behandling af ovennævnte kilder vurderes deres validitet og reliabilitet, forstået som hhv. 

sammenhængen mellem gyldighed og relevans, og i hvor høj grad kilderne er påvirket af 

tilfældigheder, og dermed er pålidelige16. 

 

Den primære litteratur, i form af love og bekendtgørelser, vurderes at have høj grad af validitet og 

reliabilitet som følge af deres status som bindende retsdokumenter for det danske samfund, og 

tillægges en høj grad af objektivitet. Modsat er den sekundære litteratur, i form af lærebøger og 

tidsskrifter, i højere grad subjektiv. Disse vurderes mere kritisk, men reliabiliteten forstærkes 

betydeligt ved brug af kilder fra anerkendte og fagrelevante forlag og forfattere.   

 

Casen vurderes til at være repræsentativ for partnerselskaber i Danmark, for hvem lovændringen 

kan have potentielle konsekvenser. Det fiktive selskab er opstillet efter alment tilgængelige 

informationer, men der skal tages forbehold for virkelighedens kompleksitet, og eventuelle forhold 

der ikke har været tilgængelige i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen. Casen opbygges 

med henblik på at tydeliggøre konsekvenserne af lovændringen, og dermed øge anvendeligheden 

af afhandlingen, dog må det antages at casen kan være en simplificering af virkeligheden. 

 

  

                                                      
16 Andersen, I. (2013). Den skinbarlige virkelighed. s. 84-85. 
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3.4 Struktur 

Afhandlingens problemstilling redegøres for, analyseres og besvares ved brug af nedenstående 

struktur. Dette gøres med henblik på at give læseren det teoretiske fundament for forståelse af 

problemstillingen først, for derefter at kortlægge implikationerne af lovændringen og til sidst at 

konkludere på den opstillede problemstilling.   

 

Figur 1: Afhandlingens struktur  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

  

• Indledningsvist introduceres emnet og problemsstillingen, 
samt den metodiske tilgang, kildekritik, afgrænsning og 
strukturen for afhandlingen.   

Indledning

• Hernæst beskrives skattetransparente selskaber, deres 
behandling, og sondringen mellem beskatningsformerne og 
karakteristika som hhv. lønmodtager og selvstændig 
erhvervsdrivende. 

Teoretisk 
redegørelse

• I dette afsnit introduceres en fiktiv case om en 
personselskabsdeltager i et partnerselskab. Herigennem 
beskrives skattemæssig kvalifikation og beskatning i relation 
hertil, samt i mere generelle termer. 

Analyse

• I afsnittet diskuteres formålet og hensigten med 
lovændringen, herunder tilsigtede og utilstigtede 
konsekvenser som følge af denne. Herudover diskuteres 
ordlyden og formuleringen af lovændringen. 

Diskussion

• Der summeres, konkluderes og perspektiveres i henhold til  
afhandlinges problemstilling. 

Konklusion og 
perspektivering
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4. Teori 

I dette kapitel beskrives skattemæssigt transparente selskaber, deres karakteristika og deres 

forskelligheder. Herunder beskrives personselskabsdeltagerens skattemæssige situation i de 

forskellige selskaber, og de tilhørende fordele og ulemper. Efterfølgende belyses kvalifikationerne 

lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende i en skatteretlig kontekst, herunder hvordan disse 

adskiller sig fra hinanden. Slutteligt introduceres LL § 4 og hvad dette lovindgreb, ændrer i forhold 

til den skatteretlige kvalifikation af en personselskabsdeltager.   

 

4.1 Skattemæssigt transparente selskaber 

LL § 4 omfatter deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab. Dette kræver klarlæggelse af hvad 

et skattemæssigt transparent selskab er. Selskabsformer med skatteretsevne er oplistet i SEL § 1 og 

FBL § 1, deraf kan det udledes at personselskaber ikke er tillagt skatteretsevne i dansk ret, hvilket 

betyder, at de er skattemæssigt transparente. Det der er med til at bestemme transparensen i et 

personselskab er, at mindst én deltager hæfter personligt og ubegrænset. Er der flere 

selskabsdeltagere, hæfter disse herudover solidarisk. Skattemæssig transparens betyder, at 

indkomsten indtjent i personselskabet anses som indtjent hos den enkelte deltager, og han bliver 

dermed beskattet af den ideelle andel af selskabets indkomst17. For nærmere beskrivelse af 

personselskaber, se afsnit 4.1.2. Modsætningsvis kan nævnes kapitalselskaber, der er tillagt 

skatteretsevne jf. SEL § 1 og er dermed selvstændige skattesubjekter. Heri beskattes deltageren af 

det overskud, der udloddes fra selskabet18. 

 

4.1.1 Generelt om selskabsformer 

En virksomhed kan drives i forskellige former. Det kan være en enkeltmandsvirksomhed, 

personselskab eller et kapitalselskab. Man kan selv drive en virksomhed eller man kan være ansat i 

                                                      
17 Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J., & Eriksen, C. H. (2015). Skatteretten 2. s. 243. 
18 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 38. 
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et tjenesteforhold til at udføre arbejde, i så fald er man lønmodtager19. Ved enkeltmandsvirksomhed 

ejes og drives af en og samme person. Det vil sige at her er der ikke tale om et selskab, og ejeren 

hæfter personligt og ubegrænset20. Når hele virksomheden drives alene, påtager ejeren sig den fulde 

risiko for foretagendet. Dermed er han selvstændig erhvervsdrivende og kan tilvælge VSO eller 

KAO som beskatningsmuligheder21. Såfremt to eller flere personer udøver fælles aktivitet, kan der 

være tvivl om, hvilken selskabsform de har valgt. Her er der tale om et samvirke, hvor flere personer 

har valgt at arbejde sammen. Deres foretagende kan være erhvervsdrivende eller ikke-

erhvervsdrivende. Hvis samvirket kan klassificeres som erhvervsdrivende, kan deltagerne frit 

vælge hvilken selskabsform, der skal danne rammen om deres virksomhed22. Frit valg af 

virksomhedsform er en del af den selskabsretlige aftalefrihed. Anden del er at selskabsdeltagerne 

selv kan tilpasse de deklaratoriske regler til deres behov i selskabets vedtægter23. I dag i dansk ret er 

der anerkendt selskabsformer som kapitalselskaber, personselskaber samt øvrige selskabsformer24. 

Det afgørende aspekt for klassificeringen af selskabsformens kategori er hæftelsen for selskabets 

gæld25. 

  

Under kategorien kapitalselskaber indgår aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). 

Iværksætterselskaber (IVS) falder også under denne kategori, men disse er afskaffet pr. 9. april 

201926. Den anden kategori er personselskaber, som inddeles i interessentskaber (I/S), partrederier, 

kommanditselskaber (K/S), partnerselskaber (P/S) og medarbejderinvesteringsselskaber27. 

Interessentskaber er stort set ulovregulerede bortset fra enkelte bestemmelser i LEV28. Alle deltagere 

i et I/S, interessenter, hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for selskabets gæld29. Et partrederi 

er et samvirke, hvor deltagerne er fælles om at eje et skib. Denne selskabsform er reguleret af 

                                                      
19 Ibid. s. 38 
20 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2017). Dansk selskabsret 1. s. 58. 
21 Kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende beskrives i afsnit 4.2.2, VSO beskrives i afsnit 4.2.2.1. 
22 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2017). Dansk selskabsret 1. s. 54. 
23 Ibid. s. 68. 
24 Ibid. s. 62-64. 
25 Ibid. s. 58. 
26 Ditselskab.dk (9. april 2019). Regeringen og Dansk Folkeparti afskaffer iværksætterselskaber. 
27 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2017). Dansk selskabsret 1. s. 62-64. 
28 Ibid. s. 62. 
29 Ibid. s. 66 
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Søloven30. Kommanditselskaber er også stort set lovregulerede bortset fra enkelte bestemmelser i 

LEV31. I et K/S hæfter mindst én deltager personligt og ubegrænset for selskabets gæld, denne kaldet 

en komplementar. Andre deltagere, kaldet kommanditister, hæfter kun for deres indskud i 

selskabet. Et partnerselskab har mange af de samme egenskaber som et K/S, hvor 

kommanditisternes indskud er fordelt på aktier. Et P/S er omfattet af SEL med de fornødne 

tilpasninger til de ulovfæstede regler, der gælder for kommanditselskaber. Det vil sige at et 

partnerselskab opfattes som et “kapitalselskab” inden for SEL32. I et 

medarbejderinvesteringsselskab, kan medarbejdere investere en del af deres løn i selskabet33. De 

øvrige selskabsformer er erhvervsdrivende fonde og virksomhed med begrænset ansvar, dog har 

der ikke været mulighed for at stifte flere virksomheder med begrænset ansvar siden 1. jan. 201434. 

De danske selskabsformer suppleres med de europæiske: europæisk økonomiske firmagruppe 

(EØFG), det europæiske selskab (SE) og det europæiske andelsselskab (SCE)35. 

  

4.1.2 Personselskaber og personselskabsdeltagelse 

Jævnfør foregående afsnit kan det udledes, at der med skattemæssigt transparente selskaber i LL § 

4, menes personselskaber. 

  

Et personselskab er kendetegnet ved at mindst en selskabsdeltager hæfter personligt for selskabets 

gæld36. Dette kriterie bruges som det afgørende ved klassificeringen af selskabsformens kategori37. 

Kriteriet adskiller personselskaber fra kapitalselskaber, hvor deltageres hæftelse er begrænset til den 

indskudte kapital38. Det er ikke specificeret i skattelovgivningen, hvilke selskabsformer der 

                                                      
30 Ibid. s. 63. 
31 Ibid. s. 63. 
32 Ibid. s. 63. 
33 Ibid. s. 63. 
34 Ibid. s.63-64. 
35 Ibid. s. 64-65. 
36 Ibid. s. 66. 
37 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2015). Dansk selskabsret 3. s. 25. 
38 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 269. 
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klassificeres som personselskaber, derfor kommer kvalifikationen af personselskaber fra civilretten. 

Således er der tale om selskaber, hvor der hæftes personligt, ubegrænset og solidarisk39. 

  

Et personselskab er et selvstændigt retssubjekt i forhold til interessenterne jf. den gældende ret 

statueret i UfR 1921, 959 H og UfR 1936, 1007 ØLK. At selskabet er et selvstændigt retssubjekt 

betyder, at selskabet er bærer af egne rettigheder og pligter, og indebærer retsvirkninger mellem 

selskabet og omverdenen, og indbyrdes mellem selskabsdeltagerne40. For kapitalselskaber gælder at 

disse opnår retssubjektivitet på tidspunktet af registreringen i Erhvervsstyrelsens register jf. SEL § 

40, stk. 1. Tilsvarende er et partnerselskab, defineret i SEL § 5 nr. 22, underlagt samme regler om 

registrering og retssubjektivitet jf. SEL §§ 40 og 41. Et partnerselskab mister sin retssubjektivitet ved 

afregistreringen fra Erhvervsstyrelsens register. Der findes ikke tilsvarende regler om registrering 

som betingelse for retssubjektivitet for de andre personselskaber. Hermed kan registreringen ikke 

anvendes som konstatering af status som selvstændigt retssubjekt hos disse selskaber, i stedet 

anvendes stiftelsestidspunktet41. Der er ved selskabsdannelse mellem interesseforbundne fysiske 

personer skærpet bevisbyrde for at dokumentere stiftelsen af selskabet42. 

  

Som udgangspunkt er personselskaber underlagt regnskabsklasse A og har dermed ikke pligt til at 

blive registreret hos Erhvervsstyrelsen og offentliggøre deres regnskaber. Dette betyder at en 

udenforstående ikke kan få indblik i personselskabets økonomiske, ledelsesmæssige og ejermæssige 

forhold43. Denne regel fraviges dog, hvis alle interessenter/komplementarer er 

kapitalselskaber/partnerselskaber. Denne slags personselskaber skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen 

og skal offentliggøre sine regnskaber44. 

  

Selvom et personselskab er et selvstændigt retssubjekt, er det dog ikke et selvstændigt skattesubjekt, 

da det ikke er nævnt i den positive afgrænsning i SEL § 1 stk.1. Det betyder at indtægter fra selskabet, 

                                                      
39 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 40. 
40 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2015). Dansk selskabsret 3. s. 232-233. 
41 Ibid. s. 241. 
42 Michelsen, et al. (2015). Lærebog om Indkomstskat. s. 1087. 
43 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 269. 
44 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2015). Dansk selskabsret 3. s. 78-79. 
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beskattes hos de enkelte deltagere, og det skattemæssige underskud kan fradrages i en deltagers 

personlige indkomst. De materielle selskabsretlige regler for personselskaber er uskrevne og bygger 

på retssædvaner, retspraksis og den selskabsretlige litteratur. De fleste af reglerne er deklaratoriske 

og kan fraviges ved en fælles aftale imellem selskabsdeltagerne45.  

  

For at afgøre om skatteyderen er en personselskabsdeltager, skal det først afgøres, hvorvidt der er 

tale om et personselskab, og derefter om personen er selskabsdeltager46.  “Selskabsdeltager” er en 

generel betegnelse for personer, der ejer et selskab47. Der er i dansk ret intet loft for antallet af 

selskabsdeltagere i et selskab, men der opstår en skatteretlig begrænsning i personselskaber, når 

antallet af deltagere er over ti (anpartsindgrebet, kildeartsbegrænsninger og fradragskontoreglerne 

er nævnt på side 19f). Derfor er der i praksis ofte personselskaber med netop ti deltagere48. Dog 

findes der også store kommanditselskaber og partnerselskaber, hvor der er mange flere deltagere. 

F. eks. er der 79 aktive kapitalejere med stemmeret i PWC P/S49 og 90 kapitalejere i Deloitte P/S50. 

  

En personselskabsdeltager er uvægerligt erhvervsdrivende, da erhvervsdrift er en del af 

kvalifikationen af et personselskab. Alle erhvervsdrivende følger de almindelige regler for opgørelse 

af den skattepligtige indkomst og skatteberegning51. Hermed opdeles deltagerens indtægter i 

personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst52. 

  

Alle personselskaber er bogføringspligtige, da alle erhvervsdrivende virksomheder, uanset 

virksomhedens ejerforhold eller hæftelsesforhold, er underlagt bogføringspligt jf. BFL § 1, stk. 1. 

Selskabernes skal dermed registrere selskabets transaktioner jf. BFL § 7. Med baggrund i 

registreringerne dannes selskabets årsregnskab, kaldet fællesregnskab. Selskabets under- eller 

overskud fremgår af fællesregnskabet og danner baggrund for den enkelte deltagers skatteregnskab 

                                                      
45 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2017). Dansk selskabsret 1. s. 66. 
46 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 321. 
47 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2017). Dansk selskabsret 1. s. 58. 
48 Ibi. s. 59-60. 
49 PwC. (2018). PwC's Årsrapport 2017/18. 
50 Deloitte. (2018). Gennemsigtighedsrapport 17/18. 
51 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 322. 
52 Michelsen, et al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 1093. 
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og selvangivelse53. Hovedreglen er, at der skatteretligt ikke skal udarbejdes et fælles skatteregnskab. 

Undtagelsestilfældet er, når selskabet har flere end ti personer som ejere, hvoraf nogle ejere ikke 

deltager i driften i væsentligt omfang, jf. LL § 2954. 

   

I personselskaber ejer hver deltager en ideel andel af alle selskabets aktiver og passiver, og 

beskatning sker vha. fordelingsbrøken55. Fordelingsbrøken er den aftalte fordeling af over- og 

underskud, der har betydning for beskatningen af udgifter og indtægter hos hver deltager56. 

Fordelingsbrøken aftales imellem deltagerne og er ikke nødvendigvis lig ejerbrøken57. 

Fordelingsbrøken følger ofte deltagernes arbejdsindsats i selskabet58. Ved “ideel anpart” forstås en 

bruttoandel i alle selskabets aktiver, også kaldet ejerbrøken. Udtrykket benyttes selskabsretligt som 

et kriterium til opdeling af skattemæssige afskrivninger imellem deltagerne, fradragsret for tab og 

til brug ved avancebeskatningsreglerne ved stiftelse, udtræden og opløsning af selskabet. 

Ejerbrøken bør nedskrives i selskabsaftalen59. 

 

Det er op til hver enkelt deltager, om de ønsker at blive beskattet efter PSL eller VSL, da de hver for 

sig anses som selvstændigt erhvervsdrivende. Mere herom i afsnit 4.2.2. Der gælder dog undtagelser 

ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for personselskabsdeltagere. Disse er 

anpartsindgrebet, kildeartsbegrænsning og fradragskontoreglerne. Begrænsninger er detaljeret 

beskrevet i den juridiske vejledning 2018 C.C.3.3.2. Undtagelserne kommer af, at man politisk har 

ønsket at begrænse skattespekulationen igennem valget af selskabskonstruktion og 

erhvervsvirksomhed, hvor driften ikke er det primære60. 

  

Anpartsindgrebet gælder som begrænsning af deltagere, der ikke deltager i driften i væsentligt 

omfang, i et personselskab med flere end 10 ejere – f.eks. kommanditister eller 

                                                      
53 Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J., & Eriksen, C. H. (2015). Skatteretten 2. s. 709. 
54 Michelsen, et al. (2015). Lærebog om Indkomstskat. s. 1091. 
55 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 40. 
56 Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J., & Eriksen, C. H. (2015). Skatteretten 2. s. 702. 
57 Michelsen, et al. (2015). Lærebog om Indkomstskat. s. 1086. 
58 Ibid. s. 1092. 
59 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 322-323. 
60 Ibid. s. 322-323. 
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kommanditaktionærer. Dermed klassificeres indkomsten fra en sådan anpartsvirksomhed som 

kapitalindkomst og ikke længere som personligt indkomst. Desuden kan underskud i ovennævnte 

indkomst ikke fradrages i anden positiv indkomst hos deltageren, men kun i deltagerens positive 

indkomst fra samme virksomhed i samme eller senere indkomstår jf. PSL § 13 stk. 661. Denne regel 

gælder kun for fysiske personer62. 

  

Kildeartsbegrænsningen i 10-mandsprojekter jf. PSL § 13 stk. 7 vedrører deltagere, der ikke har 

deltaget i væsentligt omfang i virksomhedens drift i mindst 36 måneder af deres ejertid. Der gælder 

samme underskudsbegrænsning som ved anpartsindgrebet (for detaljeret beskrivelse af 

kildeartsbegrænsingen henvises til den juridiske vejledning C.C.3.3.2).  

 

Fradragskontoreglerne går kort sagt ud på at kommanditister kun har ret til at få fradrag, hvis der 

er positiv saldo på fradragskontoen63. Nærmere regler om opgørelsen af fradragskontoen findes i 

den juridiske vejledning 2018 C.C.3.3.4. Disse regler gælder for såvel kommanditister som for 

kommanditaktionærer i partnerselskaber64.  

  

Stiftelse af et personselskab eller indtræden/udtræden sidestilles med et delsalg og delkøb med bl.a. 

avanceskattemæssige følger for de berørte deltagere65.  

 

4.1.3 Partnerselskaber 

Et partnerselskab er et kommanditaktieselskab, og selskabsformen udspringer fra et K/S. Der er ikke 

en lovfæstet definition af kommanditselskab i skatteretten, men indholdsmæssigt er den 

sammenfaldende med definitionen i LEV § 2 stk 266. Partnerselskabet er defineret i SEL § 5 nr. 22, på 

                                                      
61 Michelsen, et al. (2015). Lærebog om Indkomstskat. s. 1103-1104. 
62 Ibid. s. 1091. 
63 Ibid. s. 1098. 
64 Ibid. s. 1099. 
65 Ibid. s. 1087. 
66 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2015). Dansk selskabsret 3. s. 120. 
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trods af at det er et personselskab67. Ligesom et K/S, består P/S’ selskabsdeltagere af komplementarer 

og kommanditister, som her er aktionærer. Kommanditisterne er aktionærer i et P/S, fordi deres 

indskudte kapital er fordelt på aktier. Herved fremkommer kapitalkravet på mindst kr. 400.000 til 

stiftelsen af et P/S, ligesom for et A/S. Komplementarer hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk, 

mens aktionærers hæftning er begrænset til deres indskudte andel. Både komplementarer og 

aktionærer kan være fysiske eller juridiske personer. Kommanditaktionæren kan være aktionær som 

fysisk person eller juridisk person, hvor deltagelse sker gennem et af ham ejet selskab. 

Selskabsstrukturen vil i praksis ofte være, at ejerne stifter et anpartsselskab, der bliver 

komplementaren i selskabet, mens de samtidig er aktionærerne i selskabet. Dette gøres for at 

begrænse hæftelsen til indskuddet i anpartsselskabet68. Dermed kombineres selskabsbeskatning 

med virksomhedsordning ved at deltagerne i komplementarselskabet får udbetalt udbytte og kan 

anvende virksomhedsordningen på overskudsandelen fra partnerselskabet69. Derfor er et 

partnerselskab en blanding af et kommanditselskab og et aktieselskab. P/S bliver selskabsretligt 

reguleret af Selskabsloven, ligesom et A/S, mens det skatteretligt er transparent, ligesom et K/S70. 

  

Der kan opstå uenigheder mellem de selskabsretlige og skatteretlige regler - i det tilfælde bruges 

legalitetsprincippet. Princippet går ud på, at der kun må afviges fra det bagvedliggende civilretlige 

begreb, hvis der består en udtrykkelig hjemmel i den skatteretlig bestemmelses ordlyd eller dens 

forarbejder71. 

  

Kommanditaktieselskabet som selskabsformen har eksisteret længe, men er først begyndt at blive 

brugt mere aktivt og blev mere udbredt efter relanceringen i 1996. Partnerselskabet som 

selskabsform er fordelagtig for de liberale erhverv, hvor der er mange deltagere, der tager en aktiv 

del i driften. Det giver også mere fleksibilitet at fordelingsnøglen kan hæftes op på arbejdsindsatsen 

i et personselskab, hvorimod udbytte udloddes jf. kapitalandelen i et kapitalselskab. En anden 

grund til hvorfor netop de liberale erhverv organiserer sig i partnerselskaber er, at netop de har 

                                                      
67 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 272. 
68 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber. s. 12-14. 
69 Ibid. s. 20. 
70 Ibid. s. 12-14. 
71 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2015). Dansk selskabsret 3. s. 43. 
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kendskab til selskabsformen og kan gennemskue fordelene ved at bruge den72. For de liberale 

erhverv, er der næringsretlige regler, der afgør hvilke virksomhedsformer, der er påtvunget eller 

tilladt for de enkelte erhverv73. Tidligere har en række liberale erhverv ikke kunnet etablere sig i 

partnerselskaber, men det har ændret sig igennem de sidste 20 år.  F. eks. revisionsvirksomheder 

har fået muligheden siden 1. jan. 2000 jf. Lov nr. 1087 af 29. december 1999, ejendomsmæglere siden 

1. jan. 2006 jf. Lov nr. 605 af 24. juni 2005 og advokathuse siden 1. jan. 2008 jf. Lov nr. 520 af 6. juni 

2007. Siden da har flere af de liberale erhverv organiseret sig i partnerselskaber74.  

  

Jf. SEL § 24, kan et P/S stiftes af en eller flere stiftere, der både kan være juridiske eller fysiske 

personer. Stifterne skal underskrive et stiftelsesdokument jf. SEL § 25. Partnerselskaber kan ligesom 

aktie- og anpartsselskaber fravælge revision efter ÅRL § 135, stk. 1., hvis selskabet ikke overskrider 

to af betingelserne i to på hinanden følgende år: 1) balancesum på 4 mio. kr., 2) nettoomsætning på 

8. mio. kr. og 3) gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Afgørelsen 

om revision fravælges kan kun ske ved stiftelsen eller på den ordinære generalforsamling75. 

Vedtægterne i P/S skal opfylde minimumskravene i SEL § 2876. I modsætningen til et K/S, 

forudsætter et P/S at årsregnskabet bliver offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen77. 

 

Sammenlignet med et aktieselskab, er udskiftningen af ejerkredsen i et P/S mere vanskelig. I et 

aktieselskab, er de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af anparter styret af 

Aktieavancebeskatningsloven. I et P/S ligestilles situationen med salg eller køb af den ideelle andel 

af aktiver. Den skattemæssige opgørelse med delsalg og delkøb kan dog undgås ved at placere alle 

anlægsaktiver i et aktie- eller anpartsselskab og derfra udleje til P/S’et, hvor selve driften foregår78. 

Der er som udgangspunkt fri overdragelse for kommanditaktionærer, derimod kan 

                                                      
72 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber. s. 11. 
73 Hansen, S. F., & Krenchel, J. V. (2015). Dansk selskabsret 3. s. 326. 
74 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber. s. 29. 
75 Ibid. s. 40-41. 
76 Ibid. s. 44. 
77 Ibid. s. 22. 
78 Ibid. s. 22.  
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komplementaren som udgangspunkt ikke overdrage sin selskabsandel. Det kan dog gøres med 

samtykke fra de andre komplementarer og kommanditaktionærer79. 

 

Revisionen af årsrapporter for partnerselskaber stemmer overens med revisionen af aktieselskaber80. 

Revisoren skal være opmærksom på, at selskabets vedtægter og stiftelsesdokumentet indeholder en 

række grundlæggende oplysninger om selskabets komplementar og forholdet mellem selskabets 

komplementar og dets ledelse jf. SEL § 360. Sammenfattet er det et krav, at der i vedtægterne i et 

P/S, skal suppleres med oplysninger om: komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske 

beføjelser, komplementarens indflydelse i selskabets anliggender og komplementarens andel i 

overskud og tab81. 

  

I et kapitalselskab opnår ejerne individuel skattedisponering ved hver at oprette et holdingselskab, 

som ejer en andel af driftsselskabet. Hermed kan den enkelte ejer selv bestemme, om der skal 

udbetales løn og udbytte, eller om der skal opspares. Dog kan denne struktur ikke bruges ved flere 

end 10 ejere jf. mellemholdingreglerne i Aktieavancebeskatningsloven § 4A. Hvis deltagerantallet er 

større end 10, skal der opnås enighed om skattedisponeringen i ejerkredsen. Dette fører ofte til, at 

alt overskud hæves som løn/udbytte til høj beskatning, uden mulighed for den enkelte deltager at 

opspare til 22%82. I større liberale samvirker som f.eks. advokat- og revisionshuse, er der ofte flere 

end ti selskabsdeltagere. Ved at være aktionær i et partnerselskab, åbnes der mulighed for individuel 

skattedisponering, uanset antal af aktionærer83.  Den enkelte deltager kan vælge at være aktionær 

som fysisk person og dermed anvende virksomhedsordningen eller som juridisk person gennem et 

100% ejet selskab og blive selskabsbeskattet84. 

  

Den skattemæssige behandling af kommanditaktionærer er den essentielle motivation for at 

konstruere selskabet som et P/S. Disse opnår mulighed for at foretage afskrivninger i den personlige 

                                                      
79 Madsen, L. H. (2003). Beskatning ved deltagelse i personselskaber. s. 35-36. 
80 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber. s. 138. 
81 Ibid. s. 45. 
82 Ibid. s. 17. 
83 Ibid. s. 17-19. 
84 Ibid. s. 20. 
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indkomst, og undgår samtidig den personlige hæftelse. Kommanditaktionærers fradragsret er dog 

begrænset på samme måde som kommanditisternes i et K/S, jf. fradragskontoreglerne85. 

 

Partnerselskabet er modsat andre personselskaber, reguleret af en kendt og klar regulering i form af 

Selskabsloven86. Dette betyder at selskabet skal følge klare regler og kræver et opstartskapital på 

400.000 kr., hvilket er en fordel over for omverdenen og giver selskabet højere kreditværdighed. 

Samtidigt betyder det mere offentlighed, hvilket kunne ses som en ulempe af selskabsejerne87. 

 

Nedenunder ses et overbliksskema, der viser ligheder og forskelle mellem hhv. partnerselskaber, 

kommanditselskaber og aktieselskaber88. Lighederne er markeret med fed skrift. 

 

  

                                                      
85 Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J., & Eriksen, C. H. (2015). Skatteretten 2. s. 719. 
86 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber. s. 39. 
87 Ibid. s. 23. 
88 Ibid. s. 37. 
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Figur 2: Overbliksskema 

Kolonne1 K/S A/S P/S 

Retssubjektivitet 

 Opnås ved stifternes 

aftale om stiftelse. U: 

LEV § 2, stk.3 

 Opnås ved registrering 

i Erhvervsstyrelsen. 

 Opnås ved registrering 

i Erhvervsstyrelsen. 

Skatteretsevne  Ingen – transparent. 

 Selvstændigt 

skattesubjekt - omfattet 

af SEL. 

 Ingen - transparent. 

Selskabsdeltagere 
 Komplementarer og 

kommanditister. 
 Aktionærer. 

 Komplementarer og 

aktionærer. 

Minimumskapital  Ingen krav. 400.000 kr. 400.000 kr. 

Regulering 

Ulovreguleret. U: 

enkelte bestemmelser 

i LEV 

SEL SEL  

Ledelsesstruktur Ulovreguleret. 

Skal have 

bestyrelse/tilsynsråd og 

en direktion. 

Skal have 

bestyrelse/tilsynsråd og 

en direktion. 

Regnskab 
Ingen krav. U: ÅRL § 

3, stk. 1, nr. 2. 

Skal aflægge regnskab 

efter ÅRL som klasse B, 

C eller D. 

Skal aflægge regnskab 

efter ÅRL som klasse B 

eller C. 

Kilde: (Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2017, s. 37) 
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De vigtigste fordele ved et P/S er som nævnt, at selskabet skal følge formkravene i SEL, deltagerne 

opnår begrænset hæftelse ligesom i et kapitalselskab og et P/S giver rig mulighed for individuel 

skattedisponering89. 

 

Den begrænsede hæftelse og dermed begrænset risiko hos partnere i partnerselskaber rejser 

spørgsmål om, hvorvidt de forskellige partnere, især i de store liberale samvirker, bliver ramt af den 

nye LL § 4. 

 

4.2 Lønmodtagerbeskatning vs. selvstændig 

erhvervsdrivende 

Det fremgår af motivationen for lovændringen90 at der forsøges at dæmme op for, at en person blot 

ved at erhverve en minimal andel af kapitalen i f.eks. et partnerselskab, kan blive anset for 

selvstændig erhvervsdrivende. Det er derfor nærliggende at kortlægge, hvordan en lønmodtager og 

en selvstændig erhvervsdrivende klassificeres, og hvordan disse beskattes, herunder fordele og 

ulemper ved begge betegnelser. Det fremgår ligeledes af bemærkningerne,91 at vurderingen af den 

skatteretlige kvalifikation skal ske ud fra kriterierne oplistet i SKATs cirkulære om 

Personskatteloven, hvori SKAT blandt andet definerer karakteristika for hhv. lønmodtager og 

selvstændige erhvervsdrivende. Det er værd at bemærke, at disse kriterier ikke er lovfæstet, da 

cirkulæret blot er et fortolkningsbidrag.   

 

4.2.1 Lønmodtager 

Af SKATs cirkulære om Personskatteloven92 afsnit 3.1.1 fremgår det, at en person anses som 

lønmodtager, når personen modtager vederlag for arbejde udført i et tjenesteforhold. 

Tjenesteforhold er typisk fastlagt efter kriterier, som at personen udfører arbejdet efter en 

                                                      
89 Ibid. s. 23. 
90 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
91 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
92 SKAT. (04. 07 1994). Cirkulære om personskatteloven. 
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arbejdsgivers anvisning og for dennes regning. Virkeligheden kan dog være mere kompleks end 

som så, og ved tvivlsspørgsmål må der foretages en helhedsvurdering af personens forhold. For at 

vurdere, hvorvidt der foreligger et tjenesteforhold, er der flere forhold der skal iagttages, hvoraf 

ingen af forholdene i sig selv er afgørende, og kan have forskellig vægt i forskellige situationer:  

 

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

arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol, 

 Indkomstmodtageren har udelukkende eller i overvejende grad samme hvervgiver, 

 Der er mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren indgået aftale om løbende 

arbejdsydelse, 

 Indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren, 

 Indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel, 

 Vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, 

provision, akkord m.v.), 

 Vederlaget udbetales periodisk, 

 Hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet, 

 Vederlaget er i overvejende grad nettoindkomst for indkomstmodtageren, 

 Indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af Ferieloven, Lov om 

arbejdsløshedsforsikring, Funktionærloven, Lov om arbejdsskadeforsikring og Lov om 

arbejdsmiljø.  

- SKAT, 1994, Cirkulære om Personskatteloven, afsnit 3.1.1.1. 

  

For fuldt skattepligtige fysiske personer jf. KSL § 1, opdeles disses indkomst i personlig indkomst 

(PSL § 3), kapitalindkomst (fratrukket ligningsmæssige fradrag) (PSL § 4) og aktieindkomst (PSL § 

4a). Tilsammen udgør disse den skattepligtige almindelige indkomst jf. PSL § 1 som danner 

skattegrundlaget jf. PSL §§ 5-8. Det påhviler arbejdsgiveren at indeholde A-skat og AM-bidrag af 

lønmodtagerens løn93. For at beskatningen skal ske samtidig med erhvervelsen, har man indført 

forskudsopgørelsen. Hvis det forventes, at skatteyderen har både A-indkomst og B-indkomst, 

                                                      
93 Michelsen, et al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 370. 
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fastsætter SKAT, i hvilket omfang der skal ske opkrævning ved indeholdelse og skattebillet, jf. KSL 

§ 50. Skat af indkomst, der har karakter af A-indkomst, indeholdes ved kilden, jf. KSL § 46. A-

indkomsten er defineret i KSL § 43 og dækker primært lønmodtageres indkomster fra arbejdsgiveren 

samt honorarer. 

 

Eftersom det udførte arbejde afholdes for arbejdsgiverens regning, gives der ej heller fradrag i den 

skattepligtige indkomst for lønmodtageren for driftsomkostninger (med undtagelse af udgifter til 

A-kasse og fagforening, samt visse befordringsudgifter). Hertil kommer dog Ligningsloven der 

indskrænker og udvider indkomstbegrebet fra SL §§ 4-6, og har en del bestemmelser, der omhandler 

indkomster inden for privatsfæren94.  Den skattemæssige værdi af disse ligningsmæssige fradrag er 

dog faldet markant i nyere tid95.  

 

Som udgangspunkt er de indkomster, der ikke kan klassificeres som kapitalindkomst, lig personlig 

indkomst jf. den negative afgrænsning af begrebet i PSL § 3, stk. 1. Lønindkomster, gaver, indkomst 

fra virksomhed m.m. er eksempler på personlig indkomst. Der gives visse fradrag i den personlige 

indkomst jf. paragraffens stk. 2, men disse fradrag er positivt afgrænset, og knytter sig til udøvelse 

af personlig virksomhed. Som lønmodtager er ens fradrag dermed begrænset til ligningsmæssige 

fradrag, f.eks. i form af befordringsfradrag i LL § 9.  

 

Kapitalindkomst behandles i PSL § 4 og er positivt afgrænset til de oplistede indkomsttyper. Her er 

det f.eks. tale om renteindtægter/udgifter eller kapitalindkomst fra VSO (behandles i afsnit 

4.2.2.1).  Kapitalindkomsten skal ikke nødvendigvis være positiv. Separat fra kapitalindkomsten 

behandles udbytter og aktieavancer som aktieindkomst jf. PSL § 4a (medmindre der er tale om 

næringsaktier, hvormed indkomsten i stedet vil klassificeres som personlig indkomst).   

 

 

                                                      
94 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 58-59. 
95 Skatteministeriet. (10. december 2018). Marginalskatteprocenter 1993-2019. 
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4.2.2 Selvstændig erhvervsdrivende 

Af SKATs cirkulære om Personskattelovens afsnit 3.1.1 er selvstændig erhvervsvirksomhed 

kendetegnet ved at arbejdet udføres for egen regning og risiko, samt at der er tale om aktivitet af 

økonomisk karakter med overskud til formål (dermed ikke hobbyvirksomhed). Som tidligere nævnt 

under afsnittet om lønmodtagerforhold, kan der opstå tvivlsspørgsmål, hvor det ikke er tydeligt om 

der er tale om selvstændig erhvervsdrivende- eller lønmodtager forhold. Der er her ligeledes tale 

om en helhedsvurdering af forskellige forhold, der kan indikere selvstændig erhvervsvirksomhed i 

den givne situation:  

 

 Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden 

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

 Hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte 

ordreforhold, 

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

udføre arbejde for andre, 

 Indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse 

eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko, 

 Indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af 

medhjælp, 

 Vederlaget erlægges efter regning, og betaling ydes først fuldt ud, når arbejdet er udført som 

aftalt og eventuelle mangler afhjulpet, 

 Indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere, 

 Indkomsten afhænger af et eventuelt overskud, 

 Indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign., 

 Indkomstmodtageren leverer helt eller delvist de materialer, der medgår til arbejdets 

udførelse, 

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

klinik, tegnestue m.v., og arbejdet udøves helt eller delvis herfra, 
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 Indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og 

indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse, 

 Indkomstmodtageren tilkendegiver ved annoncering, skiltning eller lignende at han/hun er 

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

 Indkomstmodtageren er i henhold til lov om merværdiafgift  momsregistreret, og ydelsen er 

faktureret med tillæg af moms, 

 Ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren. 

- SKAT, 1994, Cirkulære om Personskatteloven, afsnit 3.1.1.2. 

  

For den selvstændige erhvervsdrivende tager indkomstopgørelsen udgangspunkt i enten 

Personskatteloven eller Virksomhedsskatteloven (hvis den erhvervsdrivende har tilvalgt VSO eller 

KAO). Opgørelsen tager her udgangspunkt i virksomhedens skatteregnskab. Af de indkomster den 

selvstændige erhvervsdrivende modtager fra sin virksomhed, vil indkomster som løn og honorarer 

skulle indeholde kildeskat, da det falder under A-indkomst jf. KSL § 46, hvorimod indkomst fra 

virksomheden har karakter af B-indkomst, og der skal dermed ikke indeholdes kildeskat jf. KSL § 

41.   

 

Den selvstændige erhvervsdrivendes indkomst fra virksomheden har karakter af B-indkomst. Der 

skal herved ikke ske indeholdelse af kildeskat. Den skattebillet, der danner grundlag for betalingen 

af den erhvervsdrivendes foreløbige skat, betales i 10 rater, jf. KSL § 58. 

 

Når indkomståret er afsluttet, beregnes en slutskat, jf. KSL § 60. Denne slutskat kan afvige væsentligt 

fra den foreløbige skat, da denne jo er baseret på en forventning om virksomhedens skattepligtige 

indkomst og fradragsberettigede omkostninger. Hvis slutskatten overstiger den foreløbige skat, er 

der tale om, at skatteyderen igennem året har betalt for lidt. Derved opstår der en restskat, som 

skatteyderen skal betale. Hvis der omvendt er betalt mere i foreløbig skat end den opgjorte slutskat, 

er der tale om overskydende skat, som tilbageføres til skatteyderen.  
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I forbindelse med VSO – betales der virksomhedsskat, der opkræves som B-skat. Hvis 

virksomhedsejeren hæver indkomsten fra kontoen for opsparet overskud, vil virksomhedsskatten 

blive modregnet i den beregnede slutskat for indkomståret. Tilsvarende gælder for 

konjunkturudligningsskat – ved brug af KAO og for udligningsskat ved brug af UFSK 

(udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere). Principperne for skatteberegningen er 

ens, uanset om den erhvervsdrivende vælger beskatning efter PSL, VSO eller KAO. Forskellen ligger 

i, hvilke indkomster og fradrag der indgår i den personlig indkomst og kapitalindkomsten, samt om 

der anvendes opsparing i VSO eller hensættelse til konjunkturudligning i KAO. 

 

Til forskel fra lønmodtageren vil den selvstændige erhvervsdrivende jf. PSL § 3, stk. 1 og stk. 2, 

kunne fradrage omkostninger, der har til formål at erhverve, sikre og vedligeholde driften af 

virksomheden, samt eventuelle afskrivninger denne måtte have. Herudover har den selvstændige 

erhvervsdrivende valgfrihed i forhold til hvordan personen vil beskattes, hvor lønmodtageren altid 

beskattes efter PSL. Udgangspunktet for den selvstændige er også PSL, men virksomhedsordningen 

eller kapitalafkastordningen kan tilvælges. Kapitalafkastordningen benævnes ikke yderligere i 

afhandlingen, grundet de mange fællestræk med VSO og at anvendelsen af specielt VSO har lagt til 

grund for indførelsen af lovændring nr. 684 af 8. juni 2017.  

  

4.2.2.1 Generelt om virksomhedsordningen 

Med indførelsen af lov nr. 144 af 19. marts 1986 har den selvstændige erhvervsdrivende, såfremt 

denne opfylder en række kriterier, mulighed for at anvende virksomhedsordningen, og dermed 

blive beskattet efter Virksomhedsskatteloven. Ordningen har til formål at sætte den selvstændige 

erhvervsdrivende i en fiktiv skattemæssig situation, med henblik på at sidestille virksomheden med 

kapitalselskabernes beskatning og finansiering. ”Fiktiv situation” skal forstås som at der er tale om 

en beregningsmodel, det er dermed stadig den erhvervsdrivende som person, beskatningen 

påhviler96.  

 

                                                      
96 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 179. 
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Jf. VSL § 1, stk. 1, kan virksomhedsordningen anvendes af skattepligtige personer, der driver 

selvstændig erhvervsvirksomhed. Der findes dog ikke en egentlig definition på ”selvstændig 

erhvervsvirksomhed”, og kvalifikationens opfyldelse påhviler en vurdering af, hvorvidt aktiviteten 

udføres for egen regning og risiko. Med ”skattepligtige personer” indebærer det, at den 

erhvervsdrivende er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark, jf. hhv. KSL §§ 1 og 2, stk. 1, nr. 

4. Herudover er det vigtigt at holde for øje, at virksomhedsindkomst der anses for kapitalindkomst 

eller konkursindkomst, ikke kan indgå i ordningen jf. VSL § 1, stk. 2. Hertil er der regnskabskrav i 

VSL § 2, stk. 1 og stk. 2, hvormed den erhvervsdrivende skal føre regnskab efter Bogføringslovens 

bestemmelser, samt oplyse om hhv. indskudskontoens og kontoen for opsparet overskuds størrelse. 

Valget af ordningen er et aktivt valg, og skal træffes sammen med selvangivelsen jf. VSL § 2, stk. 2. 

Opfylder den erhvervsdrivende ikke kravene, må denne se sig beskattet efter Personskattelovens 

regler i stedet97. 

 

Mekanismen i virksomhedsordningen er todelt. Med henblik på at sidestille den erhvervsdrivendes 

finansiering med selskabsformen, går renteindtægter og udgifter fra i den personlige indkomst, og 

ikke i kapitalindkomsten som ved beskatning efter PSL. Herudover sidestilles beskatningen med 

selskabsformen ved at lade den erhvervsdrivende have en konto for opsparet overskud, mod en 

betaling af acontoskat (22%). Der påhviler dermed den erhvervsdrivende en latent skattebyrde, som 

står til forfald i takt med at der hæves fra kontoen for opsparet overskud. De finansieringsmæssige 

fradrag favoriserer fremmedkapital, og der ønskes ikke en forskelsbehandling af finansiering af hhv. 

fremmed- eller egenkapital. Derfor gives der i ordningen et kapitalafkast beregnet som 

kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 7 ganget med den fastlagte afkastsats i henhold til VSL 

§ 12. Dette beløb fragår den personlige indkomst, og tilgår kapitalafkastet98. 

 

 

 

 

 

                                                      
97 Ibid. s. 182-186. 
98 Ibid. s. 179-208. 
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Figur 3: Virksomhedsordningen 

 

Kilde: (Hansen, et al., 2016, s. 588) 

 

Teorien i ordningen er illustreret i ovenstående figur, også kaldet “kassesystemet”. Den 

skattepligtiges overskud efter rentefradrag opdeles i kapitalafkast (kapitalafkastgrundlaget 

multipliceret med kapitalafkastsatsen) og det resterende overskud. Herefter opgøres den relevante 

hævning, bestående af tvungne og/eller frivillige hævninger, som den skattepligtige foretager i løbet 

af året. Dette beløb multipliceres med 1,28 for at få virksomhedsindkomsten inkl. skattebyrden. Den 

personlige indkomst vil herefter udgøre forskellen mellem det resterende overskud (3) og 

virksomhedsindkomsten (6). Slutteligt beregnes virksomhedsskatten og kontoen for opsparet 

overskud. På denne måde holdes lavt beskattede midler i ordningen, mens der påhviler en latent 

skattebyrde for den skattepligtige.  

 

Ved indtræden i ordningen er det jf. VSL § 3, stk. 2 et krav at der opgøres en indskudskonto. Denne 

er bestående af allerede beskattede midler som personen indskyder i ordningen, dvs. disse kan 

skattefrit hives ud igen. Kontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver fratrukket gæld. Der 

skal ligeledes opgøres et kapitalafkastgrundlag jf. VSL § 8. Kontoen opgøres som forskellen mellem 

virksomhedens aktiver og den gæld der indskydes i ordningen, herudover fratrækkes eventuelle 

beløb på mellemregningskonti, samt hensættelser til senere hævning. Udtræder man af ordningen 
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skal kontoen for opsparet overskud beskattes jf. VSL § 15 b, stk. 1, og denne medregnes til den 

personlige indkomst99. 

 

Muligheden for fradrag af driftsomkostninger kombineret med anvendelse af VSO kan gøre det 

skattemæssigt attraktivt at være selvstændig erhvervsdrivende frem for at være lønmodtager. 

Ordningen giver mulighed for at indkomstudjævne, ved blandt andet at optimere sin skattebetaling 

gennem sine hævninger i ordningen, hvilket kan være effektivt og ønskværdigt, hvis man ligger 

over topskattegrænsen. Fra VSL’s ikrafttræden har det været accepteret at den erhvervsdrivende 

lægger privat gæld ind i ordningen. Dette er accepteret grundet ordningens selvkontrollerende 

effekt100, samt som følge af et lovindgreb i 2014 der gjorde det umuligt at opspare i ordningen, når 

personen har en negativ indskudskonto jf. VSL § 11 stk.4. Effekten af at lægge privat gæld ind i 

ordningen er dermed, at man kan betale af på sin private gæld med lavt beskattede midler101. 

 

En anden fordel ved brug af ordningen, er et lavere AM-bidrag. Lønmodtagere betaler AM-bidrag 

af deres lønindkomster jf. AMBL § 2, og selvstændige erhvervsdrivende der ikke anvender VSO 

betales der AM-bidrag af den personlige indkomst fra virksomheden jf. AMBL § 4, stk. 1. Vælger 

den selvstændige i stedet at anvende VSO er bidragsgrundlaget i stedet den virksomhedsindkomst 

der opgøres efter VSL § 5, dvs. efter diverse fradrag. AMbidraget er dermed en bruttoskat for 

lønmodtageren, men en nettoskat for den selvstændige (Hansen, et al., 2016, s. 64). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
99 Ibid. s. 187-230. 
100 Ved at lægge privat gæld ind får man større fradrag for sine finansieringsomkostninger, men denne fordel 

bliver (i teorien) opvejet af at man samtidigt mindsker sit kapitalafkastgrundlag, og dermed sit kapitalafkast. 
101 Hansen, C. S. et. al. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 191. 
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Figur 4: Fordele og ulemper ved hhv. VSL & PSL 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med udgangspunkt i ovenstående antages det, at en rationel erhvervsdrivende skatteyder alt andet 

lige, vil foretrække at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende, med henblik på at kunne 

anvende virksomhedsordningen, såfremt de administrative omkostninger i forbindelse med 

ordningen ikke overstiger dennes forventede sparede skatteomkostning.   

 

4.2.3 Honorarmodtager 

Det bør nævnes at der gennem administrativ praksis er opstået en tredje type indkomstmodtager 

kaldet honorarmodtager.  Indkomster der falder under denne kategori vil typisk være arbejde der 

Fordele ved beskatning efter VSL:

• Finansiel sidestillelse med erhvervsdrivende

• Lav beskatning (dog latent skattebyrde)

• Afbetaling af gæld med lavtbeskattede midler

• Mulighed for skatteoptimering i forhold til 
topskattegrænsen

• Fradrag for erhvervsmæssige renter 

• Forrentning af erhvervsindkomst 
(kapitalafkast)

Fordele ved beskatning efter PSL: 

• Administrativt let

• Modregning af evt. underskud sker direkte i 
den personlige indkomst, og uudnyttet 
underskud fremføres til modregning i den 
skattepligtige indkomst 

Ulemper ved beskatning efter VSL:

• Store administrationsomkostninger for mindre 
erhvervsdrivende

• Høj kompleksitet

• Adskillelse af privat- og selskabsøkonomi

• Kræver stor likviditet ved udtræden (latent 
skat) 

• Evt. underskud modregnes i konto for opsparet 
overskud, ikke i den personlige indkomst

Ulemper ved beskatning efter PSL:

• Lavere rentefradragseffekt, da renterne 
modregnes i kapitalindkomsten

• Ingen mulighed for indkomstudjævning

• Får ikke forrentet sin erhvervsindkomst med et 
kapitalafkast
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falder uden for et tjenesteforhold, dermed ikke lønmodtagerindkomst, men hvor arbejdet ej heller 

udføres for egen regning og risiko, dermed er der heller ikke tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed.  Denne modtagertype kan ikke bruge VSL, men vil dog, modsat en 

lønmodtager, kunne fradrage eventuelle omkostninger, der har til hensigt at erhverve, sikre eller 

vedligeholde indkomsten. Honorarindtægter kan f.eks. være bestyrelseshonorarer, honorarer til 

kunstnere, forfattere, sportsudøvere m.v. Denne type indkomst er anerkendt af Østre Landsret, men 

har endnu ikke været for Højesteret102. 

 

4.4 LL § 4 

Som nævnt i foregående afsnit beror den teoretiske vurdering af hvorvidt en person skattemæssigt 

behandles som en lønmodtager eller en selvstændig erhvervsdrivende, på en lang række af forhold, 

som hver især, afhængigt af den givne situation, kan have betydning for klassifikationen i 

tvivlstilfælde.  

 

Katalysatoren for LL § 4 var skatterådsafgørelsen SKM2015.729.SR. Denne sag omhandlede et stort 

revisionspartnerselskab, der ønskede at udvide sin ejerkreds på ca. 100 partnere med 120 nye, der 

tidligere blot var ansatte. De nye partnere skulle dog kun have en ejerandel og stemmeret svarende 

til ca. 1/10 af de eksisterende partnere. Ved at investere 400.000 kr. fik de derved en stemmeandel på 

1/1120. Spørgsmålet i sagen gik på, hvorvidt de nye kapitalejere i skattemæssigt henseende kunne 

anses som selvstændig erhvervsdrivende og anvende virksomhedsordningen. Dette blev bekræftet, 

og retspraksis om at man blot ved at have en kapitalandel i en skattetransparent selskab, kunne 

anses som selvstændig erhvervsdrivende, blev hermed cementeret.   

  

Dette bindende svar gav anledning til, at Skatterådet blev bekymret for, at der kunne ske et skred i 

sondringen i forhold til hvornår man anses for at være lønmodtager og hvornår man anses for 

selvstændig erhvervsdrivende, og de opfordrede derfor skatteministeren til at foretage et 

                                                      
102 Ibid. s. 44-45. 



 Side 38 af 129  

 

lovindgreb103. Opfordringen blev af skatteministeren opfattet som advarsel mod et skred i praksis, 

hvor store andele af medarbejdere ville kunne gøres til medejere af rent skattemæssige årsager104.  

 

Af afgørelsen fra 2015 var der dermed dannet praksis for at personer kunne blive anset som 

selvstændige erhvervsdrivende, blot ved at deltage i et personselskab. Der var dermed en sikker 

retstilstand, men ikke en retstilstand lovgiver var tilfreds med. Med udgangspunkt i 

retskildehierarkiet og principperne beskrevet i afsnit 3.3, havde lovgiver derfor kun to muligheder 

for at ændre på retstilstande: at ændre praksis eller lovgive, da en lovændring har højere 

retskildeværdi end praksis, da der er direkte hjemmel i loven. Skulle praksis ændres som løsning på 

problemet, skulle det gøres fremadrettet, f.eks. ved at lægge et nyt styresignal ud. Der er som 

udgangspunkt ikke noget i vejen for at ændre en langvarig praksis, hvis der er saglige hensyn for 

en sådan ændring, dog skal ændringen være forenelig med lovgivningen, bekendtgørelser og 

domspraksis105. Løsningen i dette tilfælde blev at lave en lovændring, og som følge heraf stemte et 

flertal i Folketinget lovændringen nr. 684 af 8. juni 2017 igennem. 

 

Af lovgivers bemærkninger til loven106 fremgår det at lovgiver ikke ønsker, at 

virksomhedsordningen misbruges af personer, der ikke reelt er erhvervsdrivende, der er dermed 

tale om en værnsregel. Trods at partnerselskaber flere gange nævnes som eksempler på tilfælde hvor 

dette misbrug kan finde sted, er der i loven og bemærkningerne kun afgrænset til skattetransparente 

selskaber. Kommanditselskaber og interessentskaber bliver derfor ligeledes omfattet af 

lovændringen.  

 

Lovændringen er indført med en 3 års periode, hvorefter praksis på området gennemgås af 

Folketingets skatteudvalg107.  

 

                                                      
103 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber. s. 100-101. 
104 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
105 Michelsen, et al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 116. 
106 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
107 SKM2018.621.SR 
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Lovforslaget blev stemt igennem af folketingets partier, med ikrafttræden den 1. juli 2017, med 

virkning for indkomståret startende d. 1. januar 2018 eller senere. Tidsmæssigt indebærer dette, at 

hvis det traditionelle kalenderår følges, er der tale om start fra indkomståret 2018. Er der derimod 

tale om deltagelse i et selskab med forskudt indkomstår, f.eks. med indkomstårets begyndelse og 

afslutning i juni, vil loven først finde anvendelse for indkomståret 2019, jf. KSL § 22. 
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5. Analyse 

5.1 Indledning 

Med indførelsen af LL § 4 forsøger lovgiver at sørge for at vurderingen af hvorvidt en person er 

selvstændig eller lønmodtager, ikke alene beror på at have en kapitalandel i et personselskab. 

Vurderingen må derfor tage udgangspunkt i de oplistede kriterier i cirkulære nr. 129 af 4. juni 1994, 

samt en konkret subjektiv vurdering ved eventuelle tvivlsspørgsmål108. Med afsæt i casen om Line 

Pedersen, og hendes arbejde i Drift P/S, beskrevet i det kommende afsnit, analyseres 

personskabsdeltagerens skatteretlige kvalifikation, før og efter vedtagelsen af LL § 4, samt de 

problemer og konsekvenser denne kvalifikation medfører inden for det skatteretlige område. 

 

Indledningsvis analyseres de forhold der taler for selvstændig erhvervsdrivende, og hvilke der taler 

for lønmodtagerforhold, da det i bemærkningerne til LL § 4109 er klargjort, at den sædvanlige 

skatteretlige sondring skal anvendes ved vurderingen af, om der der foreligger selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Det understreges ligeledes i bemærkningerne, at ikke alle kriterier er lige 

velegnede til at vurdere kvalifikationen, hvormed særlig fokus bør tillægges de to kriterier: 

økonomisk risiko og omfanget af personselskabsdeltagerens indflydelse i selskabet.    

 

Det er af afgørende betydning for et skattesubjekts økonomiske disponeringer, at kvalifikationen er 

truffet korrekt, og at der er enighed om denne mellem skattevæsenet, hvervgiveren, personen og 

evt. dennes rådgivere. Forskellige vurderinger har store konsekvenser i forhold til VSO relaterede 

spørgsmål, indeholdelse af A-skat og AM-bidrag og fradragsret. 

 

5.2 Case 

For bedst at belyse disse situationer observeres nedenstående hændelsesforløb, med nedenstående 

subjekter (fremover benævnt ”casen”). Casen vil danne ramme for den juridiske analyse og søger at 

                                                      
108 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
109 Ibid. 
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vise et realistisk billede af et større dansk partnerselskabs struktur og organisering, inden for de 

liberale erhverv. Af lovbemærkningerne og de i afhandlingen nævnte skatterådsafgørelser, ses det 

blandt andet, at det er disse typer erhverv og disse selskaber der søges påvirket af lovændringen. 

Der tages specifikt udgangspunkt i partnerselskabet, da dette må antages at være typetilfældet for 

selskaber, der vil blive påvirket af lovændringen, grundet deltagernes hæftelsesform. Dette vurderes 

på baggrund af de i afhandlingen nævnte skatterådsafgørelser, der omhandler denne selskabsform, 

samt at flere store danske virksomheder inden for de liberale erhverv har organiseret sig i netop 

denne selskabsform110. 

 

5.2.1 Beskrivelse af selskabet 

Virksomheden Drift P/S er stiftet i 2007 som en vidensvirksomhed, der leverer ydelser inden for 

revision og bogføring samt rådgivning inden for finans, skat m.m. Ejerstrukturen er organiseret 

således, at selskabet Komplementar ApS er komplementar, og selskabets 50 partnere er 

kommanditaktionærer. Partnerne (gennem deres respektive holdingselskaber) og Komplementar 

ApS ejer hver én A-kommanditaktie i selskab Drift P/S med en nominel værdi på 300.000 DKK. 

Partnerne ejer ligeledes hver en anpart i Komplementar ApS til en værdi på 15.000 DKK. Endeligt 

eksisterer selskabet Aktiver ApS, som besidder de resterende A-, B- og C-kommanditaktier, samt 

alle driftsmidler, der udlejes til Drift P/S, da dette gør det matematisk nemmere at ændre i 

ejerkredsen i Drift P/S111. Aktiver ApS er ligesom Komplementar ApS ejet af partnerne gennem 

anparter til en værdi af 15.000 DKK stykket. 

 

 

 

 

 

                                                      
110 Observer blandt andet KPMG P/S, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Bruun & Hjejle 

Advokatpartnerselskab, Njord Advokatpartnerselskab, Plesner Advokatpartnerselskab m.fl. 
111 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber. s. 20 
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Figur 5: Illustration af ejerstruktur      

 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKM2018.579.SR & SKM2018.580.SR 

 

Hver kapitalejer underskriver ligeledes en ejeraftale, hvoraf det skal fremhæves at hver kapitalejer, 

ud over at købe kommanditaktier, forpligter sig til at yde ansvarlige lån til Drift P/S, der skal oprettes 

inden for 4 år efter indtrædelse som partner i selskabet. Den beløbsmæssig størrelse af disse lån 

beregnes ved at hver kapitalejer forpligter sig til at binde 70% af sit forventede resultat som 

selskabskapital i Drift P/S, fratrukket værdien af det beløb den pågældende partner har brugt på 

køb af anparter og aktier i selskabet. Dette krav er gældende for hele perioden hvor partneren er 

kapitalejer. Lånene har en uopsigelig løbetid på 4 år, uanset at kapitalejeren skulle udtræde af 

selskabet.  

 

Herudover beskriver ejeraftalen forhold som løn, rettigheder m.m. Ejeraftalen indeholder desuden 

beskrivelse af en normeret arbejdstid på 37,5 timer om ugen, med mulighed for bibeskæftigelse i det 

omfang at det ikke går ud over arbejdet i Drift P/S.  Herudover gives der ret til lønnet årlig ferie. 

Ejeraftalen binder personselskabsdeltagerne over for hinanden, men har i sig selv ikke nogen 

selskabsretlig gyldighed jf. SEL § 14. 
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Drift P/S budgetterer kundetimer for alle medarbejdere for et år ad gangen. Dermed er selskabet 

med til at bestemme hvilke kunder partnerne skal påtage sig, der er dog plads til fleksibilitet i 

forhold til kundevalg. Partnerne finder det naturligt at samarbejde og fordele opgaverne, selvom de 

skatteretligt er selvstændige erhvervsdrivende.   

 

Hvert holdingselskab indgår en konsulentbistandsaftale med Drift P/S, hvormed partneren udfører 

konsulentbistand på vegne af holdingselskabet, mod at modtage månedlige fakturaer fra Drift P/S. 

Partnernes indkomst fra Drift P/S fungerer som en forholdsmæssig andel af selskabets resultat, der 

følger fordelingsbrøken og udbetales månedligt med en sluttelig årlig regulering. 

Holdingselskaberne har ret til udbyttebetalinger samt forholdsmæssig del af overskuddet i Drift P/S. 

Holdingselskaberne modtager dermed vederlag i form af månedlige fakturaer, slutafregning samt 

eventuelle udbytter. Herudover modtager holdingselskabet renteindtægter fra det ansvarlige lån, 

såfremt dette er oprettet. Fordelingen af overskud fra Drift P/S sker efter forholdsmæssig ejerandel 

og årlig performance, målt efter interne nøgletal. Der er ikke fastsat nogen minimumsaflønning for 

partnerne, hvorfor hele det udbetalte vederlag afhænger af Drift P/S’ økonomiske resultater. 

Partnerne har også muligheden for at opspare overskud i Drift P/S. Selskabet har ved stiftelsen 

oprettet lovpligtige vedtægter, der opfylder minimumskravene jf. SEL § 28. Disse benævnes ikke 

yderligere i afhandlingen. 

 

Drift P/S har et traditionelt kalenderår (1. januar – 31. december), og kan sagtens håndtere deres egen 

revision oven i den travle regnskabsperiode (forår). I alle selskabets leveår har der været overskud. 

 

Selvom Drift P/S er et personselskab, er det underlagt Selskabslovens bestemmelser, herunder 

eventuelle tilpasninger jf. SEL kap. 21. Drift P/S har dermed en direktion og en bestyrelse, hvor 

førstnævnte består af en CEO, en COO og en CFO, og sidstnævnte er bestående af 5 medlemmer, 

der vælges på selskabets generalforsamling af kapitalejerne. 
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Selskabets partnere mødes månedligt på såkaldte ”partnermøder”, samt på den årlige 

generalforsamling, hvor selskabets drift og økonomiske situation vurderes og tilpasses til det 

kommende regnskabsår.  

 

Selskabets kapitalejere fremgår tydeligt af selskabets årsrapport.   

 

5.2.2 Beskrivelse af casepersonen (Line Pedersen) 

Line Pedersen (LP) er 35 år gammel og er uddannet HD(R) og cand.merc.aud fra Copenhagen 

Business School. Sideløbende med sit arbejde i Drift P/S har LP taget uddannelsen og er blevet 

godkendt som statsautoriseret revisor. Hun er bosiddende i København og har siden år 2007 arbejdet 

som revisor i Drift P/S. Her er hun steget i graderne fra Junior Assistant til Director. Line Pedersen 

har ambitioner om at nå til tops i selskabet, og i 2014 blev hun ved et partnermøde godkendt som 

ny partner i Drift P/S, med virkning pr. 01.01.2015. Ifølge den underskrevne ejeraftale, er Line 

Pedersen forpligtet til at indbetale et ansvarligt lån inden for 4 år efter hendes indtræden som partner 

i Drift P/S. Da LP ikke ser nogen grund til at give afkald på pengene tidligere end nødvendigt, venter 

hun de 4 år med at indbetale lånet. Line Pedersen indbetaler det ansvarlige lån pr. 01.01.2019. 

 

Line Pedersen har i sin tidligere funktion som Director haft stort ansvar og store ledelsesbeføjelser 

inden for virksomheden, som følge af hendes fortrinlige arbejde gennem årene. Hendes overgang 

til partner har derfor ikke været en omvæltende begivenhed i forhold til hendes daglige arbejde, 

forskellen for hende ligger mere i, at hun nu har sit eget holdingselskab, hvorfra hun nu udbetaler 

løn til sig selv, samt en udvidelse af hendes lederansvar. De væsentligste forskelle mellem hendes 

stillinger er illustreret i nedenstående figur: 
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Figur 6: Forskelle mellem Partner og Director  

  Partner Director 

Kapitalandel Ejerandel på 300.000 DKK Ingen andel 

Krav om 

kapitalbinding 

Krav om at min. 70% af den 

forventede andel af resultat som 

selskabskapital og evt. yderligere 

ansvarlige lån. 

Intet krav om kapitalbinding. 

Ansvarligt lån 
Krav om et ansvarligt lån til Drift 

P/S. 
Ingen ansvarlige lån. 

Indflydelse 

Stemmeret på partnermøde og på 

generalforsamling. Kan herudover 

vælges til direktion, bestyrelse og 

afdelingsledelse. 

Deltagelse i afdelingsmøder, og 

instruktionsbeføjelser over 

kollegaer under hende.  

Konkurrenceklausul Konkurrenceklausul. Ingen konkurrenceklausul. 

Ansættelsesforhold 
Ikke omfattet af Funktionærloven 

og har ingen ret til feriepenge. 

Omfattet af Funktionærloven og 

har ret til feriepenge. 

Økonomiske forhold 

Partnerens holdingselskab har kun 

krav på vederlag, såfremt der i Drift 

P/S er et positivt resultat 

Har ret til aftalt løn, samt 

pensionsindbetalinger jf. kontrakt. 

Bonusaflønning finder ydermere 

anvendelse. 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKM2018.579.SR & SKM2018.580.SR 
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Både i sin funktion som Director og i sin funktion som partner er Line Pedersen underlagt selskabets 

officielle retningslinjer.  

 

Som følge af de skattemæssige fordele har Line Pedersen siden 2015 benyttet virksomhedsordningen 

for sin indkomst fra revisionsvirksomheden når hun har lavet sin indkomstopgørelse. Der har 

heldigvis været mange af de eksisterende partnere, der har kunnet være behjælpelige med oprettelse 

og korrekt disponering i forhold til denne. 

 

Ud over sit arbejde som revisor i Drift P/S, synes Line Pedersen, det er spændende at investere i 

ejendomme i København og omegn. Dette har hun beskæftiget sig med gennem sin 

enkeltmandsvirksomhed, LP Investeringsejendomme, siden året 2012. LP har været heldig med sine 

investeringer og har formået at generere overskud, både gennem salg og udlejning. Lige siden 

virksomhedens opstart, har LP gjort brug af beskatning jf. VSL, og dermed brugt 

virksomhedsskatteordningen. Da LP har en fornuftig indkomst fra hendes beskæftigelse som 

revisor, har hun ladet pengene stå som opsparet overskud, der er aconto beskattet, i VSO'en. Line 

Pedersen har fået bekræftet af Drift P/S interne afdeling at hendes sidebeskæftigelse ikke er i strid 

med hendes konkurrenceklausul, såfremt hun ikke bruger Drift P/S navn i sin udøvelse af 

virksomheden. 

 

Line Pedersen fortsætter ufortrødent med sine mange arbejdsopgaver, men bliver pludselig nervøs, 

da mange af hendes kollegaer snakker om en ny lov, der kan give problemer med deres nuværende 

skattemæssige situation. 

 

I de nedenstående foretages analysen i den rækkefølge, som beskrevet i indledningen til dette afsnit. 
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5.3 Kvalifikation af selvstændige erhvervsdrivende og 

lønmodtagere  

LL § 4 sætter ikke tvivl om, hvorvidt Drift P/S udøver erhvervsmæssig virksomhed. Ej heller om 

hvorvidt selskabet er en skattetransparent enhed. I Danmark opereres med det fulde 

transparensprincip, dvs. deltagerne i selskabet beskattes af hele indkomsten på deltagerniveau. 

Loven ændrer derfor kun på kvalifikationen af indkomsten, der tilkommer selskabsdeltageren. Dvs. 

hvorvidt indkomsten er lønindkomst, indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed, honorarindkomst 

eller en fjerde ikke-klarlagt kategori. Sondringen mellem lønmodtager og selvstændig 

erhvervsdrivende kaster loven heller ikke meget lys over. 

 

Af bemærkningerne til lovforslaget112 gøres der opmærksom på at der i skattelovgivningen ikke er 

en reel definition på at være selvstændig erhvervsdrivende. Definitionen er opstået gennem praksis, 

og vurderingen i de enkelte situationer er dermed subjektiv, baseret på præmisser fra tidligere 

afgørelse og bindende svar. Som nævnt i afsnit 4.2 kan SKATs cirkulære om Personskatteloven 

ydermere anvendes som fortolkningsbidrag i de konkrete situationer. Af de oplistede kriterier 

nævnes det, at ingen af kriterierne alene bør tillægges mere værdi end de andre, der er tale om en 

helhedsvurdering. 

 

Retspraksis på området tager udgangspunkt i denne helhedsvurdering, hvor forskellige 

situationsbestemte kriterier er udslagsgivende for udfaldet. 

 

I SKM2015.372.ØLR blev to svenske læger anset for lønmodtagere, til trods for at de havde 

driftsomkostninger forbundet med deres arbejde, da arbejdet der blev udført blev anset for udført 

for hospitalets regning og risiko. 

 

                                                      
112 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
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I ”Tupperware-dommen” (UfR 1996, 449 H) blev det fastslået, at der for skattesubjektet var tale om 

selvstændig erhvervsvirksomhed for salget af subjektets Tupperware-produkter, på baggrund af de 

forhold at personen selv afholdte udgifter og bestemte egne arbejdstider. 

 

I SKM2007.35.ØLR udøvede en professor ved siden af sin primære beskæftigelse forfatter- og 

foredragsvirksomhed. I afgørelsen var de udslagsgivende faktorer, at uanset hvor stort omfang 

biaktiviteten havde, afholdtes der ikke betydelig udgifter i forbindelse hermed, og der var ikke tale 

om en betydelig økonomisk risiko for professoren. Der var dermed ikke tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed. 

 

I SKM2007.273.HR fakturerede en hovedaktionær sit eget selskab for konsulentydelser, men blev af 

Højesteret anset som lønmodtager, da personen kun i begrænset omfang havde udført lignende 

arbejde ved siden af virksomheden, samt at personens arbejde indgik som en fast og løbende del af 

virksomhedens drift. Højesteret mente ikke, at arbejdet var forbundet med en økonomisk risiko, og 

personen havde ikke udgifter der skilte sig betydeligt ud fra, hvad en lønmodtager måtte forventes 

at have. 

 

Det er vigtigt at understrege, at hver situation beror på en konkret vurdering. F.eks. ses det i 

SKM2003.555.HR at en journalist, der ikke havde et ansættelseskontrakt, ret til feriepenge og 

afregnede til et dagblad gennem fakturaer, stadig blev anset som lønmodtager af Højesteret. 

Begrundelsen herfor var at skatteyderen udførte samme arbejde som andre journalister, og modtog 

godtgørelser på linje med lønmodtagere under dagbladets ansættelse. Helhedsvurderingen er 

dermed det afgørende i kvalifikationen.   

 

Til trods for de ovenstående sagers forskellige situationer, har de det tilfælles, at den økonomiske 

risiko og hvorvidt aktiviteten afholdes for egen regning, har vejet tungt i vurderingen af 

skatteyderens klassifikation. Dermed ligger vurderingen i praksis i tråd med SKATs cirkulære om 

Personskattelovens definitioner på den erhvervsdrivende og lønmodtageren, som værende hhv. ”… 

udøvelse af virksomhed af økonomisk karakter for egen regning og risiko” og ”… den der modtager vederlag 
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for arbejde i tjenesteforhold … idet indkomstmodtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og 

i det hele for dennes regning”.113 

 

Men hvor sondringen i f.eks. enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kan virke simpel, kan 

den være sværere at gå til i kommanditselskaber og partnerselskaber. Flere af kriterierne oplistet i 

cirkulæret om Personskatteloven, angående selvstændige erhvervsdrivende, er f.eks. ikke 

anvendelige på en advokat i et partnerselskab med et stort antal partnere. En sådan skatteyder vil 

sandsynligvis ikke skilte med eget navn, eje selskabets aktiver, have egne lokaler, annoncere for sig 

selv, have ansvar for ulykker under arbejdets udførsel m.m. I høringssvarene til lovforslaget giver 

Dansk Erhverv114 og FSR115 ligeledes udtryk for bekymring om cirkulærets oplistede kriteriers 

anvendelighed i forhold til skattetransparente selskaber. Dette benævnes også kort i 

bemærkningerne til lovforslaget af skatteministeren116, hvor det anføres at disse kriterier potentielt 

ikke har samme anvendelighed for visse situationer.     

 

Med udgangspunkt i de almindelige kriteriers potentielt manglende anvendelighed, anfører FSR117 

i deres høringssvar, og skatteministeren i bemærkningerne til lovforslaget118, at der er to 

overordnede forhold der skal tillægges vægt i tvivlssituationer: den økonomiske risiko for 

selskabsdeltageren, og omfanget af dennes indflydelse i selskabet. Har en personselskabsdeltager 

tilstrækkelig indflydelse og økonomisk risiko forbundet med sit ejerskab, må denne dermed være at 

anse som selvstændig erhvervsdrivende. 

 

Det er værd at bemærke at begge kriterier er forbundet med en grad af subjektivitet. Spørgsmålet 

om hvor meget indflydelse og økonomisk risiko er nok, kan være svært for en person og dennes 

rådgivere at vurdere, og i værste tilfælde kan de have forskellige meninger og SKAT kan have en 

tredje mening. For at blive afklaret om SKATs position, kan man udbede sig et bindende svar, og 

                                                      
113 SKAT. (04. 07 1994). Cirkulære om personskatteloven. 
114 Dansk Erhverv. (30. marts 2017). Høringssvar - Dansk Erhverv. 
115 FSR. (29. marts 2017). Høringssvar - FSR. 
116 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
117 FSR. (29. marts 2017). Høringssvar - FSR. 
118 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
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hvis der hersker uenighed, kan tvister afgøres ved domstolene. En retssag kan dog være 

omkostningstung for en mindre erhvervsdrivende, og vurderingen af, hvorvidt skatteyderen er 

selvstændig eller lønmodtager, skal foretages årligt.   

 

LL § 4 er en ny lov, og retspraksis på området er derfor sparsom. Der har endnu ikke været en sag 

for domstolene. Der er dog inden for det seneste år offentliggjort 5 bindende svar angående 

lovændringen. Med bindende svar er der tale om en forespørgsel, hvormed spørger kan sikre sig at 

kende den skattemæssige virkning af en disposition, og dermed hvordan SKAT anser gældende 

lovgivning jf. FVL § 7. Svaret binder myndighederne, såfremt der ikke sker ændringer i 

forudsætningerne, der ligger til grund for afgørelsen jf. SFL § 25, stk. 2119. Retskildeværdien af disse 

svar er dermed under en domsafgørelse, og det er ikke umuligt at en domstol kan se sagen 

anderledes end SKAT. De fire sager er kort summeret nedenfor:  

  

SKM2018.248.SR 

Sagens spørgsmål gik på, hvorvidt en skatteyder stadig kunne anses som selvstændig 

erhvervsdrivende ved deltagelse i et K/S, efter indførelsen af LL § 4. Den økonomiske aktivitet var 

konsulentvirksomhed, i form af rådgivning og brug af et underliggende selskabs produkter. 

Skatteyderen var kommanditist i selskabet, og fordelingsbestemmelserne var fastlagt efter en 

fordelingsnøgle og en samarbejdsaftale mellem kapitalejerne. Skatterådet fandt skatteyderen som 

selvstændig erhvervsdrivende, med belæg i de forhold at skatteyderens vederlag afhænger af 

dennes præstationer, at skatteyderen selv afholder flere erhvervsmæssige omkostninger, at 

skatteyderen ikke er underlagt instruktionsbeføjelser, og at skatteyderen ved afskedigelse ikke er 

forhindret i at medtage sine nuværende kunder. 

  

SKM2018.475.SR 

Spørgsmålet gik her på hvorvidt skatteyderens anpartsselskab kunne anses som rette 

indkomstmodtager, ved at købe 20 % af de to personselskaber, som skatteyderen deltog i (ét I/S og 

ét IVS). Skatterådet bekræftede, at ApS-selskabet var rette modtager, ved at lægge vægt på 

                                                      
119 Michelsen et. al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. S. 85-88. 
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skatteyderens økonomiske risiko og indflydelse i de 2 personselskaber, samt fordelingen af 

overskud efter ejerandel, og at skatteyderen havde egne dertil-indrettede lokaler som denne 

arbejdede ud fra. 

  

SKM2018.579.SR & SKM2018.580.SR 

Sagerne drejer sig om to personer i samme selskab, med en ejerstruktur lig den opstillede i 

afhandlingens case (se afsnit 5.2.1). Begge skatteydere ejede kapitalandele i det underliggende 

partnerselskab gennem deres respektive holdingselskaber. Begge skatteydere havde stemmeret ved 

generalforsamlingen og instruktionsbeføjelser over ansatte, men var del af så stor en ejergruppe at 

indflydelsen i selskabet var begrænset. Dette kriterium var dog ikke diskvalificerende såfremt andre 

kriterier talte for status som selvstændig erhvervsdrivende. Sagerne stod og faldt dermed på den 

økonomiske risiko. Skatteyderen i SKM2018.580.SR havde været partner i flere år, og havde et 

indskud på 266-385 tkr., samt et ansvarligt lån til partnerselskabet på 7-10 mio. kr. Som følge heraf 

blev denne anset som værende selvstændig erhvervsdrivende. Skatteyderen i SKM2018.579.SR var 

derimod en nytiltrådt kapitalejer, og havde indskudt den nødvendige kapital på 266-385 tkr., men 

havde ikke noget ansvarligt lån, blot en forpligtelse til at indbetale lånet i størrelsesordenen 3-5 mio. 

kr. inden for 3 år.  Det var Skatterådets opfattelse at det alene var det ansvarlige lån, der aktuelt og 

reelt var indbetalt, der kunne henregnes til den økonomiske risiko. Dermed var den økonomiske 

risiko for skatteyderen begrænset til indskuddet på 266-385 tkr. Skatterådet lagde vægt på, at denne 

risiko var lavere end den i SKM2015.729.SR (se afsnit 4.4). Da skatteyderen ikke havde samme 

økonomiske risiko som de øvrige kapitalejere, mente Skatterådet at denne måtte anses som værende 

lønmodtager i partnerselskabet, og ikke kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende før det 

tidspunkt, hvor skatteyderen har samme økonomiske risiko som de eksisterende kapitalejere.    

  

SKM2018.621.SR 

I denne sag drejede spørgsmålet sig om, hvorvidt skatteyderens anpartsselskab kunne anses som 

rette indkomstmodtager, og ikke skatteyderen selv, for den overskudsandel der tilgik 

anpartsselskabet fra et underliggende partnerselskab. Skatteyderen var én blandt 20-30 kapitalejere 

i partnerselskabet. Skatteyderen blev anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, og 

anpartsselskabet som den rette indkomstmodtager, da skatteyderen selv ejede anpartsselskabet 
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100%, havde 7,35% af stemmerne og dermed samme stemmeret som de øvrige deltagere, ikke var 

underlagt instruktionsbeføjelser, og havde instruktionsbeføjelser over de ansatte i partnerselskabet. 

Der forelå dermed, i skattemyndighedernes øjne, bestemmende indflydelse. For så vidt angår den 

økonomiske risiko, havde skatteyderen en vurderet risiko på 7-8 millioner i form af indskud i 

partnerselskabet. Hertil kom at overskuddet alene afhang af skatteyderens indsats og præstationer, 

uden nogen nedre grænse. Skattemyndigheder lagde særligt vægt på det faktum at den 

beløbsmæssige størrelse af den økonomiske risiko, oversteg normale lønmodtagerforhold.   

 

Den skatteretlige kvalifikation af skatteyderen skal som nævnt foretages ud fra en samlet vurdering 

af alle relevante forhold, men for deltagelse i større skattetransparente selskaber beror vurderingen 

i høj grad på de to forhold: økonomisk risiko og bestemmende indflydelse. For Line Pedersen i Drift 

P/S analyseres i nedenstående afsnit de underliggende forhold for hendes skatteretlige 

kvalifikation.    

  

5.3.1 Kvalifikation af Line Pedersen i Drift P/S 

Jf. foregående afsnit og den juridiske vejledning120, er det et krav for en skatteyder, for at kunne anses 

som selvstændig erhvervsdrivende, at have økonomisk risiko og bestemmende indflydelse. Begge 

faktorer vurderes ud fra en konkret bedømmelse. Der skal gennem den økonomiske risiko være 

mulighed for at lide tab ved underskudsgivende år, vederlag skal afhænge af de økonomiske 

resultater, og der må ikke være tale om minimumsvederlag. Ved bestemmende indflydelse er en 

stemmeret i sig selv ikke tilstrækkeligt. Er der ansatte i selskabet, er det essentielt at skatteyderen 

har instruktionsbeføjelser over en andel af disse, hvis ikke alle. Ved mindre virksomheder kan det 

være betydeligt nemmere at argumentere for denne indflydelse, end i større partnerskaber121.  

 

For Line Pedersen i Drift P/S vil disse forhold analyseres i nedenstående afsnit. 

                                                      
120 SKAT. (31. januar 2019a). Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.1 - Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning 

over for lønmodtagere. 
121 Ibid. & SKAT. (31. januar 2019b). Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.2 - Praksis om afgrænsningen af selvstændig 

erhvervsvirksomhed over for lønmodtagere. 
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5.3.1.1 Indflydelse som partner i Drift P/S 

Af bemærkningerne til lovforslaget122 fremgår det at bestemmende indflydelse foreligger, når 

skatteyderen har en reel indflydelse på selskabets overordnede beslutninger. Da Drift P/S er et 

partnerselskab, er selskabet underlagt Selskabslovens bestemmelser, hvormed bestyrelsen i sidste 

ende sidder med de overordnede beslutningerne jf. SEL § 115. Den daglige ledelse varetages af 

direktionen jf. SEL § 117, hvormed denne har store beføjelser i forbindelse med driften af selskabet. 

Hvorvidt der i dette tilfælde er tale om overordnede beslutninger kan diskuteres, men der er tale 

om vidt omfattende beføjelser. 

 

Partnerne udøver deres magt gennem de månedlige partnermøder og generalforsamlingen. På disse 

møder tages beslutninger om ejerkredsen og andre forhold vedrørende selskabets fremtid. Selvom 

et partnerselskab kan have mange ejere, er partnernes individuelle performance af afgørende 

betydning for selskabets samlede indtjening, og beslutninger om ind- og udtræden må være af 

overordnet karakter for selskabet. Ligeledes må indflydelse på fremtidige strategier eller politikker 

for selskabet som helhed være forbundet med en overordnet beslutningskarakter. Partnerne har 

dermed overordnet beslutningskompetence. 

 

FSR – danske revisorer123 rettede i behandlingsprocessen af lovforslaget henvendelse til Folketingets 

Skatteudvalg. FSR må antages at have indgående kendskab til revisionsselskabers, og derigennem 

partnerselskabsformens, organisering og forhold vedrørende ejerstruktur m.m. FSR fremhæver at 

skattetransparente revisionsselskaber er kendetegnet ved, at der tages væsentlige beslutninger på 

partnermøder, og derigennem at den daglige ledelse typisk ikke tager beslutningerne, der ikke i 

forvejen er godkendte af kapitalejerne. Den formelle ledelse gør dog forarbejdet for disse store 

beslutninger. Den enkelte partners inddragelse i beslutningsprocessen beskrives som ”essentiel”. 

Heraf kan det udledes at partnerkredsen i en forstand ikke er underlagt den daglige ledelse, snarere 

omvendt, og har vidtrækkende magt i forhold til de driftsmæssige beslutninger i selskabet. 

 

                                                      
122 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
123 FSR. (26. maj 2017b). Bilag 10 - Henvendelse af 26/5-17 fra FSR - danske revisorer. 
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Den formelle ledelsesstruktur, i form af direktion og bestyrelse, er dermed ikke altafgørende i 

forhold til hvem der reelt sidder med bestemmende indflydelse på de overordnede beslutninger, 

om end medlemmer af begge må antages at have mere indflydelse end den gængse partner 

selvstændigt har. Den reelle indflydelse må i høj grad ligge hos partnerne, og udøves gennem 

partnermøderne. Deraf fremgår det at formelle titler i sig selv ikke er afgørende for hvorvidt der 

foreligger bestemmende indflydelse. 

 

Det skal understreges, at ovenstående ikke nødvendigvis er gældende i alle partnerselskaber, men 

er en observation fra Danmarks største sammenslutning af revisorer, og dermed antages at være 

repræsentativt for branchen, i det omfang at selskaberne drives i partnerselskabsform. Drives 

partnerselskabet ikke efter den førnævnte ledelsesstruktur, må det dermed antages, at de 

overordnede beslutninger tages af bestyrelsen, og muligvis af direktionen, hvormed partnerne 

underlægges deres instruktionsbeføjelser. I skatteministerens svar til FSR124 understreger han, at der 

i vurderingen skal tages højde for netop, hvorvidt man er underlagt instruktion og tilsyn fra f.eks. 

en bestyrelse. 

 

Forholdet omkring instruktionsbeføjelser har været udslagsgivende i en række sager. Dette ses 

blandt andet i SKM2007.215.VLR, hvor syv sprængningseksperter blev anset som lønmodtagere i 

forbindelse med deres arbejde med at rydde ammunition for et I/S, dette blandt andet grundet at de 

var underlagt instruktionsbeføjelser og kontrol. 

 

Specielt inden for lægebranchen har der været mange sager på dette område. I 2011 og 2012 blev der 

afsagt en række afgørelser i forbindelse med lægers arbejde på privathospitaler (SKM2012.261.SR, 

SKM2012.260.SR, SKM2012.199.SR, SKM2012.200.SR, SKM2012.231.SR, SKM2012.262.SR, 

SKM2011.718.LSR og SKM2011.854.SR). Sagerne drejer sig om forskellige situationer, men fælles for 

afgørelserne var at Skatterådet lagde vægt på at lægerne var underlagt instruktionsbeføjelser ud 

over hvad der kunne forventes i erhvervsmæssige forhold125.  

                                                      
124 Skatteministeriet. (16. maj 2017b). L 194 endeligt svar på spørgsmål 1. s. 11. 
125 Abrahamson, A., & Hove, J. S. (2014). Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere: i skatteretligt og 

ansættelsesretligt perspektiv. s. 54-55.  
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I forhold til Line Pedersens indflydelse fremgår det af casen, at hun både i sin funktion som Director 

og partner, er underlagt selskabets officielle retningslinjer. Ifølge figur 6 (se afsnit 5.2.2) er de største 

forskelle i relation til hendes indflydelse i hendes overgang fra den ene funktion til den anden, er de 

ansættelsesretlige forhold, udvidede instruktionsbeføjelser og stemmeretten på partnermøder og 

generalforsamlingen. Med udgangspunkt i førnævnt beskrevne uformelle ledelsesstruktur, må 

specielt stemmeretten som partner tillægges høj værdi i forbindelse med vurderingen af hendes 

indflydelse, da partnerne har så stor en magt, som de har. Dette tæller som moment for kvalifikation 

som selvstændig erhvervsdrivende, hvor de formelle strukturer taler for lønmodtagerforhold (da 

bestyrelsen og direktionen formelt har den bestemmende indflydelse).   

 

LP indtræder i Drift P/S som kapitalejer nummer 50. Ved en generalforsamling vægter hendes 

stemme dermed kun med 2%. Dette forhold kan i sig selv tale stærkt imod, at hun i sin funktion som 

partner har bestemmende indflydelse. I bemærkningerne til lovforslaget bemærkes det, at for at 

indflydelse kan tillægges vægt i vurderingen, er det ikke tilstrækkeligt at se på stemmeretten. 

Skatteyderen skal udøve sin indflydelse, f.eks. gennem instruktionsbeføjelser126. Skatteministeren 

kommenterer ligeledes problemet i forhold til større sammenslutninger i sit svar til DI og Gorrissen 

Federspiel: 

 

”Generelt ses lovforslaget ikke at forhindre fortsat vækst og konsolidering i virksomhederne. Det er dog 

opfattelsen, at jo større en sammenslutning er, des mindre må det som udgangspunkt formodes, at den enkelte 

deltagers selvstændighed og indflydelse bliver. Sammenslutningens størrelse er dog ikke i sig selv 

diskvalificerende for, at deltagere heri kan blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende. ” 

                                                                                                          (Skatteministeriet, 2017b, s. 7) 

  

”Det må formodes, at i en virksomhed med flere tusinde partnere må det være udgangspunktet, at de fleste 

deltagere ikke vil kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende efter den foreslåede lovændring. ” 

(Skatteministeriet, 2017b, s. 15)  

                                                      
126 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. 
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Antallet af partnere kan dermed være afgørende for mængden af indflydelse, men der er lang vej 

fra skatteministerens eksempel på tusindvis af partnere, til de danske forhold. Et af Danmarks 

største revisionsselskaber, Deloitte, havde f.eks. i 2017/18 90 partnere127, og det er uklart om 

ministeren mener, at dette er for mange til at partnerne kan have indflydelse. I mangel af et mere 

konkret svar kan man derfor se, at reel indflydelse stadig kan diskuteres, når man taler om 

selskabsdeltagerantal under de fremsatte ´tusinde partnere´.  

 

Relevansen af forholdet undermineres en smule af udtalelsen om, at sammenslutningens størrelse 

ikke i sig selv er diskvalificerende, hvilket også kan observeres af de to skatterådsafgørelser 

SKM2018.579.SR og SKM2018.580.SR, hvor indflydelsen ikke bliver tillagt afgørende vægt i 

afgørelsen af hhv. lønmodtagerforhold og selvstændig erhvervsdrivende forhold. Set i lyset af dette 

må ejerandelen, om end procentvis beskeden, være stor nok til ikke at kunne afvise forhold som 

selvstændig erhvervsdrivende. Yderligere kan det ud fra SKM2018.580.SR udledes at, til trods for at 

et partnerselskab har mange aktionærer samt bestyrelse og direktion, kan skatteydere stadig 

kvalificeres som selvstændige erhvervsdrivende, med økonomisk risiko som det bærende forhold 

for kvalificeringen.   

 

Anledningen til LL § 4 var som bekendt SKM2015.729.SR. I sagen gik spørgsmålet på, hvorvidt en 

beløbsmæssigt mindre klasse kapitalejere, såkaldte ’lønpartnere’, kunne anses som selvstændige 

erhvervsdrivende. Bekymringen var, at selskaber i større grad ville organisere sig således at flere og 

flere ledende medarbejdere ville kunne fragå lønmodtagerbeskatning og blive anset som 

selvstændige erhvervsdrivende128. Netop denne opdeling af kapitalejere i klasser, synes at kunne 

give spørgsmålet om indflydelse mere vægt i vurderingen, hvilket også understøttes af Børjesson, 

Kruhl & Sørensen129 da de påpeger, at i partnerselskaber hvor kapitalejerne ikke er ligeværdige, vil 

der være større sandsynlighed for, at de partnere der har lavere kapitalklasse, vil blive anset som 

                                                      
127 Deloitte. (2018). Gennemsigtighedsrapport 17/18. 
128 Skatterådet. (22. september 2015). L 194 Bilag 6: Henvendelse fra Skatterådet - Udfordringer ved afgrænsning 

mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
129 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber.s. 26. 
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lønmodtagere. For Drift P/S tillægges dette forhold dog ikke yderligere vægt, da kapitalejerne har 

ligeværdige kapitalandele og stemmerettigheder. 

 

Ud fra ovenstående afsnit vil Line Pedersen, ved sin overgang til partner i Drift P/S, opnå en vis 

indflydelse i selskabet. LP har instruktionsbeføjelser, og bestemmer lige så meget som de andre 

kapitalejere i selskabet på partnermøder og på generalforsamlingen. Omvendt sidder LP ikke i 

hverken direktionen eller bestyrelsen, og stemmeandelen er procentvis beskeden. Reel 

bestemmende indflydelse synes at være begrænset, om end ikke ikke-tilstedeværende. Men som 

nævnt i skatteministerens svar til DI130 er størrelsen af selskabet ikke i sig selv diskvalificerende. 

Kvalifikationen af Line Pedersen må derfor i langt større grad bero på hendes økonomiske risiko.  

 

5.3.1.2 Økonomisk risiko 

Vurdering af en selskabsdeltagers økonomiske risiko i et personselskab kan hurtigt afgøres og 

tillægges afgørende vægt i f.eks. enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, hvor deltageren 

hæfter personligt og ubegrænset. For kommanditaktionærer i partnerselskaber eller kommanditister 

i kommanditselskaber, er en vurdering sværere, på grund af deltagernes begrænsede hæftelse. 

Komplementaren hæfter i begge selskabsformer ubegrænset, men som det f.eks. opstilles i 

ovennævnte case, kan et stort antal partnere undgå at have en fysisk person som komplementar, 

ved at have et anpartsselskab som komplementar. Er den økonomiske risiko for en deltager i et P/S 

eller et K/S begrænset og af en insignifikant størrelse, taler dette moment for kvalifikation som 

lønmodtager131. 

 

I forbindelse med vurderingen af den økonomiske risiko ved deltagelse i et skattemæssigt 

transparent selskab, er størrelsen af deltagerens indskud i forhold til den samlede kapital uden 

betydning, jf. skatteministerens svar132 på SEGES høringssvar133. 

                                                      
130 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. s. 7. 
131 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber.s. 26. 
132 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. 
133 SEGES. (30. marts 2017). Høringssvar - SEGES. 
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Den økonomiske risiko er ikke kun begrænset til deltagerens indskud, men også eventuelle skyldige 

indskud. Der skal være tale om reel økonomisk risiko, forstået som, at der skal være risiko for at lide 

tab, og ikke kun for ikke at blive honoreret for sit arbejde. Overskud til deltageren skal afhænge af 

overskuddet i virksomheden og omvendt skal deltageren også lide eventuelle tab selskabet måtte 

lide134. Af casebeskrivelsen (se afsnit 4.2) fremgår det, at Line Pedersens overskud afhænger af 

selskabets resultat, dette værende både gode og dårlige resultater. Line Pedersen er herudover ikke 

omfattet af nogen aftaler om minimumsaflønning. 

 

Af SKM2007.35.ØLR kan den udledes at specielt hæftelsen tillægges væsentlig betydning over, i 

dette tilfælde, manglende honorering af arbejdsindsats. I denne sag drev en historiker foredrags- og 

forfattervirksomhed og havde udarbejdet et manuskript som denne ikke var sikker på at forlaget 

ville honorere ham for. Flertallet i Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde økonomisk risiko 

forbundet med dette, da han ikke havde væsentlige udgifter ved aktiviteten, og dermed ikke påtog 

sig en sædvanlig risiko. 

 

Af SKATs cirkulære om Personskatteloven (1994) fremgår der flere kriterier, der knytter sig til den 

økonomiske risiko. Blandt andet forholdet om hvorvidt skatteyderen selv ejer de aktiver der bruges 

til udøvelsen af den økonomiske aktivitet, og at skatteyderen etablerer sig i egne lokaler m.m. Begge 

forhold vil i givet fald tale for erhvervsmæssig risiko, i og med der er tale om større økonomiske 

investeringer og udgifter, end det er forventeligt at en lønmodtager afholder. For Line Pedersen kan 

disse forhold diskuteres. På den ene side er det Aktiver ApS, der ejer alle aktiverne i Drift P/S, og på 

den anden side besidder LP ligeledes en ejerandel i Aktiver ApS. LP ejer dermed ikke direkte en 

forholdsmæssig andel af aktiverne, der bruges af Drift P/S, og har ej heller egne lokaler, hvormed 

det er svært at forestille sig, at en domstol vil give dette forhold vægt i forhold til den økonomiske 

risiko. 

 

                                                      
134 FSR. (12. juni 2017b). Indgreb i transparente selskaber er nu en realitet. 
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Forhold som erstatningsansvar kan ligeledes tillægges vægt i vurderingen af økonomisk risiko, 

hvilket også påpeges af Gorrissen Federspiel i deres høringssvar til lovforslaget135. Selskaber inden 

for f.eks. revisionsbranchen kan ifalde store krav om erstatning, som det f.eks. sås i forbindelse med 

skandalen om IT-Factory136. Revisor kan herudover personligt ifalde store bøder ved Revisornævnet, 

hvis han menes at have forsømt sine pligter jf. RL §§ 43 og 44. Skatteministeren adresserer 

spørgsmålet om erstatning i sit svar til Gorrissen Federspiel137, hvori han påpeger, at store 

erstatningssager ikke kan anvendes som udtryk for en partners risiko, da dennes hæftelse typisk er 

mindre end sin forholdsmæssige andel af erstatningsansvaret. For IT-Factory skandalen endte det 

tidligere KPMG med at betale 333 mio. kr. i erstatning138. Skatteministeren berører ikke det 

personlige bødesansvar i forbindelse med f.eks. Revisorloven, men i og med dette forhold er det 

samme, uanset om revisoren er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, ses dette forhold 

ikke at skulle tillægges yderligere vægt i vurderingen. Erstatningsansvaret vil dog stadigvæk have 

en betydelig indvirkning på partnernes resultat, skulle de f.eks. ifalde et ansvar i beløbsstørrelsen af 

IT-Factory sagen, hvormed partnerens økonomiske risiko må forventes at være større end den 

gængse revisors. 

 

Et andet forhold der typisk tillægges vægt i vurderingen er afholdelsen af omkostninger i 

forbindelse med udøvelsen af arbejdet. Det afgørende forhold her er, hvorvidt omkostningernes 

karakter adskiller sig væsentligt fra hvad der er forventeligt inden for et lønmodtagerforhold. I den 

tidligere nævnte dom SKM2007.273.HR (se afsnit 5.3), var det blandt andet dette forhold, der fik 

Højesteret til at klassificere skatteyderen som lønmodtager – han havde ikke nævneværdige 

omkostninger forbundet med sit arbejde, der overskred normale lønmodtagerforhold.  

 

I SKM2009.248.VLR ejede skatteyderen et skib, som han brugte til sejladser med adfærdsvanskelige 

unge. I forbindelse hermed havde han blandt andet investeret et større beløb for at få 

                                                      
135 Gorrissen Federspiel. (20. marts 2017). Høringssvar - Gorrissen Federspiel. 
136 Finans. (28. april 2016). Revisorer betaler kæmpeerstatning til konkursbo efter IT Factory. 
137 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. s. 14. 
138 Finans. (28. april 2016). Revisorer betaler kæmpeerstatning til konkursbo efter IT Factory. 
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myndighedsgodkendelse, samt at han selv afholdt udgifter i omegnen af 240 tkr. til vedligeholdelse 

og drift af skibet, der måtte overgå hvad man kan forvente at lønmodtagere afholder.  

 

I SKM2004.304.VLR blev en handelsagent gennem sit salgsarbejde anset for at være selvstændig 

erhvervsdrivende. I sagen blev der blandt andet lagt vægt på at agenten med en ’betydelig 

omkostningsprocent’ havde afholdt alle omkostninger i forbindelse med arbejdets udførelse, og 

dermed havde økonomisk risiko. I sagen havde agenten blandt andet afholdt 

administrationsomkostninger for 209.707 kr., hvilket medførte, at Landsretten mente at 

omkostningerne oversteg normale lønmodtagerforhold. Beløbsstørrelsen har dermed vægt, men er 

ikke altid afgørende.  

 

I TfS 1989, 248 LSR havde en assurandør driftsudgifter for 94.521 kr. og blev anset som selvstændig 

erhvervsdrivende. Mere berømt er den såkaldte Tupperware-dom (UfR 1996, 449 H, se afsnit 5.3) 

hvor en sælger af Tupperware-produkter blev anset som selvstændig erhvervsdrivende, blandt 

andet grundet det forhold, at hun afholdt udgifter i forbindelse hermed, i beløbsstørrelsen af kun 

28.500 kr.  

 

Det er dog ikke altid givet at selv-afholdte omkostninger er forbundet med en klassifikation som 

selvstændig erhvervsdrivende. F.eks. blev to tatovører i SKM2015.275.SR anset for lønmodtagere, til 

trods for at have afholdt udgifter til udstyr og blæk i omegnen af 50 tkr.  

 

I SKM2017.739.ØLR havde et ægtepar gennem aftale med kommunen to piger i døgnpleje, og 

modtog vederlag for pasning. Dels grundet vederlagets hyppighed og karakter, men også grundet 

det faktum at ægteparrets udgifter i forbindelse hermed ikke i væsentlig grad oversteg vederlaget, 

blev det kvalificeret som lønmodtagerforhold.  

 

I SKM2012.231.SR refereres til en ikke offentliggjort Landsskatteretsdom afsagt d. 25. november 

2011, hvori en læge drev sit eget selskab, hvor han var den eneste ansatte. Han havde en aftale med 

et hospital, der dermed udgjorde størstedelen af hans indtægter. Lægen havde i denne forbindelse 

afholdt udgifter for 50 – 320 tkr. om året i en treårig periode, til andre læger. Til trods for den 
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beløbsmæssig store størrelse af disse udgifter, gav situationens andre forhold anledning til at 

Landsskatteretten kvalificerede lægen som lønmodtager.     

 

Line Pedersen afholder ikke direkte udgifterne til husleje, ansatte, kontorartikler, reklame osv., dette 

gøres af partnerselskabet. Dog deltager Line Pedersen i omkostningerne med sin forholdsvise andel 

ved opgørelsen af selskabets resultat. 

 

Landbrug og Fødevarers rådgivningscenter SEGES139 spørger i deres høringssvar, hvorvidt 

størrelsen af en selskabsdeltagers indskud i forhold til den samlede kapital skal tillægges betydning, 

og i givet fald hvorledes. Til dette svarer skatteministeren at dette forhold er uden betydning og 

falder tilbage på argumentet om den enkelte deltagers samlede vurdering140. Matematisk kan dette 

synes overraskende, da et stort indskud set i forhold til den samlede kapital intuitivt giver større 

eksponering for deltageren, og omvendt mindre ved en lavere andel. Forholdet nævnes i f.eks. 

SKM2018.621.SR, men det er dog stadig en helhedsvurdering af den økonomiske risiko, der er 

udslagsgivende i denne afgørelse. 

 

Spørgsmålet om indskud og økonomisk risiko bliver forsøgt klarlagt af SKAT i de to tidligere 

nævnte bindende svar SKM2018.579.SR og SKM2018.580.SR. For begge skatteydere er samtlige 

forhold ens, på nær den økonomiske risiko, som ender med at være udslagsgivende for SKATs svar 

i de givne situationer. Begge skatteydere havde en hæftelse i partnerselskabet på 266 – 385 tkr. Da 

skatteyderen i SKM2018.579.SR var ny partner, havde denne ikke indbetalt det ansvarlige lån endnu, 

hvorimod skatteyderen i SKM2018.580.SR havde været partner i længere tid og havde 7 – 10 mio. 

kr. i selskabet i form af kapitalandele og ansvarlige lån. Den nye partner var dog forpligtet til at 

indbetale 3 – 5 mio. kr. inden for 3 år efter indtrædelsen. Skatterådet anså, efter LL § 4, i de to sager 

den nye partner som lønmodtager, og den gamle partner som selvstændig erhvervsdrivende. 

Skatterådet lagde til grund, at den kapital, som den nye partner gennem sit holdingselskab var 

forpligtet til at indskyde inden for 3 år, ikke kunne medregnes til den økonomiske risiko – kun den 

lånekapital der aktuelt og reelt var indbetalt. Tilbage stod alene hæftelsen på 266-385 tkr., som 

                                                      
139 SEGES. (30. marts 2017). Høringssvar - SEGES. 
140 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. s. 24. 
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Skatterådet påpeger beløbsmæssigt var lavere end hæftelsesbeløbet på 400 tkr. i SKM2015.729.SR 

(se afsnit 4.4). Kombineret med en vurdering om begrænset indflydelse i selskabet, vurderede 

Skatterådet at den nye partner måtte anses som lønmodtager, da den nye partner ikke på tidspunktet 

for det bindende svar havde samme økonomisk risiko som de øvrige kapitalejere. 

 

Skatterådet anså dog ikke skatteyderen i SKM2018.579.SR som værende lønmodtager efter de 

ansættelsesretlige forhold, i forhold til ferielovgivningen eller Funktionærloven m.v. 

 

For Line Pedersen må dette alt andet lige betyde, at hun ligesom skatteyderen i SKM2018.579.SR må 

anses ikke at have tilstrækkelig økonomisk risiko i Skatterådets øjne. Line Pedersen har været 

partner i lidt under 4 år, men har endnu ikke indskudt den ansvarlige lånekapital, hvormed hendes 

økonomiske risiko er begrænset til hendes hæftelse på 300 tkr. I alle andre hensyn har hun samme 

risiko som de øvrige kapitalejere, f.eks. i forhold til erstatningsansvar og ejerskab af selskabets 

aktiver. 

 

Af SKM2018.579.SR kan det ligeledes udledes at så snart Line Pedersen i løbet af 4. år som partner 

indbetaler det ansvarlige lånekapital, må hun opfylde de samme kapitalkrav som, og have 

sammenlignelig risiko med, de andre kapitalejere. 

 

Hvor beløbsgrænsen for denne tærskel ligger er ikke nævnt explicit. En seniorpartner må alt andet 

lige, grundet sine mange år i selskabet, have oparbejdet et større beløb i form af bundet kapital og 

ansvarlig lånekapital end en partner på sit 5. år. Dermed er Skatterådets udtalelse om 

”sammenlignelig risiko med de andre kapitalejere” relativt uklar. Indtil videre bruges 

beløbsstørrelsen på 400 tkr. fra SKM2015.729.SR til sammenligning, men hvorvidt dette er en hård 

grænse mangler at blive tydeliggjort. Afgørelsen giver til en hvis grad udtryk for at Skatterådet ikke 

nødvendigvis mener at indskuddet i partnerselskabet udgør en omkostning ud over hvad man kan 

forvente at en lønmodtager i en sammenlignelig situation kan forventes at have, som ellers har været 

praksis efter de i afsnittet førnævnte afgørelser. Svaret er måske at finde i beløbets engangskarakter, 

forstået som at det ikke er en tilbagevendende udgift for skatteyderen, samt at afgørelserne alle beror 

på en samlet konkret vurdering.  
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5.3.1.3 Vederlag 

Foruden indflydelse og økonomisk risiko ses der i praksis, som følge af SKATs cirkulære om 

Personskatteloven, typisk også at skatteyderens vederlæggelse har betydning for kvalifikationen. I 

tilfælde hvor vederlaget har en tilbagevendende fast karakter, kun modtages fra én eller få kunder, 

eller på anden måde ikke er forbundet med en økonomisk usikkerhed, vil dette typisk tale for 

lønmodtagerforhold. Det omvendte gør sig dermed gældende for selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

Gennem praksis ses dette f.eks. gennem SKM2009.476.HR, hvor Højesteret fastslog 

lønmodtagerforhold for en skatteyder, der havde indgået en agenturaftale om salg af produkter og 

rengøringsydelser. I bedømmelsen lagde Højesteret blandt andet vægt på at der var indgået aftale 

om en løbende ydelse, at skatteyderen månedligt modtog vederlag i form af provision, og at 

skatteyderen havde ret til opsigelsesvarsel. Der var dermed tale om arbejdsgiverforhold og der 

skulle indeholdes kildeskat af lønydelsen. Samme argumentation blev brugt i SKM2002.561.ØLR, 

hvor en DJ arbejdede to steder og blev ikke anerkendt som selvstændig erhvervsdrivende, grundet 

aftale om løbende arbejdsydelse, ret til feriepenge, var under instruktionsbeføjelser, og at der var 

tale om et længerevarende arrangement. 

 

Jf. casebeskrivelsen ses det at Line Pedersen som partner aflønnes månedligt for sin 

konsulentbistand, med et beløb der kan variere år efter år, da det fastsættes efter hvilken indkomst 

der forventes, ved en årlig drøftelse blandt partnerne. Herudover modtager hun årligt sin andel af 

selskabets resultat, der varierer alt efter hvordan selskabet har klaret sig, og reguleres i forhold til 

den udbetalte konsulentbistand. Overskuddet fordeles efter de internt aftalte fordelingsnøgler. 

Indkomsten afregnes brutto, eftersom beskatningen i personselskaber ikke sker i selskaber, men hos 

deltagerne. Der indeholdes dermed ikke A-skat af indkomsten på samme måde som det gøres med 

en normal lønmodtager i selskabet. 

 

Systematikken i vederlaget fra konsulentbistanden og det faktum at Line Pedersen (via sit 

holdingselskab) kun har en kunde, peger i retningen af lønmodtagerforhold. Omvendt udbetalingen 

som bruttoindkomst, reguleringen af indkomsten i forhold til selskabets resultat, samt det faktum 
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at Line Pedersen ikke er omfattet er hverken Funktionærloven eller ferielovgivningen taler imod 

lønmodtagerforhold. Det er herudover værd at holde for øje, at Line Pedersen kun vil modtage 

vederlag, såfremt der i året er opnået et positivt økonomisk resultat i Drift P/S, dvs. der er ikke noget 

garanteret minimumsvederlag. Det findes derfor mest nærliggende at karakterisere hendes 

indkomst i forbindelse med sin deltagelse i Drift P/S som atypisk for lønmodtagerforhold, og mere 

nærliggende for klassifikation som selvstændig erhvervsdrivende.     

5.3.1.4 Fremtræden over for omverdenen 

Af skatteministerens høringssvar til SEGES fremgår det, at aftaleforholdet mellem det 

skattetransparente selskab og selskabsdeltageren kan tillægges vægt i kvalifikationen, da det vil 

kunne hjælpe med at klarlægge, hvorvidt der foreligger et lønmodtagerforhold141. Parternes egen 

opfattelse af forholdet, over for hinanden og for omverdenen, må forventes at skulle reflektere 

situationens forhold. Der er i praksis mange sager, hvor parternes aftales fremtræden er blevet tillagt 

vægt i vurderingen. Eksempelvis var et afgørende moment i den tidligere nævnte sag om en DJ’s 

kvalifikation (SKM2002.561.ØLR), at dennes aftale fulgte diskotekernes åbningstider, samt at DJ’en 

modtog feriepenge og var medlem af en A-kasse. Alt sammen karakteristika, der udadtil har 

karakter af et lønmodtagerforhold. Ligeledes hvis skatteyderen er omfattet af pensions- og 

forsikringsordning, som det var tilfældet for en assurandør i SKM2002.339.ØLR. 

 

Det er samtidigt ikke nødvendigt at have en reel ansættelseskontrakt for at der kan foreligge et 

lønmodtagerforhold. Dette ses blandt andet i SKM2005.124.ØLR, hvor en EDB konsulent udførte 

arbejde for et selskab ejet af dennes halvsøster. Selskabet var skatteyderens eneste kunde og afholdt 

alle udgifter for skatteyderen, herunder befordringsgodtgørelse efter LL § 9, stk. 5. Aftalen var 

udfærdiget som en konsulentbistandsaftale, men Landsretten fandt at der, grundet sagens forhold, 

var tale om et lønmodtagerforhold. 

 

Skatteyderens autorisation, eller mangel på denne, kan også tillægges værdi ved kvalifikationen. I 

SKM2005.280.VLR omhandlede sagen forholdet mellem en byggeforening og en håndværker, hvor 

                                                      
141 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. s. 24. 
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sidstnævnte blev anset som lønmodtager, selvom at denne hævdede selvstændig erhvervsdrivende 

forhold. Der blev lagt vægt på mange af de tidligere nævnt momenter, blandt andet manglende 

økonomisk risiko, ingen driftsomkostninger m.m. Der blev herudover lagt vægt på, at 

håndværkeren ikke havde nogen håndværksmæssige autorisationer. Line Pedersen og andre 

partnere i revisionsafdelingen opnår autorisation gennem deres statsautorisation som revisor. 

Erhvervsstyrelsen fører register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, og skal 

godkende disse jf. RL §§ 2 – 3. Hertil er der yderligere krav om efteruddannelse jf. RL § 4. I Line 

Pedersens funktion som statsautoriseret revisor i Drift P/S kan der for omverdenen ikke stilles tvivl 

ved spørgsmålet om hendes autorisation.    

 

Andre forhold over for omverdenen i Line Pedersens situation er mindre entydige. Hun har indgået 

aftale om, at en arbejdsuge skal tilstræbes at være 37 timer. Det fremgår ligeledes at Drift P/S er LPs 

eneste kunde, som hun yder konsulentbistandsydelser til. Herudover repræsenterer hun Drift P/S 

udadtil over for kunder, offentlige myndigheder, konkurrenter m.m., hvilket taler for et 

lønmodtagerforhold. På den anden side er hun ikke underlagt instruktionsbeføjelser, og det må 

antages, at hun inden for den aftalte tid selv kan tilrettelægge den, som hun ønsker, inden for 

rimelighedens grænser. Jf. casebeskrivelsen budgetteres kundetimer for medarbejderne for et år ad 

gangen, og indflydelsen på tilrettelæggelsen af egen tid kan være begrænset. Line Pedersen er ikke 

underlagt Funktionærloven eller Ferieloven, men har dog ret til ferie jf. sin ejeraftale. 

 

I skatteministerens svar til SEGES’ høringssvar142 anfører han, at en lønmodtager skal yde en 

arbejdsindsats i selskabet for at kunne blive anset som værende lønmodtager. At yde en 

arbejdsindsats, er tilnærmet en definition i den juridiske vejledning143, hvoraf det fremgår, at som 

vejledende regel er 50 timer om måneden at anse som en væsentlig arbejdsindsats. På timeantallet 

alene yder Line Pedersen dermed en væsentlig arbejdsindsats i virksomheden. 

 

                                                      
142 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. s. 25. 
143 SKAT. (31. januar 2019e). Den Juridiske Vejledning C.C.3.1.5 - Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne. 

Arbejdsindsats. 
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I TfS 2002, 519 HD var en revisor at anse som lønmodtager, blandt andet som følge af at han varetog 

centrale ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med selskabets almindelige drift. Samme argument 

blev anvendt i SKM2002.469.VLR for sommermedarbejdere på en minkfarm, der af Landsretten blev 

anset som lønmodtagere, blandt andet grundet det forhold at arbejdet var udført som en integreret 

del af selskabets almindelige drift. Dette forhold taler for lønmodtagerforhold for Line Pedersen, da 

hendes arbejde som partner stadig i stor grad er centreret omkring at yde revisionsydelser, hvilket 

er en central del af Drift P/S’s almindelige drift.   

 

Line Pedersen og Drift P/S vil selv karakterisere deres forhold som at Line Pedersen er en kapitalejer, 

der yder konsulentydelser til selskabet. Størstedelen af de nævnte momenter understøtter 

lønmodtagerforholdet og nogle få understøtter, hvordan selskabet og Line Pedersen ville 

karakterisere forholdet. Titlen som partner kan dog pege mod medejendomsret i selskabet, og jf. 

casebeskrivelsen er alle kapitalejere oplistet i selskabets årsrapport.   

 

5.3.1.5 Sammenfatning 

Kvalifikationen som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende er, som beskrevet 

ovenfor, ikke nødvendigvis lige så nem at gå til i forhold til deltagere i personselskaber, hvor det er 

muligt at have begrænset hæftelse. Jf. praksis, blandt andet SKM2015.729.SR, er der ikke nogen tvivl 

om at Line Pedersen, i hendes funktion som partner i Drift P/S, op til 2018 skatteretligt har kunnet 

karakteriseres som selvstændig erhvervsdrivende, og dermed drage fordel af VSO m.m. Med 

indførelsen af LL § 4 fremkommer spørgsmålet om LPs kvalifikation skal ændres, samt hvilke 

konsekvenser dette vil have.  

 

Ved at være partner i Drift P/S har LP indflydelse i selskabet på lige fod med de andre partnere i 

selskabet, som hun kan udøve til dagligt gennem instruktionsbeføjelser, månedligt ved 

partnermøder og årligt på generalforsamlingen. Styrket af den i afsnit 5.2.1 benævnte uformelle 

ledelsesstruktur er der som udgangspunkt ikke pålagt Line Pedersen nogle instruktionsbeføjelser, 

og hun vil i bred udstrækning have stor indflydelse på sine arbejdsopgaver. LPs indflydelse er dog 

begrænset af det store antal af partnere, der har samme indflydelse som hende selv. Line Pedersens 
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bestemmende indflydelse i selskabet må derfor, om end tilstedeværende, være begrænset. Som 

tidligere nævnt er dette forhold ikke diskvalificerende for en eventuel kvalifikation som selvstændig 

erhvervsdrivende144.  

 

Line Pedersen har samme risiko i forhold til erstatningsansvar, og samme ejerskab af selskabets 

aktiver som de resterende partnere i Drift P/S. LPs økonomiske risiko er dog, til trods for hendes 

forpligtelse til at yde et ansvarligt lån, begrænset til hendes indskud på 300 tkr. Som følge af 

SKM2018.579.SR må det antages, at Skatterådet ikke vil anse dette som værende tilstrækkelig 

økonomisk risiko.   

 

Line Pedersens vederlag afhænger i høj grad af Drift P/S’s økonomiske resultater år for år, og er 

dermed forbundet med en vis grad af usikkerhed. Hun modtager dog månedlige ydelser for 

konsulentbistand hvor systematikken i disse taler for lønmodtagerforhold. Omvendt er Line 

Pedersen ikke underlagt ferielovgivning eller anden ansættelsesretlige lovgivning, og langt 

størstedelen af LPs indkomst stammer fra Drift P/S’s årlige resultat.   

 

Line Pedersen har ikke nogen ansættelseskontrakt, men har aftale om en arbejdsuge på mindst 37 

timer om ugen, med ringe mulighed for at have en betydelig sidebeskæftigelse. Hun bruger dermed 

det meste af sin tid hos Drift P/S og dets kunder, og udøver derfor en betydelig arbejdsindsats i 

selskabet. For omverdenen kan dette ligne almindelige lønmodtagerforhold, dog peger hendes titel 

som partner imod medejerskab og ejendomsret i selskabet.  

 

Der er mange elementer der taler for og imod henholdsvis lønmodtagerforhold og selvstændig 

erhvervsdrivende. Line Pedersens vederlag peger i retning af selvstændig erhvervsdrivende 

kvalifikationen, og forholdet over for omverdenen peger i retning af lønmodtager. Af 

bemærkningerne til lovforslaget145 og af FSR’s146 henvendelse, fremgår det, at den bestemmende 

indflydelse og økonomiske risiko er de væsentligste forhold i kvalifikationen. Som følge af at Line 

                                                      
144 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. s. 7. 
145 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
146 FSR. (26. maj 2017b). Bilag 10 - Henvendelse af 26/5-17 fra FSR - danske revisorer. 
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Pedersen har en begrænset indflydelse, grundet de mange partnere, og at Skatterådet ikke anser et 

indskud på 300 tkr. som tilstrækkelig økonomisk risiko, er det mest nærliggende, at Skatterådet ikke 

vil anse LP som selvstændig erhvervsdrivende mere, men vil omkvalificere hende til lønmodtager.  

 

5.3.2 Honorarindkomst  

Som tidligere nævnt i afsnit 4.2.3 findes der i praksis tre typer indkomstmodtagere: lønmodtagere, 

selvstændig erhvervsdrivende og honorarmodtagere. I de foregående afsnit har diskussionen berørt 

sondringen mellem de to førstnævnte kategorier. Af den juridiske vejledning147 og SKATs cirkulære 

om Personskatteloven fremgår det, at honorarmodtageren typisk er residualtilfældet i situationer 

hvor indkomsten hverken kan klassificeres som vederlag for arbejde i tjenesteforhold, eller indkomst 

fra selvstændig erhvervsvirksomhed. 

  

Som tidligere fremført var bevæggrundene for fremsættelsen af LL § 4, at medarbejdere i 

skattetransparente selskaber ikke fejlagtigt skulle klassificeres som værende selvstændig 

erhvervsdrivende148. Såfremt indkomsten ikke er indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed, må 

spørgsmålet efterfølgende gå på hvorvidt indkomsten har karakter af lønindkomst eller 

honorarindkomst.  

 

Line Pedersen har jf. casebeskrivelsen ved sin indtræden i partnerkredsen ikke almindelige 

ansættelsesretlige forhold, herunder ret til feriepenge og løn under sygdom, og hun modtager 

vederlag for konsulentarbejde igennem sit holdingselskab. Begge forhold taler imod 

lønmodtagerforhold, men er i sig selv ikke diskvalificerende da der er tale om en helhedsvurdering. 

På den anden side deltager Line Pedersen aktivt i det daglige arbejde i Drift P/S, og dermed har hun 

ikke mulighed for i væsentligt omfang at kunne påtage sig arbejdsopgaver andetsteds. Line 

Pedersens vederlag udbetales herudover løbende og periodisk, i stil med et lønmodtagerforhold, og 

i omverdenens (specielt Drift P/S` kunders) øjne er Line Pedersen en tydelig repræsentant for 

                                                      
147 SKAT. (31. januar 2019c). Den Juridiske Vejledning C.C.1.2.3 - Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning 

over for honorarmodtagere, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende. 
148 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
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selskabet udadtil. Herudover er det værd at holde for øje, at det er ikke personen, men indkomsten 

der skal klassificeres, og honorarindkomsten er typisk knyttet til beskæftigelser som f.eks. 

bestyrelsesmedlemmer eller foredragsholdere149. 

 

Indenfor retspraksis omkring honorarmodtagelse tillægges den økonomiske risiko og indkomstens 

systematik speciel vægt. 

 

I TfS 1999, 391 LSR havde en symfoniorkesterdeltager og musikskoleunderviser indgået aftale om 

modtagelse af løbende ydelser i forbindelse med sit erhverv. Skatteyderen blev derfor anset som 

lønmodtager, med øvrig honorarindkomst fra enkeltstående aktiviteter, da dele af indkomsten ikke 

havde fornøden systematik og intensitet til i sig selv at være en fast indtægtserhvervelse.   

  

I SKM2007.35.ØLR (se afsnit 5.3) blev der desuden lagt særligt vægt til den økonomiske risiko. I 

sagen, hvor en professor drev profitabel foredrags- og forfattervirksomhed, blev det vurderet, at der 

ikke var nok økonomisk risiko forbundet med udførslen, til at Østre Landsret anså indkomsten som 

værende indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Indkomsten blev derfor karakteriseret som 

honorarindkomst.  

 

I SKM2012.437.LSR blev indkomst fra bestyrelsesposter nægtet klassifikation som indkomst fra 

selvstændig erhvervsvirksomhed, og kunne ikke indgå i VSO. Da skatteyderen ikke var ansat i 

selskabet, ej heller var underlagt instruktionsbeføjelser, og ikke bar nogen økonomisk risiko, var 

indkomsten ej heller lønindkomst, men honorarindkomst. 

 

Line Pedersens indkomst fra Drift P/S har en systematik og intensitet, der peger imod enten 

lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende. Line Pedersen har instruktionsbeføjelser 

over ansatte i selskabet, og bruger mindst 37,5 timer om ugen i selskabet, hvilket ikke efterlader 

megen tid til at varetage en anden beskæftigelse. Den økonomiske risiko forbundet med arbejdets 

udførsel er til stede i form at hendes indskud i selskabet, men jf. SKM2018.579.SR er dette i sig selv 

                                                      
149 SKAT. (04. 07 1994). Cirkulære om personskatteloven. 
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ikke nok til at statuere reel økonomisk risiko, sammenlignet med de andre partnere. Vurderingen 

bør ske som en helhedsvurdering, og til trods for den økonomiske risiko, er de faktiske 

omstændigheder således, at indkomsten, hvis denne ikke er indkomst fra selvstændig 

erhvervsvirksomhed, mere nærliggende vil have karakter af lønindkomst end honorarindkomst, 

blandt andet som følge af, at indkomsten har en systematik og hyppighed, som står i kontrast til 

honorarindkomsters typiske engangskarakter.     

 

At LP af SKAT vil blive omkvalificeret til lønmodtager vil have stor betydning for LPs skattemæssige 

behandling af indkomster fra Drift P/S, hendes mulighed for fradrag og hendes brug af 

virksomhedsordningen. Disse forhold m.m. belyses i det efterfølgende afsnit.  

 

5.4 Beskatning af Line Pedersen 

Afgørelsen SKM2015.729.SR omhandlede partnere i et partnerselskab. Jf. Skatterådets henvendelse 

af 22. september 2015 er antallet af partnerselskaber steget i det danske erhvervslandskab. Som følge 

heraf er det blevet mere relevant at forholde sig kritisk til partneres begrænsede økonomiske 

hæftelse, og deres kvalifikation som selvstændigt erhvervsdrivende. Partnerselskaber er 

skattemæssigt transparente, hvilket betyder at partnerselskabets resultat bliver beskattet hos de 

enkelte ejere. Ejerne er efter praksis at anse som selvstændigt erhvervsdrivende og kan følgeligt gøre 

brug af VSL, som basis for deres indkomstopgørelse. Dette har været gældende ret indtil 

indtrædelsen af LL § 4, som har til formål at ændre den gældende ret på området. Skatterådet 

beskriver i sin henvendelse af 22. september 2015 til skatteministeren, at gældende ret for 

personselskabsdeltagere nu er blevet således, at blot en beskeden ejerandel kan kvalificere en 

medejer til at være selvstændig erhvervsdrivende. Der påpeges i afgørelsen SKM2015.729.SR og 

dennes skatteretlig effekt, at “... der ikke er nogen nævneværdig grænse for, hvor lille en ejerandel i et 

partnerselskab man kan erhverve, før man skal betragtes som selvstændig erhvervsdrivende”. Tillige 

konkluderer Skatterådet at afgørelsen er i tråd med eksisterende praksis i partnerselskaber. Denne 

retspraksis vækker bekymring hos Skatterådet, da blot erhvervelsen af meget lille ejerandel i et 

partnerselskab ikke nødvendigvis statuerer en reel økonomisk risiko og væsentlig indflydelse i 
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selskabet. Der henvises til behovet om at sikre, at det beskrevne forhold ikke skal kunne finde sted, 

og dette vurderes ikke muligt at ændre ved hjælp af fortolkning af loven eller retspraksis, men må 

ske ved en ændring af skattelovgivningen. Således udkom ændringsloven nr. 684 i 2017. Loven er 

direkte i sin ordlyd om at personselskabsdeltagelse ikke selvsigende bærer kvalifikationen 

selvstændig erhvervsdrivende. Skatteministeren omtaler intentionen med bestemmelsen og 

ordlyden i svaret på spørgsmål 5 ved at sige, at formålet er at tilskynde en konkret og samlet 

vurdering af kvalifikationen af den erhvervsdrivende, og ordlyden målrettet vil ramme at der ikke 

blot ses på eksistensen af ejerandelen under vurderingen.  

 

Der kan dog samtidigt erkendes, at lovændringen efterlader mange forhold uklare. Hvilken 

betydning lovændringen har for kvalifikationen af selskabsdeltageren er behandlet i afsnit 5.4.1. I 

dette afsnit behandles forholdene, der berører selve beskatningen af personselskabsdeltageren. Det 

formodes, at der for personselskabsdeltagere, der opnår kvalifikationen selvstændig 

erhvervsdrivende, jf. den konkrete og samlede vurdering, vil blive opretholdt samme praksis for 

indkomstbeskatning. Indtægter fra erhverv er skattepligtige jf. SL § 4. Den skattepligtige indkomst 

og de fradragsberettigede omkostninger fra selskabet opgøres til en samlet nettoindkomst, hvoraf 

skatten beregnes jf. reglerne i PSL eller VSL150. Som nævnt i afsnit 4.2.2.1, giver kvalifikationen retten 

til at anvende virksomhedsordningen, der har flere skattemæssige fordele med sig. På samme måde 

opretholdes forholdet, der statuerer at som altovervejende udgangspunkt anses samlede 

indtægtstyper fra selskabet til virksomhedsejerne som overskud fra erhvervsmæssig virksomhed151. 

Eksempelvis vil løn, der udbetales til deltager, blive kvalificeres som en yderligere overskudsandel, 

da det betragtes som vederlag for at stille sin arbejdskraft til rådighed til selskabet, og ikke et særskilt 

vederlag. Dermed forekommer det ikke korrekt at betegne vederlaget som løn, da dette begreb 

forudsætter et lønmodtagerforhold. Det bliver i stedet betragtet som at deltageren honoreres for en 

særlig arbejdsindsats152. Retsforholdet for en selvstændig erhvervsdrivende, at alt det udbetalte til 

virksomhedsejeren anses for overskud af virksomhed, ses at forblive uændret, uanset den indtrådte 

bestemmelse. Blandt indkomster, der normalvis tilfalder personselskabsdeltageren, er den 

                                                      
150 Hansen, C. S. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 64. 
151 Madsen, L. H. (2003). Beskatning ved deltagelse i personselskaber. s. 210. 
152 Ibid. s. 210 



 Side 72 af 129  

 

forholdsmæssige overskudsandel og eventuelle renteindtægter. Det forventede vederlag bliver 

udbetalt aconto hver måned.  

 

Modsætningsvis skal der bedømmes, hvordan indkomsten hos selskabsdeltageren, der nu er blevet 

kvalificeret som lønmodtager, skal karakteriseres og beskattes. Tilsvarende det ovenstående om at 

al indkomst for en selvstændig erhvervsdrivende, uanset type, bliver set på som overskudsandel - 

kunne det formodes at al indkomst for en lønmodtager, uanset type, skal anses som løn. Dette ville 

dog ikke være korrekt, da der både i bemærkninger til ændringsloven153 og i skatteministerens 

svar154 oplyses, at selskabsdeltagerens løn og afkast skal opdeles og tilhører hver sin 

indkomstkategori. Dette forhold vil blive berørt og undersøgt yderligere i afsnit 5.4.3. 

 

Det er yderligere nødvendigt at undersøge om en selskabsdeltager kan oppebære flere 

kvalifikationer i samme retsforhold, det vil sige om en selvstændigt erhvervsdrivende samtidigt kan 

være lønmodtager i samme selskab og omvendt om en lønmodtager samtidigt kan være 

selvstændigt erhvervsdrivende. Her understreges, at der kigges på kvalifikationen i samme 

retsforhold, eksempelvis for partneren Line Pedersen i relation til selskabet Drift P/S. Dette 

undersøges i afsnit 5.4.2. 

 

Hvor det er relevant, vil casepersonen blive inddraget og beskatning af hendes indtægter fra 

personselskabet vil blive analyseret.  

 

LL § 4 rammer indkomståret 2018 eller senere indkomstår, hvis forskudt155, og har betydning for 

kvalifikationen af selskabsdeltagere i transparente selskaber frem i tid. Dette kan betyde at 

selskabsdeltagerne risikerer at kvalifikationen var fejlagtig i eksempelvis 2018 og skal ændres tilbage 

i tid. Det er også muligt at den fejlagtige kvalifikation bliver opdaget i løbet af året, og de fornødne 

korrektioner bliver gennemført.  

 

                                                      
153 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
154 Skatteministeriet. (26. april 2017a). L 194 Bilag 1: L 194 - Høringsskema. 
155 Lov 2017-06-08 nr. 684 om ændring af Ligningsloven § 2 stk. 2 
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I fig. 6 ses tidslinjen for Line Pedersen, der beskriver hendes arbejdsstilling og størrelsen af den 

økonomiske hæftelse. Line Pedersen er lønmodtager som Director for indkomståret 2014. I 

Indkomstårene 2015-2018 bruger hun reglerne for selvstændig erhvervsdrivende og gør brug af 

VSO, trods at hun endnu ikke har indbetalt det ansvarlige lån, men blot har en hæftelse på 300 tkr. 

2018 bliver året, hvor der kommer tvivl om LPs skatteretlig kvalifikation. Pr. 01.01.2019 indbetaler 

Line Pedersen det ansvarlige lån, og der kan formodes jf. skatterådsafgørelsen SKM2018.579.SR, at 

der ikke længere er tvivl om hendes skatteretlige kvalifikation. 

 

Figur 6: Tidslinje 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er relevant at dykke ned i de foroven beskrevne forhold og se på, hvordan Line Pedersen kunne 

blive ramt af LL § 4. Som nævnt i afsnit 4.2 er der begrænset retspraksis på området, og der er ingen 

explicit skillelinje for vægtningen mellem kvalifikationerne selvstændig erhvervsdrivende og 

lønmodtager. Derfor ses der blot på, hvordan Line Pedersens situation kunne bedømmes ud fra den 

viden, der findes i dag på retsområdet. 
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01.01.2019

• Opretter 
ansvarligt lån 
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5.4.1 Kvalifikationens betydning for beskatningen 

Personselskabsdeltagere er skattepligtige jf. de almindelige skatteretlige regler, der følger 

globalindkomstprincippet i SL §§ 4-6. Gennem praksis udstedtes hovedreglen, at en 

personselskabsdeltager var at anse som selvstændig erhvervsdrivende, så snart han ejede en andel 

i selskabet. Hele hans indkomst fra selskabet ansås for overskud fra selskabet, og blev beskattet 

samlet som erhvervsindkomst. Da der før LL § 4 ikke har været tvivl om den skatteretlige 

kvalifikation af deltageren, var det heller ikke nødvendigt at kigge på opdelingen af indkomsten fra 

erhvervsmæssig virksomhed. Lovændringen gør op med den tidligere praksis, hvor det var 

sædvane, at blot en mindre kapitalandel udløste kvalifikationen som selvstændig erhvervsdrivende 

hos selskabsdeltageren. Herefter ledes der mod nødvendigheden for at foretage en samlet, konkret 

vurdering af kvalifikationen af selskabsdeltageren jf. de sædvanlige kriterier156. Ændringsloven 

statuerer, hvordan kvalifikationen ikke skal foretages, men giver ikke et konkret svar og vejledning 

til, hvordan kvalifikationen fra nu af skal bedømmes. I afsnit 5.3 beskrives de mange tvivlsspørgsmål 

omkring dette yderligere. Ud over tvivl om kvalifikationen, leder lovændringen også mod tvivl om 

selve beskatningen af indkomsten, og der nævnes ingen retningslinjer for de skattemæssige følger. 

I det følgende vil konsekvenserne forsøges at blive klarlagt. På retspraksis området omhandlende 

LL § 4, findes der nu 5 afgørelser fra 2018. I kun den ene af dem, SKM2018.579.SR, bliver 

selskabsdeltageren anset for lønmodtager (se afsnit 5.3).  

Det vurderes nødvendigt at belyse, hvordan en deltager, der efterfølgende bliver kvalificeret som 

lønmodtager, skal beskattes. Det vil blive diskuteret i relation til Line Pedersen, hvordan hendes 

indkomst fra Drift P/S skal beskattes. 

 

5.4.1.1 Rette indkomstmodtager 

Skatteydere, disse værende både fysiske og/eller juridiske personer, kan grundet skattesystemets 

indretning, have skattemæssig interesse i at placere indkomster og udgifter hos det skattesubjekt, 

der giver skatteyderen den mest fordelagtige situation. Der er dog ikke valgfrihed for skatteyderen, 

                                                      
156 Lov 2017-06-08 nr. 684 om ændring af Ligningsloven 
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medmindre der er specifik lovhjemmel herfor. Henføringen af en indkomst følger adkomstkriteriet, 

dvs. hvem der har den retlige adkomst til indkomsten på indkomstrealisationstidspunktet157.   

 

Skattemyndighederne har tidligere anvendt substitutionsprincippet i forbindelse hermed, hvilket 

indebar, at hvis en fysisk person, f.eks. ejeren af et selskab, ikke kunne substitueres ved udøvelsen 

af den erhvervsmæssige aktivitet, kunne indkomsten ikke henføres til det pågældende selskab. Med 

TfS 1998, 485 HR underkendte Højesteret dog dette princip, hvorfor det i dag er tilladt at have 

selskabet til være rette indkomstmodtager for indkomsten158. Ikke lang tid efter blev det gennem TfS 

1999, 646 ØLR slået fast, at dette også gjorde sig gældende for holdingselskaber. Dette betyder f.eks., 

at en selvstændig erhvervsdrivende partners holdingselskab kan anses for rette indkomstmodtager 

af indkomsten, denne oparbejder fra partnerselskabet. Dermed vil der foreligge virksomhedsskat på 

22% af indkomsten, og efterfølgende relevant beskatning alt efter hvordan midlerne tages ud af 

virksomheden. 

 

En sådan konstruktion er betinget af en kvalificering som selvstændig erhvervsdrivende, eftersom 

en lønmodtagers beskatning foretages af dennes hvervgiver159. Dette indebærer, at såfremt der er 

tale om en person der omkvalificeres fra selvstændig erhvervsdrivende til lønmodtager efter LL § 4, 

vil denne ikke kunne henføre indkomst fra selskabet til sit holdingselskab. Såfremt der er uenighed, 

misforståelser eller tvivl om denne kvalifikation, og indkomsten alligevel udbetales til 

holdingselskabet, kan der nemt opstå en situation, hvor skatteyderen undergår trippelbeskatning. I 

UfR 2016, 767 H var dette netop tilfældet, hvormed indkomstfordelingen blev forvredet, og 

skatteyderen undergik en større beskatning. Ved trippelbeskatning i dette tilfælde, vil partneren 

skulle beskattes af sin løn, holdingselskabet vil skulle beskattes af “tilskud”, og partneren vil igen 

skulle udbyttebeskattes. Samlet kan dette give en samlet beskatning i omegnen af 110%160.     

 

                                                      
157 Michelsen, et. al (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 665-678. 
158 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
159 Ibid. 
160 Børjesson, J., Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2017). Partnerselskaber. s. 103. 
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Den skatteretlige kvalifikation af Line Pedersen er derfor af stor betydning. Specielt spørgsmålet om, 

hvorvidt det er muligt at opretholde to forskellige kvalifikationer inden for samme retsforhold. Der 

er tidligere redegjort for, at indkomsten fra det skattetransparente selskab skal opdeles i hhv. løn og 

afkast, men hvorvidt afkastet i sig selv kan statuere selvstændig erhvervsdrivende forhold vil være 

afgørende. Er dette ikke tilfældet, vil LP være den rette indkomstmodtager for både løn og afkast. 

Udbetales dele eller det hele af denne indkomst til hendes holdingselskab, vil hun potentielt undergå 

trippelbeskatning. Er det derimod tilfældet, at afkastet retfærdiggør selvstændig 

erhvervsvirksomhed, må holdingselskabet kunne anses som rette indkomstmodtager for dette.  

 

5.4.1.2 Beskatning som lønmodtager - 2014 

Indtil året 2015, er Line Pedersen Director i Drift P/S. Som Director er hun i et ansættelsesforhold og 

dermed lønmodtager. Hun har instruktionsbeføjelserne, yder indflydelse, men har ingen 

økonomiske risici forbundet med udøvelsen af hendes stilling. Dermed undergår hun 

lønmodtagerbeskatningen. Udgangspunktet for beskatning af lønmodtagere er på samme måde 

som for selvstændigt erhvervsdrivende, SL §§ 4-6. Det fremgår af SL § 4 at indtægter, der oppebæres 

under et ansættelsesforhold, er skattepligtige for indkomstmodtageren. Lønindkomst er 

karakteriseret ved at være vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold161. Begrebet 

lønindkomst omfatter alle former for ydelser udbetalt af arbejdsgiver og er skattepligtigt, uanset om 

det ydes kontant eller i form af naturalydelser162. Lønindkomst beskattes som personligt indkomst 

jf. PSL § 3, stk. 1. Modsætningsvis til den selvstændig erhvervsdrivende, er lønmodtagers 

fradragsret begrænset til ligningsmæssige fradrag, heri befordringsfradrag, rejsefradrag mm. For 

den anden involverede part, nemlig arbejdsgiveren Drift P/S, betyder LPs arbejdstagerstatus, at 

hendes lønvederlag er fradragsberettiget for selskabet, jf. SL § 6. Dette grundet i at lønvederlaget har 

karakter af en driftsomkostning, der er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets 

indtægt. Samtidigt har Drift P/S nogle administrative pligter i forbindelse med LPs lønindkomst. 

Drift P/S har pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag af lønnen jf. KSL § 46 og AMBL § 2 og 

                                                      
161 Michelsen, et. al (2015). Lærebog om Indkomstskat. s. 345. 
162 Ibid. s. 346. 
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indberette oplysninger som indkomster, fradrag, ansættelsesforhold m.v. til SKAT jf. 

Skatteindberetningsloven.  

 

5.4.1.3 Beskatning som selvstændig erhvervsdrivende 2015 - 2018 

Efter Line Pedersen er indtrådt som partner i Drift P/S og inden ikrafttrædelsen af LL § 4, bliver hun 

opfattet som selvstændig erhvervsdrivende efter den gældende retspraksis. I afsnittet 4.2.2 er 

beskatningen af en selvstændig erhvervsdrivende beskrevet. Indkomsten er skattepligtig jf. SL § 4 

og indkomstopgørelsen opgøres jf. PSL eller VSL. Line Pedersen gør brug af 

virksomhedsskatteordningen ifølge VSL og har konti som indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og 

opsparet overskud opgjort. Da hun samtidigt driver LP Investeringsejendomme, anses hendes to 

virksomheder som en samlet virksomhed i VSO’en. 

 

5.4.1.4 2018 

Line Pedersen bliver godkendt som partner pr. 01.01.2015. Dette betyder at hun bliver medejer i 

selskabsstrukturen og bliver bundet af ejeraftalen. Som nævnt i casebeskrivelsen, forpligter LP sig 

til at indbetale et ansvarligt lån i løbet af 4 år efter indtræden som partner. I kraft af at LP ikke vil 

indbetale før nødvendigt, venter hun de 4 år med at indbetale det ansvarlige lån. Der kan 

argumenteres for, at dette moment er af større betydning for hendes kvalifikation som selvstændig 

erhvervsdrivende. Frem til indtrædelsen af bestemmelsen i LL § 4, kunne der argumenteres for at 

Line Pedersens økonomiske hæftelse på 300 tkr., samt andre forhold som beskrevet i afsnittene 4.2.1 

og 4.2.2 taget i betragtning, ville kvalificere hende som selvstændig erhvervsdrivende. Dette er også 

i tråd med resultatet af afgørelsen SKM2015.729.SR, hvor de nye partnere opnår kvalifikationen 

selvstændig erhvervsdrivende.  

 

LL § 4 træder i kraft pr. 01.01.2018 og gør op med lighedstegnet mellem medejer i et personselskab 

og kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende. I skatteministerens svar på spørgsmål nr. 5, er 

dette påpeget som intentionen af bestemmelsen, hvilket også er det Skatterådet gør ministeren 
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opmærksom på det potentielle behov for at rette op på dette gennem en lovændring, i deres 

henvendelse af 22. september 2015.  

 

Det er beskrevet i afsnit 5.3 at partneren i afgørelsen SKM2018.580.SR med et ansvarligt lån på 7 - 10 

mio. opnår kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende, hvorimod partneren i afgørelsen 

SKM2018.579.SR (uden det ansvarlige lån indbetalt, dog med hæftelsen på 266-385 tkr.), ikke opnår 

denne kvalifikation. Skatterådet påpeger i SKM2018.579.SR at hæftelsen på 266-385 tkr. er lavere end 

hæftelsen på 400 tkr. i SKM2015.729.SR. Det kan potentielt være misvisende at foretage denne 

sammenligning, da det kan lede læseren mod at dømme de 400 tkr. som rettesnor for “tilstrækkelig” 

økonomisk risiko. Sammenligningen ville eventuelt give mere mening, hvis gældende ret var 

forblevet uændret siden 2015. Med denne sammenligning kunne læser ledes til at konkludere, at 

hæftelsen af størrelsesorden 400 tkr. ville ændre kvalifikationen for skatteyderen. Dette kan 

potentielt være en fejlagtig konklusion. Opfattelsen, at en hæftelse uden det ansvarlige lån på X 

mio.kr. ikke er tilstrækkelig økonomisk risiko, ville være mere korrekt.  

 

I SKM2018.579.SR konkluderer Skatterådet, at så snart den nye partner får indbetalt det ansvarlige 

lån og dermed opfylder samme kapitalkrav som de øvrige partnere, kan vedkommende anses for 

selvstændig erhvervsdrivende. Heri skal bemærkes, at spørger forventes at indskyde 3 - 5 mio. kr., 

hvorimod partnerens ansvarlige lån i SKM2018.580.SR er på 7 - 10 mio.kr. Man skal huske på, at 

størrelsen af de ansvarlige lån ikke nødvendigvis er ens for alle partnere. I høringssvaret til forslag 

til lov om ændring af Ligningsloven anfører Gorrissen Federspiel, at i mange virksomheder, har 

indehavere forskellige ejerandele163. Dermed virker det vildledende, at Skatterådet refererer til 

opfyldelse af ens kapitalkrav blandt ejerne, og der findes derfor stadig ikke en hård grænse for 

størrelsen af den økonomiske risiko, som Skatterådet vil finde tilfredsstillende. Grænsen, såfremt 

sådanne findes, vil muligvis blive fastslået mere konkret i fremtidige afgørelser.  

 

Afgørelserne SKM2018.579.SR og SKM2018.580.SR blev offentliggjort d. 16. november 2018. Af den 

grund har viden til at bedømme en partners kvalifikation ud fra den ændrede ret, været mangelfuld. 

                                                      
163 Gorrissen Federspiel. (20. marts 2017). Høringssvar - Gorrissen Federspiel. 
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Kun efter offentliggørelsen af de nævnte afgørelser, har Drift P/S kunnet blive opmærksom på 

betydningen af tilstedeværelsen af det indbetalte ansvarlige lån mht. kvalifikationen. Drift P/S kan 

efterfølgende foretage en samlet og konkret vurdering, støttet op ad de offentliggjorte afgørelser i 

november. Det kan diskuteres, hvorvidt dette er en professionelt og administrativt let opgave. Jf. 

analysen i afsnit 5.3.1, er Line Pedersen blevet vurderet til at være lønmodtager i indkomståret 2018. 

Det har forskellige konsekvenser for Drift P/S og Line Pedersen om kvalifikationsskiftet er blevet 

opdaget inden årsluk eller efter. Dette forhold præciseres i afsnit 5.4.4.  

 

5.4.2 Kan en medejer være lønmodtager? 

Det er interessant at kigge på gældende skatteret i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt 

kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende indebærer, at hele indkomsten fra virksomheden 

bliver beskattet som erhvervsindkomst, tilsvarende for et lønmodtagerforhold, og om begge 

kvalifikationer kan eksistere samtidigt for selskabsdeltageren i samme retsforhold. Denne analyse 

er nødvendig for at komme nærmere, hvorledes indkomsten skal beskattes.  

 

Det gælder for selvstændig erhvervsdrivende, at al indkomst fra virksomheden til medejeren 

skattemæssigt vil skulle klassificeres som overskud fra virksomheden. Det er uden betydning, om 

indkomsten hidrører fra de udbetalte udbytter eller vederlag for arbejdsindsatsen stillet til rådighed 

for selskabet164. Således sker der ikke opdeling af indkomsten. Hvis en selskabsdeltager er vurderet 

til at være lønmodtager, kunne det formodes, at han vi undergå samme behandling. Ergo vil hans 

indkomst, uanset typen, blive klassificeret som lønindkomst. Denne formodning konkluderes ud fra 

sondringen af, at status som selvstændig erhvervsdrivende udelukker status som lønmodtager og 

vice versa165. Det ville betyde, at både lønvederlaget og afkastet skulle indgå i indkomstopgørelsen 

som lønindkomst. Det kan ikke uden videre siges at være en korrekt formodning, da spørgsmålet 

ikke har været i fokus i den skatteretlige litteratur, grundet den foreliggende forståelse at udbetaling 

af løn til en personselskabsdeltager skal kvalificeres som en overskudsandel, og at en 

virksomhedsejer ikke kan kvalificeres som lønmodtager. 

                                                      
164 Hansen, C. S. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 412. 
165 Madsen, L. H. (2011). Den Skatteretlige Behandling af Personselskaber. kap. 7. afs. 6.1.  
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Herefter er det nærliggende at undersøge muligheden for at en selskabsdeltager kan bære begge 

kvalifikationer inden for samme retsforhold. Udgangspunktet i gældende ret, op til ændringsloven, 

er statueret således:  

 

“Såfremt en person anses som deltager i et personselskab, vil personselskabsdeltageren som udgangspunkt 

skattemæssigt ikke kunne anses for samtidig at være lønmodtager, hvorfor personselskabsdeltageren i stedet 

må anses som værende selvstændig erhvervsdrivende”  

(Hansen, et al., 2016, s. 414) 

 

Flere ansættelsesretlige love regulerer forholdet mellem lønmodtager og arbejdsgiver og dermed 

beskyttes lønmodtagerens stilling. Grundet dette er der forekommet en række sager, der omhandler 

hvorvidt deltagere i personselskaber kunne anses som lønmodtagere for at udnytte nogle af 

regelsættene forbeholdt lønmodtagere. Eksempelvis U1983.239.Ø hvor en Direktør for et K/S 

forespurgte om at live anset som lønmodtager ift. Pensionsbeskatningsloven. Han anførte at hans 

beskedne anpart (11,25 %) ikke havde givet ham indflydelse på fastsættelse af lån eller andre 

ansættelsesforhold. Dette blev afvist af Østre Landsret, der udtalte, at et I/S mht. 

kapitalpensionsordninger ikke kunne anses som arbejdsgiver for interessenterne uanset størrelsen 

af den enkelte interessents anpart i selskabet. I LSRM1973.58 havde en skatteyder en ejerandel på 

25% i et I/S. LSR fandt, at da klageren er medejer, kan han følgeligt ikke betragtes som arbejdstager 

ift. I/S’et og er dermed ikke berettiget til lønmodtagerfradrag. Den administrative praksis i de ældre 

afgørelser i årene 1961 - 1983 har været afvisende overfor, at en personselskabsdeltager kan anses 

som lønmodtager. I de ældre afgørelser lægger Landsskatteretten vægt på, at når personen er 

medejer af virksomheden, kan han ikke være lønmodtager. Dog i en enkelt afgørelse, LSRM.1961.54, 

fandt Landsskatteretten frem til at personselskabsdeltageren kunne anses for lønmodtager. Sagen 

vedrørte en vognmand, der var medindehaver i et I/S med 2/15. Alle de ovennævnte afgørelser 

vedrører retten til lønmodtagerfradrag, der blev ophævet i 1987. Trods dette, er Landsskatterettens 

formulering af generel karakter, og dermed kan det konstateres i bred forstand, at en interessent er 
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medejer og derfor ikke samtidigt kan være lønmodtager i personselskabet166. Det kan dermed 

konstateres, at Landsskatteretten ser begreberne medejer og lønmodtager for modstridende og 

mener, at man dermed ikke kan være begge dele i samme retsforhold. Det menes, at en deltager i et 

personselskab bliver godtgjort for sin arbejdsindsats ved at blive tildelt en større andel af 

virksomhedens overskud167.  Allerede i 2003, argumenterer Liselotte Madsen for, at grundet 

afgørelsernes alder, er det relevant at se på, om ikke der er sket ændringer i praksis siden da168. Dette 

leder hende mod diskussionen af en bagatelgrænse, for hvornår en medejer kan blive anset for 

lønmodtager169. Hun konkluderer, at der må være tale om en bagatelgrænse på 1%, hvor en 

personselskabsdeltager kan blive anset for lønmodtager i selskabet. Underforstået at under 

vurderingen skal ejerandelen sammenholdes med deltagerens indflydelse m.v. i selskabet170.  

 

Af SKM2018.579.SR, som følge af LL § 4, kan det udledes, at Skatterådets holdning er at en medejer 

i et personselskab kan blive kvalificeret som lønmodtager, uanset ejerandelens størrelse. Dette er 

ikke i tråd med teorien om en bagatelgrænse, og denne teori er derfor ikke relevant længere efter 

ikrafttrædelsen af LL § 4. Som beskrevet i bemærkningerne171 skal der nu foretages en samlet 

vurdering, hvor de afgørende elementer er størrelsen af økonomisk risiko og bestemmende 

indflydelse for deltageren. Det skal understreges at en medejer, der er blevet bedømt af Skatterådet 

til at være lønmodtager i et partnerselskab, ikke nødvendigvis er lønmodtager i henhold til den 

ansættelsesretlige lovgivning. På baggrund af dette kan det antages, at kvalifikationen af en medejer 

som lønmodtager iht. den ansættelsesretlige lovgivning er forblevet uændret. Dette beskrives dog 

ikke yderligere, da det vurderes som værende uden for afhandlingens felt.  

 

 

 

                                                      
166 Madsen, L. H. (2003). Beskatning ved deltagelse i personselskaber. s. 218. 
167 Ibid. s. 218. 
168 Ibid. s. 222 
169 Ibid. s. 223. 
170 Ibid. s. 228. 
171 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
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5.4.3 Beskatning af løn og afkast 

Som beskrevet i det foregående afsnit, leder LL § 4 mod at flere medejere kan komme til at blive 

kvalificeret som lønmodtagere. Hermed skal der tages stilling til, hvordan indkomsten for 

personselskabsdeltagere, der nu er blevet kvalificeret som lønmodtagere, skal beskattes. 

 

Som nævnt i afsnit 5.4 ville det ikke være korrekt at anse samtlige indkomsttyper i virksomheden 

som lønindkomst, når en personselskabsdeltager er blevet kvalificeret som lønmodtager. Dette 

støttes også af skatteministerens svar til spørgsmål nr. 1 - løn skal behandles som løn og afkastet 

som indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed172. Følgeligt skal deltagerens indkomst fra 

virksomheden opdeles i løn og afkast.  

 

Da løn skal behandles som løn, er beskatningen i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 5.4.1.2. 

Det, der adskiller sig er, at det i denne situation ikke længere er ligetil at bedømme størrelsen af 

lønindkomsten. I 2014, mens Line Pedersen er Director, følger hun en ansættelseskontrakt, hvori 

hendes løn er reguleret. I 2018 er hendes indkomst en forholdsmæssig andel af virksomhedens 

resultat, der følger fordelingsbrøken. LPs indkomst fra virksomheden skal opgøres efter 

skattelovgivningens almindelige regler173. Det betyder, at Line Pedersens overskud skal opgøres 

som den forholdsmæssige andel af nettoindkomsten efter fradrag for lønninger, renter og andre 

driftsomkostninger, herunder afskrivninger på afskrivningsberettigede aktiver. Mere herom i afsnit 

5.4.6. Det er dog ikke frit op til selskabet eller Line Pedersen at bedømme størrelsen på henholdsvis 

løndelen og afkastdelen.  

 

Der belyses i skatteministerens svar til spørgsmål nr. 2, hvorledes fordelingen af løn og afkast skal 

foretages174. Skatteministeren understreger, at partnerens samlede vederlag for året vil bestå af 

aconto udbetalte vederlag og deltagerens andel af de resterende overskud i selskabet. Der anføres i 

svaret, at lønniveauet skal sammenlignes med hvad deltageren ville have modtaget som løn, hvis 

                                                      
172 Skatteministeriet. (16. maj 2017b). L 194 endeligt svar på spørgsmål 1. 
173 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
174 Skatteministeriet. (16. maj 2017c). L 194 endeligt svar på spørgsmål 2. 
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denne ikke var ejer. Det vil sige, med andre medarbejdere i selskabet, eller i branchen, med samme 

kompetenceprofil og stillingsbeskrivelse. Med andre ord, skal der foretages en konkret og objektiv 

vurdering af lønniveauet.  Afkaststørrelsen skal sammenlignes med, hvad der anses for sædvanligt 

for en investering, med samme risikoprofil. Denne sammenligning formodes at være sværere at 

foretage i praksis og virker mere abstrakt. Hvordan det går i partnerselskaberne er meget 

individuelt, og informationen om hvor meget afkast partnerne opnår, er ikke offentligt tilgængeligt. 

I bemærkningerne til ændringsloven understreges det desuden, at der ikke må anerkendes 

skattemæssigt mere som afkast af investeringen, end der er udloddet som udbytte efter de 

civilretlige regler. Det er muligt, at indkomsten til deltageren er større eller mindre end de 

estimerede løn- og afkastindkomster tilsammen - der er ikke taget stilling til denne mulighed i 

hverken bemærkningerne til ændringsloven eller i skatteministerens svar på spørgsmål. Det 

formodes, at opdelingen vil blive behandlet mere i fremtiden og mere konkrete retningslinjer vil 

blive klarlagt af retspraksis. 

 

I forbindelse med fordelingen, spørger FSR i spørgsmål nr. 2 om, hvordan selskabet skal sikre en 

korrekt indeholdelse af A-skat, når man først kender det endelige lønvederlag i slutningen af året175. 

Hertil svarer ministeren, at selskabet i forbindelse med udbetaling af aconto vederlaget til partneren, 

skal foretage en vurdering af, om beløbet er løn eller afkast af investeringen. Han foreslår, at 

virksomheden behandler hele vederlaget som A-indkomst og foretager en slutregulering af 

lønindberetningen i forhold til fordelingen i slutningen af året. FSR spørger til mulighed for 

omgørelse af fordelingen med hjemmel i Skatteforvaltningsloven § 29. Hertil svarer 

skatteministeren, at der kan gives tilladelse til omgørelse, så længe de nævnte betingelser, heri 

sammenlignelig lønniveau og investeringsafkast, er opfyldt. 

 

Mht. beskatningen af afkastet præciseres der i skatteministerens svar til spørgsmål nr. 2:  

 

“afkastet skal som udgangspunkt beskattes som almindelig erhvervsmæssig indkomst. Dermed skal afkastet 

som udgangspunkt medregnes til den personlige indkomst inkl. arbejdsmarkedsbidrag mens de tilknyttede 

                                                      
175 Skatteministeriet. (16. maj 2017c). L 194 endeligt svar på spørgsmål 2. 
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driftsomkostninger mv. fratrækkes ved opgørelsen af den personlig indkomst og ikke som et ligningsmæssigt 

fradrag. Konsekvensen af ikke at anvende virksomhedsordningen er dog, at renteudgifterne skal fratrækkes i 

kapitalindkomsten”. 

(Skatteministeriet, 2017c) 

 

På den ene side er denne beskrivelse af beskatningen meget ligetil, på den anden side er den 

provokerende fra et juridisk standpunkt. Beskrivelsen statuerer, at en lønmodtager får lov til at 

medregne indkomst og fradrag på linje med en erhvervsdrivende, med andre ord at afkastet har 

karakter af erhvervsindkomst. Der kan henledes til afsnittene 4.2.1 og 4.2.2, hvori betegnelserne 

selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager er fremlagt. Disse betegnelser er tydeligt adskilt fra 

hinanden og indebærer forskellige beskatningsmetoder. LL § 4 ændrer på denne adskillelse og gør 

billedet mere mudret. Herefter får personselskabsdeltageren kvalifikationen lønmodtager, men 

bliver beskattet som en erhvervsdrivende efter PSL. Samtidigt fremkommer spørgsmålet om, 

hvorvidt en selskabsdeltager, der er blevet kvalificeret som lønmodtager, kan anvende 

virksomhedsordningen i forbindelse med afkastet. 

 

Ligeledes anføres der i svaret på spørgsmål nr. 2, at afkastet som udgangspunkt godt kan indgå i 

partnerens virksomhedsordning, dog normalt ikke hvis deltagerens virksomhedsandel udgør en 

“erhvervsvirksomhed af meget begrænset omfang”176. Hvad en “erhvervsvirksomhed af meget 

begrænset omfang” betyder, er ikke beskrevet yderligere, hverken i lovbemærkningerne eller 

litteraturen. Fortolkningen kan have betydelige konsekvenser for beskatningen, både vedrørende 

selve afkastet, eller hvis selskabsdeltageren opnår mulighed for at beholde kvalifikationen 

selvstændig erhvervsdrivende ift. selskabet og dermed ikke er tvunget til at udtræde af VSO. På den 

ene side kan fortolkningen være, at erhvervsvirksomhed af meget begrænset omfang kan sidestilles 

med en selskabsdeltager, der ikke har opfyldt kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende. 

Hermed vil konsekvensen være at deltageren stadig ikke opfylder kvalifikationen og kan derfor ikke 

bruge VSL reglerne, heri VSO. På den anden side vil den anden fortolkning være at 

“erhvervsvirksomhed af meget begrænset omfang” peger mod selve størrelsen på deltagerens 

                                                      
176 Skatteministeriet. (16. maj 2017c). L 194 endeligt svar på spørgsmål 2. 
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ejerandel. Som nævnt er definitionen af “begrænset omfang” ikke defineret yderligere i 

bemærkningerne. Her kunne det være en mulighed at falde tilbage på den omtalte bagatelgrænse, 

beskrevet i afsnit 5.4.2. Dette vil dog betyde at en minimal ejerandel på over 1 %, vil give 

skatteyderen ret til at opretholde kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende i relation til afkastet 

og dermed forblive i VSO´en. Dermed ville blot en ejerandel over 1 % have meget vidtrækkende 

konsekvenser. Det kan virke ulogisk, at når skatteyderen ikke opnår kvalifikationen selvstændig 

erhvervsdrivende i en samlet vurdering ift. selskabet, skulle han have lov til at beholde muligheden 

for at opnå kvalifikationen alligevel mht. afkastet, ved at have en ejerandel på over 1 %. Dette kan 

siges at have karakter af samme udnyttelsesmekanisme, som Skatterådet advarer skatteministeren 

om i 2015 mht. partneres samlede indkomst. Desuden, som nævnt tidligere i afhandlingen, er denne 

bagatelgrænse ikke relevant længere efter den indtrådte lovændring. Derfor virker det mere korrekt 

at fortolke “erhvervsvirksomhed af meget begrænset omfang” som at deltageren ikke opnår 

kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende. Ud fra denne antagelse kan det udledes, at når 

personselskabsdeltageren er blevet kvalificeret som lønmodtager ift. selskabet, har han ikke 

mulighed for samtidigt at opnå kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende mht. afkastet. Dette 

er et spejlbillede af diskussionen i afsnittet 5.4.2, hvor en personselskabsdeltager, der opnår 

kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende, beholder kvalifikationen ift. hele indkomsten i 

virksomheden. Dog kan der argumenteres for, at eftersom afkastet har karakter af erhvervsmæssig 

indkomst, gør det deltageren til en slags erhvervsdrivende, og dermed opnår deltageren 

kvalifikationen som både lønmodtager og erhvervsdrivende. Dog, som nævnt tidligere, 

argumenteres der i afhandlingen for at deltageren ikke opnår ret til at få afkastet beskattet ved brug 

af reglerne i VSL. 

 

Ydermere kan den situation behandles, hvor der argumenteres for at hvis deltageren ikke har opnået 

kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende i forhold til selskabet, kan afkastindkomsten heller 

ikke bære karakter af erhvervsindkomst, og dermed medregnes til den personlig indkomst. Her kan 

PSL følges længere ned til §§ 4 og 4a, hvor der udtømmende er oplistet indkomster, der omfattes af 

kapital- eller aktieindkomst. I PSL § 4 stk.1 nr. 3 er der hjemmel til at indregne kapitalafkast beregnet 

efter VSL som kapitalindkomst, i PSL § 4 stk.1 nr. 9 er der hjemmel til at indregne 

virksomhedsoverskuddet som kapitalindkomst, hvis ejerantallet er over 10 og den skattepligtige 
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ikke deltager i virksomheden i væsentligt omfang. Ligeledes kan denne logik bruges til at indregne 

kapitalafkastdelen som kapitalindkomst i indkomstopgørelsen. Dog er dette ikke tilfældet i 

nuværende retspraksis. Med hensyn til aktieindkomst, kan der ikke drages direkte paralleller 

mellem afkastindkomsten og PSL § 4a, da aktieindkomsten hovedsageligt omhandler gevinst ved 

afståelse af aktier.  

 

Deltageren, der ikke bliver kvalificeret som selvstændig erhvervsdrivende, får jf. ovenstående afsnit 

kvalifikationen lønmodtager. Dog lønmodtager i en anderledes forstand end kendt inden 

indtrædelsen af LL § 4, det vil sige lønmodtager iht. LL § 4, men ikke lønmodtager iht. den 

ansættelsesretlige lovgivning. Skatteministeren belyser at skatteyderen skal beregne indkomst og 

fradrag på samme måde som en erhvervsdrivende efter PSL, og kan ikke bruge reglerne i VSL, hvis 

kapitalandelen udgør erhvervsvirksomhed af meget begrænset omfang. Dette mudrer billedet og 

skaber forvirring og sammenblanding af retsbegreberne lønmodtager og selvstændig 

erhvervsdrivende.  

 

I nedenstående afsnit vil spørgsmålet omkring udtræden af VSO for en selskabsdeltager, der er 

blevet kvalificeret som lønmodtager, behandles. 

 

5.4.4 Udtræden af VSO 

Det er konkluderet i afsnit 5.3.1 at Line Pedersen bliver kvalificeret som lønmodtager for 

indkomståret 2018, ligesom at der tidligere er konkluderet at Line Pedersen ej heller kan beholde 

afkastindkomsten i VSO’en. Dette har konsekvensen at LP skal udtræde af virksomhedsordningen, 

da kun selvstændige erhvervsdrivende må anvende ordningen jf. VSL § 1. Dette betyder, at LPs 

opsparede overskud fra Drift P/S kommer til beskatning jf. reglerne i VSL Kapitel 5 om ophør, §§ 15 

og 15b. Hendes opsparing fra tidligere indkomstår, inklusive den tidligere betalte acontoskat, skal 

medregnes til den personlige indkomst. VSL giver mulighed for beskatning i ophørsåret eller 

mulighed for at udskyde den endelige beskatning til senere indkomstår, her i indkomståret 2018 

eller 2019 for Line Pedersen. Øvrige beløb i ordningen har ingen praktisk betydning for 
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skatteberegningen med hensyn til ophøret, dermed bortfalder indestående på 

mellemregningskontoen, indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget177. 

 

Reglen om beskatning af opsparingskontoen ved ophør kan dog fraviges. Jf. VSL § 15, stk. 2 kan 

virksomhedsordningen opretholdes, såfremt den erhvervsdrivende inden udgangen af året efter 

ophørsåret overtager eller påbegynder anden virksomhed, forudsat der er en regnskabsmæssig 

opdeling af henholdsvis den private og virksomhedens økonomi. I bemærkningerne til 

ændringsloven nr. 684 slås det også fast, at deltagerens opsparede overskud kommer til beskatning, 

medmindre personen driver anden virksomhed i virksomhedsordningen og dermed ikke skal 

udtræde af ordningen. Der stilles ikke krav til størrelsesmæssige forhold mellem den nye og den 

gamle virksomhed. Dette betyder at VSO’en kan opretholdes uanset den nye virksomheds 

størrelse178. Som beskrevet i afsnit 5.2.2, driver Line Pedersen, LP Investeringsejendomme, som 

enkeltmandsvirksomhed, ud over sin aktivitet som partner i Drift P/S. Da LP hæfter ubegrænset og 

er eneejer af LP Investeringsejendomme, opretholder hun kvalifikationen selvstændig 

erhvervsdrivende med hensyn til denne virksomhed. Ved brug af VSO, skal flere virksomheder 

anses som én virksomhed jf. VSL § 2 stk.3. Dette betyder, at der skal opgøres én samlet 

indskudskonto, ét samlet kapitalafkastgrundlag og én samlet konto for opsparet overskud179. I kraft 

af det nævnte, anses Line Pedersens indkomst fra revisionsvirksomheden og 

ejendomsinvesteringsvirksomheden for én virksomhed med samlede konti. I og med LP både 

udøver revisionsvirksomhed og er ejendomsinvestor, har hun indtægter fra to uafhængige 

retsforhold. En skatteyder kan godt oppebære indkomst som lønmodtager og selvstændig 

erhvervsdrivende samtidigt ved forskellige hvervgivere180.  

 

Line Pedersen starter ikke en ny erhvervsvirksomhed, men driver allerede en anden virksomhed, 

dermed bidrager hendes investeringsvirksomhed til at hun kan forblive i VSO’en. Her er tale om 

delvis virksomhedsophør, reguleret i VSL § 15a. Delvist ophør har ikke nogen umiddelbare 

                                                      
177 Hansen, C. S. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 230. 
178 Michelsen, et. al. (2015). Lærebog om Indkomstskat. s. 243. 
179 Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J., & Eriksen, C. H. (2015b). Skatteretten 2. s. 220. 
180 SKAT. (04. 07 1994). Cirkulære om personskatteloven. 
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konsekvenser i forhold til virksomhedsordningen, da den erhvervsdrivende fortsat driver 

virksomheden og dermed fortsat anvender ordningen. Skatteyderen kan i forbindelse med 

delophøret have lyst til at hæve en del af virksomhedens kapital. Der kan overføres et beløb til 

privatøkonomien uden om hæverækkefølgen jf. VSL § 15a, stk. 3. Der kan maksimalt overføres 

nettovederlaget ved et delsalg. Ved delvis ophør, beregnes vederlaget som et beløb svarende til en 

forholdsmæssig andel af kapitalafkastgrundlaget ultimo året før ophørsåret. 

Kapitalafkastgrundlaget består af skattemæssig værdi af aktiver, med fradrag for gæld. Den 

forholdsmæssige andel findes ved at sætte aktiverne i den ophørte virksomhed i forhold til samlede 

aktiver i virksomhedsordningen. Beløbet skal overføres fra indskudskontoen til 

mellemregningskontoen jf. VSL § 15 a, stk. 1. Tilsvarende skal skatteyderen medregne den ophørte 

virksomheds forholdsmæssige andel af det opsparede overskud med den tilhørende 

virksomhedsskat til den personlige indkomst ultimo indkomståret forud for ophørsåret efter VSL § 

15a stk. 2. Andelen beregnes ved at sætte det beregnede vederlag i forhold til 

kapitalafkastgrundlaget ved ophørsårets begyndelse. En yderligere følge af at anvende disse regler 

er, at der kan opspares den del af årets overskud i ophørsåret. Den maksimale opsparing vil være 

virksomhedens overskud fratrukket forholdsmæssig andel heraf jf. VSL § 15 a stk. 2. Posteringen på 

mellemregningskontoen medvirker til, at det er muligt at disponere den del af årets resultat, der 

ikke skal tvangshæves, eller hæves yderligere for at optimere ift. topskattegrænsen181182.  

 

Så længe vurderingen, at selskabsdeltageren skal anses som lønmodtager ift. LL § 4, er sket inden 

for indkomståret, er det ukompliceret at få det kontraktlige og skattemæssige forhold i orden, så 

registreringer af moms, skat og forskudsopgørelser bliver korrekt. I dette fald skal der foretages 

korrektion af A-indkomst og AM-bidrag. Der skal ske fuld tilbageførsel af købsmoms og salgsmoms. 

Der opstår problemer, hvis der skal foretages korrektioner af indkomstopgørelsen og 

skatteregnskabet tilbage i tid. Vurderingen af kvalifikationen er beskrevet i afsnit 5.3.1. Der 

                                                      
181 Hansen, C. S. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 234-236. 
182 Eksemplerne for beregning af vederlag ved delvis ophør og for skatteberegning ved udtræk af vederlag 

ved delvis ophør af virksomhed kan findes i Hansen, C. S. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 611-612. 
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bemærkes yderligere at vurderingen skal ske ud fra de faktuelle forhold, man kan eksempelvis ikke 

skrive sig ud af at være lønmodtager i selskabet, ved at ændre kontraktforholdene183. 

 

Når Line Pedersen viser sig at være ansat i stedet for selvstændig erhvervsdrivende, har det 

konsekvenser både for hende og hvervgiveren. Konsekvenserne afhænger af, på hvilket tidspunkt 

af indkomståret afgørelsen finder sted, om der skal foretages ændringer tilbage i tid og om den 

involverede person/virksomhed burde have vidst, at der er tale om et ansættelsesforhold. 

Konsekvenserne vedrører indeholdelses- og oplysningsforpligtelser, samt 

hæftelsesproblematikken. Hermed menes, at hvervgiveren har pligt til at indeholde A-skat jf. KSL § 

46 stk. 1, AM-bidrag jf. AMBL §§ 1 og 7 og oplyse SKAT om udbetalt løn og feriepenge jf. 

Skattekontrolloven, så snart arbejdsgiveren er blevet opmærksom på, at der består et 

ansættelsesforhold. Hvis man er blevet bekendt med at kvalifikationen skal ændres fra selvstændig 

erhvervsdrivende til lønmodtager efter indkomstårets udløb, skal der vurderes, hvem der hæfter for 

den ikke indbetalte A-skat og om der skal rejses straffesager184. Hovedreglen er, at personen, der 

modtager indkomsten, hæfter for betalingen af den skyldige skat. Hvervgiveren kan undgå at hæfte 

solidarisk for den ikke betalte skat ved at godtgøre, at der ikke er udvist forsømmelighed fra deres 

side. Der er tale om, at hvervgiveren burde have indset, at forholdet er et ansættelsesforhold185. Ud 

over hæftelsen, kan hvervgiveren blive pålagt en straf186. Hovedreglen for genoptagelse og 

skatteansættelse er, at der kan ske korrektion af den skattepligtige indkomst indtil 1. maj i det 4. år 

efter indkomstårets udløb jf. Skatteforvaltningsloven § 26. Hvis fristreglerne i §§ 26 og 27 er 

overholdt, er der altid mindst 1 års tillægsfrist fra afgørelsestidspunktet indtil kravet forældes jf. SFL 

§ 34a.  

 

Når Line Pedersen bliver kvalificeret som lønmodtager, er LP Partnerholding ApS ikke længere den 

rette indkomstmodtager. Dette betyder, at hvis hun har bibeholdt penge i selskabet, kan de blive 

anset for at være et tilskud til selskabet, hvilket kunne resultere i dobbeltbeskatning af indkomsten. 

                                                      
183 Abrahamson, A., & Hove, J. S. (2014). Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere: i skatteretligt og 

ansættelsesretligt perspektiv. s. 258-259. 
184 Ibid. s. 237-238. 
185 Ibid. 238-239. 
186 Ibid. 241. 
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Der skal ske fuld tilbageførsel af købs- og salgsmoms. Konsekvensen for Line Pedersen er, at 

modtaget købsmoms skal tilbagebetales og betalt salgsmoms bør tilbagesøges fra Drift P/S. I mange 

tilfælde vil korrektionen ende med at hvervtager kommer til at tilbagebetale købsmomsen187. 

 

Hvis Drift P/S ikke opdager den fejlagtige kvalifikation af Line Pedersen i løbet af 2019, vil LP have 

indsendt sin selvangivelse, som om der var tale om selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til 

Drift P/S. I realiteten, skulle der have været indberettet lønmodtagerindkomst. Korrektionen vil 

hovedsageligt gå ud på at sikre, at der ikke er foretaget skatte- og momsmæssige fradrag for 

omkostninger, som en lønmodtager ikke må foretage. Da LP bruger VSO, skal hun genbeskattes af 

konto for opsparet overskud jf. VSL § 15 vedrørende ophør af virksomhed. Drift P/S vil skulle 

korrigere indberetningen af A-indkomst188. 

 

Der er mulighed for at søge omgørelse jf. Skatteforvaltningsloven § 29, dog skal visse betingelser 

være opfyldt, før reglerne kan anvendes. Reglerne giver mulighed for at rette op på 

uhensigtsmæssige konsekvenser, hvis der efterfølgende findes frem til en korrigeret værdi. Dog jf. 

den juridiske vejledning A.A.14.1.2 følger at omgørelse af dispositioner i forhold til hvem der er den 

rette indkomstmodtager, som hovedregel, ikke bliver tilladt. Det betyder, at reglerne for omgørelse 

ikke kan bruges i tilfælde af afgrænsning mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende189. 

 

5.4.5 2019 

Pr. 01.01.2019 indbetaler Line Pedersen det ansvarlige lån. I SKM2018.579.SR statueres at partneren 

vil være at anse som selvstændig erhvervsdrivende og rette indkomstmodtager af det samlede 

vederlag, når han får indbetalt det ansvarlige lån og dermed opfylder samme kapitalkrav og opnår 

samme økonomiske risiko som de eksisterende kapitalejere. Når Line Pedersen har indbetalt det 

ansvarlige lån, opnår hun ligeledes samme økonomiske risiko som de øvrige partnere og formodes 

at genetablere kvalifikationen som selvstændig erhvervsdrivende. Herefter vil Line Pedersen følge 

                                                      
187 Ibid. s. 242-243. 
188 Ibid. s. 260. 
189 Ibid. s. 261. 
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de sædvanlige beskatningsregler for selvstændig erhvervsdrivende, og vil kunne lægge sin 

erhvervsmæssige aktivitet i Drift P/S ind i virksomhedsordningen igen.  

 

Det kan diskuteres, om det kan forventes af Drift P/S og Line Pedersen at konklusionerne i de 

bindende svar fra 16. november 2018 følges, og om det vil ses som groft uagtsomt, hvis Line 

Pedersen beholder sin kvalifikation for indkomståret 2018 og der dermed ikke skal foretages nogen 

korrektioner mht. VSO’en.  

 

5.4.6 Fradrag og afskrivninger 

Som tidligere nævnt sker beskatningen af selskabsdeltagere i et personselskab på deltagerniveau. 

Deltageren besidder en ideel bruttoandel af virksomhedens aktiver og passiver, og det er på 

baggrund af disse, at deltagerens skattepligtige indkomst skal opgøres. Den selvstændige 

erhvervsdrivende har ligeledes ret til at fradrage eventuelle omkostninger denne måtte have, der 

har til formål at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst jf. SL § 6 og PSL § 3, stk. 2. Som 

følge af deltagerens ideelle bruttoandel, har den selvstændige ret til at foretage sin andel af 

afskrivninger jf. AL § 1, stk. 1. Personskatteloven tager dog ikke stilling til selve opgørelsen af 

indkomsten fra selskabet, eftersom denne sker efter skattelovgivningens almindelige regler jf. PSL 

§ 1190. 

 

Lønmodtageren har ikke på samme måde mulighed for fradrag. Afskrivninger kan foretages for 

aktiver der benyttes erhvervsmæssigt, hvilket typisk ikke vil finde anvendelse for en lønmodtager. 

Lønmodtagerens fradrag har karakter af ligningsmæssige fradrag, der kan dog jf. PSL § 4, stk. 2 ved 

opgørelsen af dennes nettokapitalindkomst, fratrækkes udgifter der har været med til at erhverve, 

sikre og vedligeholde kapitalindkomsten191. Lønmodtageren har dermed ikke mulighed for at 

afskrive og fradrage udgifter i den personlige indkomst, som er blevet afholdt af selskabet192. 

 

                                                      
190 Hansen, C. S. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 165. 
191 Michelsen, et. al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 250. 
192 Ibid. s. 192 
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Bevæggrundene for indførelsen af LL § 4 var blandt andet at man ville undgå at lønmodtagere ville 

kunne anses som selvstændige erhvervsdrivende, ved blot at erhverve en kapitalandel i et 

skattetransparent selskab193. Dette åbner muligheden for at skatteydere kan anses som lønmodtagere 

i selskabet, samtidigt med at de er kapitalejere. Fradrags- og afskrivningsretten kan derfor potentielt 

være anderledes for disse. Der nævnes i skatteministerens svar til spørgsmål nr. 2, at deltagere, der 

efter LL § 4 bliver kvalificeret som lønmodtagere, vil beholde retten til fradrag på linje med en 

erhvervsdrivende. I lighed med beskrivelsen i afsnit 6.1.3, mudrer dette det juridiske billede, som 

sædvanligt kendt indtil indtrædelsen af LL § 4.  Herefter er der åbnet op for at en lønmodtager får 

fradragsret for driftsomkostninger på linje med en erhvervsdrivende, der beskattes efter PSL. Tillige 

skal renteudgifterne fradrages i kapitalindkomsten og ikke i den personlige indkomst, som gælder 

virksomhedsskatteordningen.  

 

FSR rettede henvendelse til skatteministeren vedrørende, blandt andet, den fremtidige behandling 

af fradrag for en person, der nu bliver kvalificeret som lønmodtager194. Som beskrevet i afsnit 4.2.1.1, 

er en af de essentielle fordele ved at kunne anvende virksomhedsordningen, behandlingen af 

erhvervsmæssige renter. I VSO fradrages disse i den personlige indkomst, hvor der for en 

lønmodtager kun er fradrag i kapitalindkomsten. I skatteministerens svar til FSR understreger han, 

at for en lønmodtager i et skattetransparent selskab, vil afkastet skulle henregnes til den personlige 

indkomst inkl. AM-bidrag, og driftsomkostninger vil kunne fratrækkes heri, dog understreges der, 

at renter vil skulle fratrækkes i kapitalindkomsten195. Problematikken i dette fradrag af 

erhvervsmæssige renter er beskrevet nærmere i afsnit 6.1.3.  

 

Uanset om skatteyderen kvalificeres som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, kan det 

ikke ændre på det forhold at skatteyderen er kapitalejer i selskabet, uanset hvor ubetydelig en 

bruttoandel af selskabet denne måtte eje. Alle rettigheder i forbindelse hermed, disse værende 

økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder, må alt andet lige forblive intakte. LL § 4 ændrer ej 

heller på selve transparensprincippet i forbindelse med personselskaber, dvs. at det stadigvæk er 

                                                      
193 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
194 FSR. (26. maj 2017b). Bilag 10 - Henvendelse af 26/5-17 fra FSR - danske revisorer. 
195 Skatteministeriet. (16. maj 2017c). L 194 endeligt svar på spørgsmål 2. 
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deltageren selv, der laver sin indkomstopgørelse, og ikke selskabet. Indtægter og udgifter må derfor 

stadigvæk skulle henføres til selskabsdeltageren.  

 

For en personselskabsdeltager, der kvalificeres som lønmodtager, vil den andel af indkomsten fra 

personselskabet der kvalificeres som løn, jf. skatteministerens svar til FSR, allerede være fratrukket 

deltagerens forholdsmæssige andel af afskrivninger og fradrag196. Det følger ligeledes, at det nu er 

personselskabet, der har fradrag for lønudbetalingen, og at selskabsdeltageren ikke har fradrag for 

sin egen løn.    

 

Af bemærkningerne til LL § 4197 fremgår det, at afkastet fra et skattemæssigt transparent selskab skal 

beskattes som reelt afkast. Dette afkast skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, 

hvilket betyder, at der er tale om en forholdsmæssig andel af nettoindkomsten, efter fradrag for 

omkostninger og afskrivninger. Som følge af denne anskuelse må afkastet fra personselskabet alt 

andet lige have karakter af erhvervsindkomst, hvormed der gives belæg for den i afsnit 6.1.3 nævnte 

antagelse om, at dette netop er tilfældet. Som følge heraf er der tale om erhvervsmæssig aktivitet, 

hvilket vil berettige en skatteyder til at foretage afskrivninger og få fuld fradragsværdi af sine 

omkostninger i forbindelse hermed.     

 

Som beskrevet i afsnit 5.4.4 er det muligt, at en deltager samtidigt anses som lønmodtager og 

selvstændig erhvervsdrivende i forskellige retsforhold. En lønmodtager er dermed ej heller afskåret 

fra at deltage i erhvervsmæssige aktiviteter ved siden af sit ansættelsesforhold, og vil kunne fradrage 

eventuelle omkostninger denne har haft i forbindelse hermed jf. TfS 1993, 497 Ø198. Såfremt en 

personselskabsdeltager, der er karakteriseret som lønmodtager, deltager i erhvervsmæssige 

aktiviteter ved siden ansættelsesforholdet, må denne have ret til at fradrage omkostninger og 

afskrivninger i forbindelse med erhvervsaktiviteten. Hvis afkastet fra personselskabet er at anse som 

erhvervsindkomst, må dette gøre sig gældende for kapitalejere i partnerselskaber, og omvendt ikke 

gøre sig gældende hvis denne indkomst er at anse som lønindkomst. Som tidligere nævnt vurderes 

                                                      
196 Ibid.  
197 Lauritzen, K. (4. April 2017a). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
198 Michelsen et. al. (2017). Lærebog om Indkomstskat. s. 192. 
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det ikke at være sandsynligt at være både lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende inden for 

samme retsforhold.  

 

For Line Pedersen må dette betyde at der, uanset hendes kvalifikation, altid er tale om en form af 

erhvervsindkomst der tilkommer hende, i form af afkastet fra Drift P/S. Eftersom at dette skal 

henregnes til hendes personlige indkomst, vil eventuelle tilknyttede driftsomkostninger kunne 

fradrages i opgørelsen af denne, men eventuelle rentefradrag skal fragå i hendes kapitalindkomst.  

Eventuelle værnsregler i forbindelse hermed skal stadig overholdes, f.eks. anpartsindgrebet (PSL § 

4, stk. 1, nr. 9) eller fradragsbegrænsningen for kommanditister, hvormed Line Pedersen jf. Den 

Juridiske Vejledning199 ikke vil kunne fradrage beløb højere end hendes indskud i Drift P/S.   

 

5.4.6 Sammenfatning – Beskatning af Line Pedersen 

De samlede indtægter fra selskabet til virksomhedsejere anses som overskud fra erhvervsmæssig 

virksomhed. En eventuel løn eller et honorar vil hermed blive klassificeret som en ekstra 

overskudsandel til deltageren og ikke et særskilt vederlag200. 

 

Ved indkomstopgørelsen for en personselskabsdeltager, der bliver kvalificeret som lønmodtager jf. 

LL § 4, opgøres løn og afkast hver for sig. Heraf fremkalder ændringsloven spørgsmålet om, 

hvorvidt en selskabsdeltager kan oppebære flere kvalifikationer i samme retsforhold. Der er fra 

juraens side en klar adskillelse af lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende begreberne. 

Ændringsloven mudrer billedet og blander disse to forhold, da opgørelsen af indkomsten vil foregå 

på samme måde som for den selvstændig erhvervsdrivende, dog med indeholdelse af AM-bidrag 

og uden mulighed for brug af VSL. Tillige vil deltagerens renteudgifter skulle fratrækkes i 

kapitalindkomsten. Hermed godtager lovgiveren, at der tilkommer en slags erhvervsindkomst 

deltageren, der nu er kvalificeret som lønmodtager. Det kan være forvirrende at sige, at der godtages 

                                                      
199 SKAT. (31. januar 2019f). Den Juridiske Vejledning C.C.3.3.2 - Kommanditisters indkomstopgørelse. 
200 Hansen, C. S. (2016). Erhvervsbeskatning. s. 412. 
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at personselskabsdeltageren er erhvervsdrivende i en vis forstand, men ikke nok til at blive 

kvalificeret som selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

I forhold til casepersonen, Line Pedersen, opstår der tvivl om hendes skatteretlige kvalifikation for 

indkomståret 2018, da hendes økonomiske risiko er begrænset til hendes kommanditaktie på 300 

tkr., og hun først indbetaler det ansvarlige lån pr. 01.01.2019. Når Line Pedersen mister 

kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende, er LP Holding ApS ikke længere den rette 

indkomstmodtager for overskuddet fra selskabet. Line Pedersen bliver den rette indkomstmodtager. 

Hvis indkomsten trods det, udbetales til holdingselskabet, risikerer LP at blive ramt af 

trippelbeskatning. 

 

For Drift P/S betyder den ændrede kvalifikation af Line Pedersen, at selskabet kan fradrage LPs løn 

som en driftsomkostning, og at selskabet skal indeholde A-skat af lønnen. 

 

Når Line Pedersen mister kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende i 2018, har hun som 

udgangspunkt ikke længere hjemmel til at bruge VSL, og hendes samlede opsparede overskud skal 

dermed beskattes. Dog gælder der en undtagelse, hvis skatteyderen samtidigt driver andre 

virksomheder i virksomhedsordningen. Line Pedersen driver LP Investeringsejendomme i VSO, 

hvormed der kun er tale om et delvist virksomhedsophør. Den ophørte virksomheds 

forholdsmæssige andel af det opsparede overskud med den tilhørende virksomhedsskat skal 

dermed medregnes til LPs personlige indkomst ultimo indkomståret forud for ophørsåret. 

 

Med skatterådsafgørelsen SKM2018.579.SR i minde vurderes det, at LP vil genoprette 

kvalifikationen selvstændig erhvervsdrivende efter indbetalingen af det ansvarlige lån pr. 

01.01.2019. Dermed må LP antages at opnå samme økonomiske risiko og kapitalkrav som de øvrige 

kapitalejere. Herefter vil Line Pedersen følge de sædvanlige beskatningsregler for selvstændig 

erhvervsdrivende, og hun vil kunne lægge sin erhvervsmæssige aktivitet i Drift P/S ind i 

virksomhedsordningen igen.  
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Af ovennævnte følger at LL § 4 skaber forvirring omkring kvalifikationen og beskatningen af 

selskabsdeltagere, der ikke længere menes at kunne opnå kvalifikationen selvstændig 

erhvervsdrivende. Konsekvenserne er forsøgt belyst ud fra den eksisterende viden i 

skatteministerens svar til ændringsloven og skatterådsafgørelserne omhandlende LL § 4 fra 2018. 

Retspraksis på området kan ikke kaldes udtømmende, og det forventes at der enten bliver kastet 

mere lys over den praktiske behandling af denne gruppe deltagere, eller at LL § 4 bliver vurderet 

uhensigtsmæssig efter evalueringen.  
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6. Diskussion 

I foregående afsnit blev kvalifikationen og beskatningen af Line Pedersen beskrevet, herunder de 

juridiske konsekvenser af forskellige kvalifikationer. I dette afsnit kigges der nærmere på 

lovændringens hensigt, og hvorvidt lovændringen virker efter hensigten. Teoretiske og faktiske 

problemstillinger som følge af lovændringen bliver diskuteret, og de potentielle skatteretlige 

konsekvenser som følge af disse problemstillinger diskuteres. Dette mere specifikt i forhold til 

lovens tilsigtede og aktuelle omfang, fordelingen af løn og afkast, retsforhold m.m.  

Slutteligt diskuteres selve formuleringen og ordlyden af lovændringen, med udgangspunkt i den 

skatteretlige litteratur og høringssvar fra erhvervslivets aktører.   

 

6.1 Hensigtsmæssigheden 

Jf. Skatterådets henvendelse til skatteministeren201, og det fremsatte lovforslag samt dets 

bemærkninger202, har hensigten bag LL § 4 været at sikre at personer, der reelt ikke er 

erhvervsdrivende, ikke kan anvende virksomhedsordningen. Skatterådet var af den holdning, at 

der ikke forelå nogen nedre grænse for, hvor beskeden en ejerandel man kunne eje, og stadig 

skattemæssigt blive anset som selvstændig erhvervsdrivende. Bekymringen var således at 

lønmodtagere landet over i teorien ville kunne anvende virksomhedsordningen, ved blot at 

erhverve en ejerandel i det selskab lønmodtageren arbejder for. Skatteministeren, med Folketingets 

opbakning, søger med LL § 4 at skabe en hjemmel, der kan gøre op med det skred i sondringen 

mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som Skatterådet udtrykte bekymring for. 

Motivationen bag lovændringen lader derfor til at være den samme som når man fra politisk side 

søger at ramme de personer, som man forsøger at ramme med regler som anpartsindgrebet, 

kildeartsbegrænsning m.m., dvs. deltagere i deltagerrige selskaber, hvor der kan sås tvivl om, i hvor 

stort omfang den enkelte deltager reelt deltager i driften. Deltagere bliver ramt af ovennævnte regler, 

hvis de ikke deltager i selskabet i væsentligt omfang, hvilket vejledende er statueret som 50 timer 

                                                      
201 Skatterådet. (22. september 2015). L 194 Bilag 6: Henvendelse fra Skatterådet - Udfordringer ved afgrænsning 

mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
202 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
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personlig arbejdsindsats månedigt jf. cirk 1984 167 pkt. 26-27 og Den Juridiske Vejledning C.C.2.6.3. 

Grundet kravet om ikke uvæsentlig arbejdsindsat, bliver deltagere, der lægger flere end 50 

personlige arbejdstimer ind i personselskabet, ikke ramt.  

 

I forhold til lige præcis den situation hvor en lønmodtager erhverver en ejerandel i et selskab, 

dæmmer loven op for at denne kan anses som selvstændig erhvervsdrivende. Men loven er negativt 

afgrænset, og siger ikke meget mere end dette, hvilket blandt andet påpeges i høringssvarene til 

lovændringen og i litteraturen: 

 

”Selve lovændringen er i sig selv lige så enkel, som den er intetsigende… ” 

(Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2017, s. 101) 

    

Lovændringen beskriver ikke videre, hvornår selskabsdeltagere skal anses som hhv. lønmodtagere 

og selvstændige erhvervsdrivende eller hvilke skattemæssige konsekvenser det har for 

selskabsdeltageres overskudsandel, såfremt de anses som lønmodtagere.   

 

Som tidligere nævnt er der i skattelovgivningen ikke nogen fast definition på selvstændig 

erhvervsvirksomhed, og definitionen beror derfor på en konkret subjektiv vurdering, hvor forhold 

som økonomisk risiko, bestemmende indflydelse, instruktionsbeføjelser m.m. er centrale kriterier i 

vurderingen. Denne metode har jf. bemærkningerne203 været gældende ret, også før lovforslaget, og 

SKATs cirkulære om Personskatteloven er da også fra 1994. I SKM2015.729.SR bemærkede 

Skatterådet, at der for personselskaber var opstået praksis om at en ejerandel, uanset hvor beskeden 

denne måtte være, var lig kvalifikation som selvstændig erhvervsdrivende, og at udfordringerne 

ved dette ikke kunne imødegås gennem lovfortolkning eller praksis204, dette til trods for at SKATs 

indstilling i den pågældende sag var, at de nye kapitalejere ikke kunne anses for at være 

selvstændige erhvervsdrivende.      

  

                                                      
203 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
204 Ibid. 
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6.1.1 Omfang 

Skatterådet lagde i deres henvendelse til skatteministeren vægt på, at hvis der blev foretaget et 

lovindgreb, måtte dette ikke ramme for bredt205. Dvs. at skatteydere, der allerede har en reel 

økonomisk risiko og indflydelse forbundet med arbejdet, ikke pludseligt skal omkvalificeres til 

lønmodtagere. Dansk Erhverv giver ligeledes udtryk for bekymring om, hvor bredt lovforslaget bør 

ramme og for at praksis ikke skal strammes unødvendigt206. Som følge af præmisserne i 

SKM2018.579.SR, SKM2018.580.SR og afhandlingens case, vil dette dog kunne være tilfældet i 

forhold til kvalifikationen af skatteyderen. I forhold til hvordan selve beskatningen af 

selskabsdeltageren skal behandles, er afgørelserne ikke særligt informative, og afhandlingens 

redegørelse for opdelingen og beskatningen af løn og afkast, må antages at være gældende. Hermed 

vil løn og afkast ikke kunne indgå i VSO, og for en partner uden beskæftigelse i anden 

erhvervsvirksomhed har dette store skattemæssige konsekvenser, i form af udtrædelsen af 

virksomhedsordningen, og at hans holdingselskab ikke længere er den rette indkomstmodtager. 

Lovforslaget har dermed forhindret at lønindkomsten og afkastet, for en lønmodtager med 

ejerandel, kan indkomstudjævnes ved brug af VSO, hvilket må vurderes at være hensigtsmæssigt. 

 

Når kvalifikationen skal foretages som en konkret vurdering, opstår der mange spørgsmål i forhold 

til de afgørende kriterier ”økonomisk risiko” og ”bestemmende indflydelse”. Som tidligere fremført 

kan der efter skatteministerens mening ikke være tale om bestemmende indflydelse i et 

partnerselskab, hvis dette har tusindvis af partnere, men der er ikke givet nogen nedre grænse for 

deltagerantallet. Jf. organiseringen i f.eks. PwC207 eller Deloitte208 kan det dog udledes, at 70-90 

partnere ikke er diskvalificerende for forhold som selvstændig erhvervsdrivende. Ikke desto mindre 

giver loven ikke nærmere klarhed om dette forhold, snarere det modsatte. 

 

                                                      
205 Skatterådet. (22. september 2015). L 194 Bilag 6: Henvendelse fra Skatterådet - Udfordringer ved afgrænsning 

mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
206 Dansk Erhverv. (30. marts 2017). Høringssvar - Dansk Erhverv. 
207 PwC. (2018). PwC's Årsrapport 2017/18. 
208 Deloitte. (2018). Gennemsigtighedsrapport 17/18 
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Den økonomiske risiko er sandsynligvis det forhold, der kommer til at herske mest usikkerhed 

omkring. Der gives hverken i lovforslaget, bemærkningerne eller den juridiske vejledning en 

indikation af, hvad der statuerer reel økonomisk risiko. Det er igen en konkret vurdering. Ud fra 

skatterådsafgørelserne på området ses det dog, at kun én (indtil videre) af sagerne er endt med, at 

en deltager havde for lidt økonomisk risiko (SKM2018.579.SR), i hvilken skatteyderen havde 

økonomisk risiko i omegnen af 266-385 tkr. og Skatterådet bemærkede, at dette var under de 400 tkr. 

som var tilfældet i SKM2015.729.SR. De 400 tkr. er ikke præsenteret som en hård grænse for 

økonomisk risiko, og man bør udvise påpasselighed ved at anvende den som dette, da det vurderes 

mest nærliggende, at den økonomiske risiko skal ses i forhold til selskabets samlede økonomiske 

risiko, f.eks. i form af en procentvis fordeling, samt i forhold til den økonomiske risiko for de andre 

selskabsdeltagere. Skatterådet beskriver imidlertid ikke, hvordan de lavpraktisk har foretaget 

vurderingen, og spørgsmålet om økonomisk risiko forbliver forbundet med en stor grad af 

usikkerhed.  

 

Som beskrevet tidligere i afhandlingen skal vurderingen af kvalifikationen foretages for hvert 

indkomstår. Følgeligt skal en deltager i et personselskab årligt indberette, hvorvidt denne ønsker at 

anvende virksomhedsordningen m.m. Hvis den erhvervsmæssige aktivitet er af en ikke-beskeden 

størrelsesorden og skatteyderen anvender en halvkompliceret ordning som VSO, kan der være 

fornuft i at hyre rådgivere til at hjælpe med udarbejdelsen af årsopgørelsen. Alternativt eller som 

supplement hertil kan skatteyderen vælge at indhente et bindende svar fra SKAT. Såfremt der ikke 

sker store ændringer i virksomhedens forhold, vil denne partners indberetning sandsynligvis minde 

meget om det foregående års indberetning, men ind- og udtræden af nye partnere, flere eller færre 

beføjelser og større eller mindre ansvarlig lånekapital hos partneren m.m. kan potentielt ændre 

vurderingen fra år til år. Herudover kommer spørgsmålet, om hvem der skal foretage denne 

vurdering. Er det skatteyderen selv, dennes rådgivere eller SKAT? Specielt set i lyset af 

usikkerheden omkring økonomisk risiko kan der være flere forskellige holdninger, hvilket f.eks. kan 

ende i trippelbeskatning eller forkerte skatteansættelser, hvormed skatteyderen kan ifalde 

strafansvar eller bøder efter Skattekontrolloven. Selve personselskabet kan ligeledes ifalde bøde eller 

strafansvar, afhængigt af forsømmelighed, i forhold til indeholdelsen af A-skat og AM-bidrag. Hvis 

selskabet ikke indeholder disse, i KSL §§ 46 og AMBL § 2 nævnte skatter, som følge af at selskabet 
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anser modtageren som selvstændig erhvervsdrivende, kan der rettes krav mod selskabet eller 

lønmodtageren jf. KSL §§ 68 og 69. Af praksis209 kan det dog udledes, at skatten som udgangspunkt 

skal opkræves hos skatteyderen, hvor selskabet kun er SKAT skyldig i tilfælde, hvor der er udvist 

forsømmelighed. Det fremgår ligeledes, at selskabet vil have et regreskrav på skatteyderen.     

 

Det virker ikke plausibelt eller hensigtsmæssigt hvert år at indhente et bindende svar fra SKAT, 

hvilket ej heller vil være fordelagtigt for SKAT, da det kan give en enorm administrativ byrde. 

Bemærkningerne til lovforslaget210 anslår, at de administrative omkostninger i forbindelse med 

lovændringen vil være under 4 mio. kr., men rådgivningsomkostningerne alene i forbindelse med 

ovenstående problematik må forventes at kunne overstige dette beløb med flere længder. Som 

Gorrissen Federspiel nævner i deres høringssvar, må lovændringen herudover forventes at have den 

effekt, at langt færre personer vil takke ja til at blive medejere, såfremt det indebærer at påtage sig 

del af selskabets risiko, men stadig at blive beskattet som lønmodtagere211. Dette kan resultere i 

lavere værdiskabelse i samfundet, og dermed lavere skatteprovenu, i så fald er der endnu mindre 

sandsynlighed for at forslaget ikke har større administrative omkostninger for erhvervslivet end 4 

mio. kr.      

 

6.1.2 Fordeling af løn og afkast 

Som tidligere nævnt i afsnit 5.4.3, ligger det ikke frit for selskabet og deltageren at opdele løn og 

afkast i situationer, hvor en kapitalejer bliver kvalificeret som lønmodtager. I skatteministerens svar 

på spørgsmål 2 lægges der op til, at der skal foretages en sammenligning med hvad 

selskabsdeltageren ville have modtaget i løn, såfremt denne ikke havde haft ejerskab, og med 

personer med samme kompetenceprofil og stillingsbeskrivelse. Afkastet skal ligeledes vurderes ud 

fra en betragtning om, hvad der kan anses som sædvanligt for en investering med samme 

risikoprofil. Denne opdeling kan være problematisk, og kan give anledning til problemer lig dem, 

                                                      
209 Se f.eks. SKM2002.105.ØLR, SKM2011.513.BR og SKM2013.228.BR 
210 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
211 Gorrissen Federspiel. (20. marts 2017). Høringssvar - Gorrissen Federspiel. 
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der ses inden for international skatteret, om ”stateless income”212. I dette tilfælde, i form af indkomst 

fra personselskabet, som hverken bliver vurderet til at være løn eller afkast. 

 

Fordelingen af overskud ved deltagelse i personlig virksomhed må antages at falde inden for 

deltagernes beføjelser, men nu skal der laves en skatteretlig opgørelse ud fra sammenlignelige 

personer og investeringer. Eksempelvis, hvis Line Pedersen har modtaget 1 mio. kr. fra Drift P/S, og 

sammenlignes med en revisor der tjener 400 tkr., og hendes afkast vurderes imod en lignende 

investering, der giver 400 tkr., står hun nu tilbage med 200 tkr. som ikke er klassificeret. Denne 

uklassificerede indkomst vil stadig være skattepligtig efter SL § 4, og det mest nærliggende må 

antagelsesvist være at der opgøres et samlet afkast, der fratrækkes den samlede udbetaling, 

hvorefter den resterende indkomst er lønindkomst. I lovgrundlaget er der ikke beskrevet, hvordan 

ovenstående situation skal behandles, men uanset udfaldet kunne det antages at give et øget antal 

forespørgsler om bindende svar, og/eller større administrative omkostninger for både SKAT og 

selskabsdeltageren. Dette har dog ikke været tilfældet i lovændringens første par år, da der indtil 

videre kun har været 5 bindende svar med relation til lovændringen. Kun i det ene bindende svar, 

blev deltageren vurderet til at være lønmodtager i LL § 4’ forstand. Dette kan sætte spørgsmålstegn 

ved nødvendigheden af lovindgrebet. Lovforslaget er ⅔ inde i den foreslåede periode, hvorefter 

lovændringen skal tages til revurdering.  

  

6.1.3 Blanding af retsforhold 

Spørgsmålet, om hvorvidt man i samme retsforhold kan have forskellige kvalifikationer, er også 

problematisk i forbindelse med lovændringen, da lovændringen til en vis grad gør op med tidligere 

praksis om at kvalifikationerne var indbyrdes udelukkende. Specielt når der er tale om 

behandlingen af erhvervsmæssige renter, når skatteyderen er kvalificeret som lønmodtager. I 

forhold til diskussionen om rette indkomstmodtager, har en skatteyder ret til at modtage 

renteindtægter og fradrage renteudgifter som dennes selskab måtte have, men hvad nu hvis 

skatteyderen kvalificeres som lønmodtager, samt at der er tale om erhvervsmæssige renter? 

                                                      
212 Indkomst som ikke bliver beskattet i hverken domicilland eller kildeland. 
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Sædvanligvis følger udgifterne det vederlag skatteyderen får, som følger af SL §§ 4-6, dvs. at man 

får fradrag for de udgifter, der har til formål at sikre, vedligeholde og erhverve indtægterne. 

 

Personselskabet vil som regel altid drives erhvervsmæssigt, og renter hertil vil være af 

erhvervsmæssig karakter. Omverdenen vil være ligeglade, med hvorvidt en lønmodtager kan 

trække renter fra eller ej, de handler jo med personselskabet. Renter i relation til personselskabets 

handler, f.eks. renter til banken, ændrer ikke karakter, og vil alt andet lige være erhvervsmæssige. 

Den retlige kvalifikation af renteindtægten eller udgiften ændres derfor umiddelbart ikke af 

lovændringen, og disse har lønmodtagere, i den klassiske forstand, ikke fradrag for. Det vil 

herudover være farligt at begynde at give anledning til at omkvalificere renter til noget tredje, i 

stedet for enten lønindkomst eller erhvervsindkomst, da det åbner dørene for spekulation i at ændre 

kvalifikationen efter forgodtbefindende. 

 

Det fremgår ikke tydeligt af lovgrundlaget, hvordan de erhvervsmæssige renter skal behandles, og 

om der overhovedet er, eller bør være, fradrag for disse. Skatteministeren nævner dog i 

bemærkningerne til lovændringen213, at renteudgifter for en deltager der kvalificeres som 

lønmodtager, der nu ikke længere kan bruge VSO, i stedet skal fragå i dennes kapitalindkomst og 

ikke den personlige indkomst, men i samme forbindelse giver ministeren dermed udtryk for, at der 

kan gives fradrag for erhvervsmæssige renter til lønmodtagere.   

 

Med skatteministerens udtalelse giver han udtryk for, at skatteyderen er lønmodtager i nogle 

henseender, men erhvervsdrivende i andre henseender og blander dermed retsforhold, hvilket 

skatteretligt er problematisk. For hvis skatteyderen er erhvervsdrivende i nogle forhold, hvorfor 

skulle denne så ikke kunne anvende virksomhedsordningen? Formålet med lovændringen var jo at 

ramme personer som, i skatteministerens optik, ikke skulle have mulighed for at bruge 

virksomhedsordningen214, men ved at tilkendegive at skatteyderen stadig kan være en form for 

erhvervsdrivende i nogle henseender, begynder den juridiske argumentation for lovforslaget at 

komme til kort. 

                                                      
213 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
214 Ibid. 
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6.1.4 Omstruktureringer, generationsskifter m.m. 

SEGES udtrykker i deres høringssvar bekymring for at lovændringen vil være til hinder for 

strukturudvikling inden for de liberale erhverv, f.eks. i form af fusioner, samt at den vil komplicere 

generationsskifter i personselskaber unødvendigt, da der vil være stor usikkerhed om parternes 

skatteretlige stilling efter en omstrukturering215. 

 

Gorrissen Federspiel påpeger at tendensen inden for de liberale erhverv er at samle sig i større og 

større enheder, da det giver bedre forrentning og stærkere konkurrenceevne216. Dette kan f.eks. ses 

gennem Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs’ mange opkøb inden for de seneste 

år217. Dansk Industri nævner, at denne udvikling sandsynligvis vil fortsætte som følge af øget 

specialisering og internationalisering218. 

Såfremt det ikke er hensigten at skattereglerne skal stå i vejen for denne tendens, giver ovennævnte 

aktører alle udtryk for, at lovændringen og dens konsekvenser beskrives og kortlægges bedre, så 

skatteydere i de liberale erhverv ikke afskrækkes fra at det deltage i personselskaber i fremtiden, 

eller afskrækkes fra at omstrukturere, opkøbe, blive opkøbt m.m. 

 

6.2 Ordlyd og formulering 

LL § 4 er ikke en lang, beskrivende og kompliceret paragraf i sin ordlyd. Snarere tværtimod. Flere 

af problemstillingerne og de spørgsmål der gennem høringssvar, litteraturen og afhandlingen er 

blevet rejst, drejer sig i større grad om hvad loven ikke siger, frem for hvad den siger. Loven er 

negativt afgrænset og beskriver kun, at en ejerandel i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at blive anset 

som selvstændig erhvervsdrivende, men ikke hvad der så skal til, eller hvordan man skal beskattes.   

 

                                                      
215 SEGES. (30. marts 2017). Høringssvar - SEGES. 
216 Gorrissen Federspiel. (20. marts 2017). Høringssvar - Gorrissen Federspiel. 
217 Børsen. (22. januar 2016). Beierholm opruster med opkøb af AP Revisorer. 
218 Dansk Industri (30. marts 2017). Høringssvar – Dansk Industri.  
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Både Accura219 og Dansk Erhverv220 efterspørger en præcisering af ordlyden i deres høringssvar. 

Sidstnævnte efterspørger mere specifikt at lovændringen tilpasses, således at organisering i 

personselskaber inden for de liberale erhverv, som hidtil har været blåstemplet, ikke bliver ramt af 

lovændringen. Andre aktører som f.eks. Dansk Industri efterspørger en skarpere uddybning i selve 

bemærkningerne til lovændringen221. 

 

Som Landbrug & Fødevarer påpeger, handler lovforslaget om en helt grundlæggende sondring i 

den danske skatteret, der i forvejen er omgivet af en vis juridisk usikkerhed, og det må antages at 

være ønskværdigt, at lovgiver mere præcist angiver hvilken retstilstand der ønskes at blive skabt222. 

I bemærkningerne nævnes de sædvanlige kriterier til vurdering af kvalifikation ganske vist, men 

Landbrug & Fødevarer efterspørger, hvordan disse kriterier skal bruges i specifikke situationer, som 

man ønsker at ramme med lovændringen, så man ikke får uhensigtsmæssige konsekvenser som en 

følge heraf223.    

 

Dansk skatteret er fyldt med både korte, lange, simple og komplicerede love, og i situationer med 

uklarheder, forskellige udfald, forskellige forudsætninger m.m. er der indsat stk. 1 – stk. xx for at 

skabe afklaring. Et eksempel på en problemstilling, hvor dette skabte klarhed, var problematikken 

omkring fradragsretten for lønomkostninger i forbindelse med udvidelser. I SKM2017.512.HR og 

SKM2017.513.HR gav Højesteret SKAT medhold i, at lønomkostninger i forbindelse med udvidelser 

ikke var fradragsberettigede, hvilket erhvervslivet ikke var synderligt tilfredse med224. Løsningen 

oven på dommen blev indsættelsen af LL § 8 N, hvormed der gives fradrag for løn for personer i 

selskabets ansættelsesforhold, samt stk. 2 der specificerer fradrag i forbindelse med sambeskatning. 

Håbet var at denne løsning ville kunne lette administrationen for selskaberne og sikre bedre rammer 

for erhvervslivet225. LL § 8 N er et eksempel på en positivt afgrænset lov, hvor der tydeligt 

specificeres hvad der gives fradrag for. I denne sag var der ligeledes bekymring fra erhvervslivet 

                                                      
219 Accura (30. marts 2017). Høringssvar – Accura. 
220 Dansk Erhverv. (30. marts 2017). Høringssvar – Dansk Erhverv. 
221 Dansk Industri (30. marts 2017). Høringssvar – Dansk Industri. 
222 Landbrug og Fødevarer (30. marts 2017). Høringssvar – Landbrug og Fødevarer.  
223 Lauritzen, K. (4. April 2017). L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. 
224 Finans. (30. juni 2017). Højesteret siger nej: Virksomheder må ikke trække alle lønomkostninger fra i skat. 
225 Ernst & Young. (1. september 2017). Forslag om udvidelse af fradragsretten for lønomkostninger. 
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over en fortolkning af loven, som hidtil havde været accepteret, men nu stod til at blive gjort op 

med. Ligeledes var løsningen at rette retspraksis ved brug af Ligningsloven. Forskellen i forhold til 

LL § 4 ligger dog i, at lovgiver i LL § 8 N formår at skabe retssikkerhed ved at sikre fradrag for 

lønomkostningerne til udvikling. En retssikkerhed som SEGES i deres høringssvar efterspørger fra 

LL § 4, i og med at der er tale om en negativt afgrænset lov, og uklarhed om hvad der efterfølgende 

skal være gældende226.   

 

Der er fra lovgivers side allerede etableret begrænsninger af de skattemæssige fordele for passive 

deltagere og andre deltagere, der ikke hæfter personligt i personselskaber. Disse er anpartsregler, 

regler om kildeartsbegrænsning og fradragskontoreglerne jf. PSL §§ 13 stk. 6 og stk. 7 og JV. 2017-1 

C.C.3.3. De første to vedrører specielt deltagere, der ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt 

omfang, hvilket er defineret som 50 timer ugentligt, i overensstemmelse med Etablerings- og 

Iværksætterkontoloven. Anpartsreglerne resulterer i, at indkomsten skal henregnes til 

kapitalindkomst i stedet for den personlige indkomst, og underskuddet kan ikke fradrages i anden 

positiv indkomst hos ejeren, men alene i positiv indkomst fra samme virksomhed i samme eller 

senere indkomstår. Regler om kildeartsbegrænsning indebærer samme underskudsbegrænsning. 

Fradragskontoreglerne rammer personselskabsdeltagere, der hæfter begrænset, dvs. 

kommanditisterne eller kommanditaktionærer. Konsekvensen er, at disse deltagere ikke kan 

fradrage større underskud end hvad de hæfter for over for selskabet. Med disse regler har SKAT 

formået at klarlægge tydelige regler, eksempelvis den håndgribelige grænse med 50 ugentlige 

arbejdstimer, der præciserer begrebet “deltagelse af væsentligt omfang” (jf. nærmere cirk. 1984 167 

pkt. 26-27 og Den Juridiske vejledning C.C.2.6.3). Der ses en direkte sammenhæng mellem lovgivers 

hensigt og ændret gældende ret om at indskrænke visse deltageres skattemæssige fordele. Den 

ønskede effekt opnås ved hjælp af begrænsningerne, uden at ændre på deltageres kvalifikation. LL 

§ 4 ændrer derimod på en deltagers kvalifikation og fastsætter ikke blot begrænsninger til den 

skattemæssige opgørelse.  

 

                                                      
226 SEGES. (30. marts 2017). Høringssvar - SEGES. 
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Som tidligere nævnt har en bærende motivation for indførslen af lovændringen været, at brugen af 

VSO skal indskrænkes for visse typer af personselskabsdeltagere, specielt deltagere, der ikke har 

samme økonomiske risiko og kapitalkrav som øvrige partnere i selskabet. For at opnå denne hensigt, 

kunne der hentes inspiration i hvordan lovgiver har begrænset de skattemæssige fordele for en 

bestemt type deltagere, ved brug af anpartsreglerne. Som følge af anpartsindgrebet bliver 

indkomsten i stedet til kapitalindkomst og underskuddet kan ikke fradrages i anden personlig 

indkomst. Dette har potentiale til at sikre at virksomheden ikke er skattemæssigt motiveret. I 

lovforarbejderne til Lov 1989-06-07 nr. 388 om ændring af forskellige skattelove (anparter) er der sat 

håndgribelige grænser for, hvornår og hvordan begrænsningen finder anvendelse. Der er nedfældet 

antal ejere og væsentlig indsats er defineret som 50 timer om ugen. Reguleringen sender et klart 

signal om, at hvis ejerantallet er over 10 og arbejdsindsatsen ikke er væsentlig, bliver deltageren 

ramt af anpartsindgrebet. På samme måde kunne der med fordel indføres præciseringer til LL § 4, i 

tråd med klarheden fra anpartsreglerne, på eksempelvis X % kapitalandel, som afgørende for om 

den selvstændigt erhvervsdrivende skal begrænses skattemæssigt, i stedet for, efter den nuværende 

fortolkning af LL § 4, at kalde deltageren, der ikke har stor nok økonomisk risiko for en lønmodtager, 

samtidigt med at indordne ham under beskatning, på mange måder på linje med en selvstændig 

erhvervsdrivendes. Anpartsreglerne er tiltænkt deltagere, der ikke deltager aktivt i selskabets drift. 

Dermed rammer disse regler ikke de nye partnere i partnerselskaber, da disse deltager aktivt i 

selskabets drift.    

 

I LL § 4, er der ingen klare linjer nedfældet for hvem og hvordan loven skal ramme. Blot at der skal 

foretages en konkret og samlet vurdering. SKATs cirkulære om Personskatteloven, der blandt andet 

definerer lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, har siden dets oprindelse båret præg af 

en udefineret gråzone. Denne gråzone nævnes i Hanne Søgård Hansens artikel “Afgrænsningen af 

lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende/honorar modtagere m.v. - forsikringsformidlere” fra 2002227.  

 

 

 

                                                      
227 TfS 14/6 2002, 570 
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Figur 7: Indkomstmæssig gråzone 

 

Kilde: (Hansen H. S., 2002, s. 570) 

 

Der illustreres en model, der viser forholdet mellem definitionerne lønmodtager, selvstændig 

erhvervsdrivende, honorarmodtager og hobbyvirksomhed. På baggrund af deres klients sag, 

nævner artikelforfatterene:  

 

“.. det kan være vanskeligt at indpasse et komplekst, moderne hvervgiver-hvervtagerforhold i cirkulærets 

anvisninger for personers skatteretlige status. Cirkulæret bygger som udgangspunkt på den opfattelse, at 

personen enten er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Denne opfattelse kan være vanskelig at 

operere med, ikke mindst set i lyset af, at arbejdsmarkedet i disse år udviser stor fleksibilitet og skaber nye 

samarbejdsformer, der rejser spørgsmål til personernes skatteretlige status. Udviklingen vil således skabe et 

vist “pres” på de pågældende regler og retningslinjer, som efter vores opfattelse primært retter sig mod mere 

traditionelle arbejdsmarkedsforhold”. 

(Hansen H. S., 2002) 

 

 Dette underbygger argumentet om, at henvisningen til cirkulæret til at bedømme kvalifikationen 

er en hjælp af meget begrænset omfang, og at cirkulæret, set i lyset af tidens nye arbejdsformer og 
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arbejdsforhold, måske bør føres ajour. Derfor kunne det være en fordel i stedet at supplere LL § 4 

med klare retningslinjer for hvilke deltagere, der skal rammes af skattebegrænsningerne.  

 

Det ses, at man fra lovgivers side gerne har villet ramme deltagere, der har en for beskeden ejerandel. 

For at ramme præcis disse deltagere, ville det være mere brugbart at stadfæste, hvilken procentvis 

ejerandel, der anses som acceptabel fra lovgivers side. Gorrissen Federspiel nævner i deres 

høringssvar, at det ikke kan siges at være hensigtsmæssigt at blande retsforholdene lønmodtager og 

selvstændigt erhvervsdrivende228. De argumenterer for, at en selvstændigt erhvervsdrivende er en 

selvstændigt erhvervsdrivende uanset ejerandelens størrelse, dog kan lovgiver gøre indgreb i hvilke 

fordele og ulemper denne selvstændigt erhvervsdrivende skal tillægges. Hermed bør man overveje 

fra lovgivers side hvorvidt man bør ændre på sondringen mellem selvstændigt erhvervsdrivende 

og lønmodtager eller i stedet indføre skattemæssige begrænsninger for en bestemt type selvstændigt 

erhvervsdrivende eller ændre på virksomhedsordningerne indhold.  

 

Ud over ejerandelens størrelse, lægger Skatterådet vægt på at personselskabsdeltageren skal have 

økonomisk risiko og kapitalkrav på linje med øvrige deltagere. Gorrissen og Federspiel bemærker i 

deres høringssvar, at i mange virksomheder har indehavere forskellige ejerandele, uanset 

selskabsform229. Denne fleksibilitet styrker virksomheden ved optagelsen af dygtige medarbejdere i 

ejerkredsen. Af den grund kan der også siges at være mangel på en tydelig grænsedefinitionen i 

dette tilfælde. Lovgiver kunne med fordel statuere, hvilken forskel på ejerandelens størrelse, 

deltagere imellem, kan anses for rimelig.  

 

Med lovforslaget skabes der en retlig usikkerhed, der skal opvejes mod den opnåede hensigt. Der er 

på nuværende tidspunkt en del retlig usikkerhed grundet indførelsen af LL § 4. I de moderne tider, 

kan det i sig selv være vanskeligt at adskille begreberne lønmodtager og selvstændigt 

erhvervsdrivende, og nu bidrager LL § 4 til endnu mere usikkerhed og en blanding af de to 

retsforhold. Inden lovændringen gjaldt det, at når man er selvstændig erhvervsdrivende, er man det 

i alle de retslige forhold. Tillige hvis man er lønmodtager, er man det i alle de retslige forhold. Nu 

                                                      
228 Gorrissen Federspiel. (20. marts 2017). Høringssvar - Gorrissen Federspiel. 
229 Ibid.  
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ledes der mod en hybrid kvalifikation. Man kan være lønmodtager jf. LL § 4, dog er man ikke 

lønmodtager i forhold til ansættelsesretten, og samtidigt beholder skatteyderen mulighed for at 

fradrage erhvervsmæssige renter. Dette resulterer i asymmetri blandt definitionerne og kan være 

med til at øge forvirringen hos skatteyderen. 

 

Der er efterhånden indført en del værnsregler i skattelovgivningen.  En negativ afgrænsning, frem 

for en positiv og generel afgrænsning, gør skattelovgivningen mere kompleks, da denne ikke giver 

nogen håndterbare retningslinjer. Jo mere kompleks skattelovgivningen er, jo sværere er det at 

navigere i den og indrette sig som tilstræbt af lovgiveren.  

 

I bemærkningerne til lovforslaget skønnes der, at lovforslaget vil medføre begrænset merprovenu 

og ikke nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. Der kan sættes 

spørgsmålstegn ved det sidste punkt, da lovændringen resulterer i retlig usikkerhed, der af 

erhvervslivet efterspørges at blive belyst yderligere. Der skønnes desuden at lovændringen ikke vil 

have nævneværdige økonomiske konsekvenser, og administrative konsekvenser under 4 mio. kr. 

årligt for erhvervslivet. Af dette følger, at det er et begrænset antal personselskabsdeltagere, der 

skønnes at blive ramt af lovforslaget. Det kan ikke vurderes rimeligt at retsdefinitionerne for 

lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal blandes sammen for at ramme de få 

kapitalejere. Som nævnt tidligere, vurderes det mere hensigtsmæssigt at tydeliggøre hvilken kreds, 

lovgiver gerne vil ramme og begrænse disse deltageres skattemæssige fordele i stedet. 

  

6.3 Sammenfatning 

Hensigten med LL § 4 har været at prøve at forhindre misbrug af virksomhedsordningen, ved at 

lade almindelige lønmodtagere anvende ordningen, ved blot at erhverve en kapitalandel. 

Motivationen bag ændringen er af samme karakter som den, der ligger bag værnsreglerne som f.eks. 

anpartsindgrebet eller kildeartsbegrænsningen i PSL § 4, hvor man fra lovgivers side søger at ramme 

passive investorer og deres adgang til en fordelagtig skattemæssig situation. 
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Hensigtsmæssigheden, i den forstand at det er hensigten at fratage reelle lønmodtagere muligheden 

for at anvende VSO, er for så vidt fin, men lovændringen har så mange usagte implikationer og 

formodede utilsigtede konsekvenser, at den ikke i sin helhed kan anses som værende 

hensigtsmæssig. Alene det faktum at lovændringen tilsyneladende begynder at ændre på, hvorvidt 

man som skatteyder kan have to forskellige kvalifikationer i samme retsforhold, er problematisk 

nok i sig selv. Herudover foreligger der så store usikkerheder om, hvad der udgør reel økonomisk 

risiko, når nu blot en ejerandel og andel i overskud/tab ikke længere kan statuere dette, at en 

personselskabsdeltager vil have ualmindeligt svært ved at vurdere sin egen situation, og dermed 

føle sig tryg ved at lave sin indkomstopgørelse. På et retsområde, hvor der i forvejen herskede en 

grad af usikkerhed, kan lovændringen ikke vurderes til at skabe mere klarhed på området, hvilket 

de mange kritiske høringssvar tydeligt eksemplificerer.      

 

Henvisningen til cirkulæret nr. 129 af 4. juli 1994, kan siges at være en hjælp af begrænset omfang, 

da det er mere passende til et traditionelt arbejdsgiver/arbejdstager forhold, end til de nye, mere 

komplicerede arbejdsrelationer.  

 

Lovgiver kunne potentielt tage inspiration i anpartsreglerne, ved at specificere hvilke deltagere, der 

skal rammes og hvilke skattemæssige begrænsninger, der skal gælde for dem, i stedet for at 

sammenblande retsforholdene lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

I forbindelse med alle disse ovennævnte problemstillinger, er det værd at holde for øje, at ingen af 

afgørelserne, omhandlende LL § 4, har været for en domstol, og det er ikke givet at domstolene 

nødvendigvis giver Skatterådet medhold i deres afgørelser. Eventuelle fremtidige afgørelser vil 

være betydeligt behjælpelige i klarlæggelse af retstilstanden som følge af lovændringen.       
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7. Konklusion 

Personselskaber er retssubjekter, men ikke selvstændige skattesubjekter, da beskatningen sker på 

deltagerniveau. Heraf benævnes personselskaber typisk som skattetransparente selskaber. Dette 

betyder at selskabsdeltagerne i deres indkomstopgørelse skal medregne deres forholdsvise andel af 

selskabets indkomst som erhvervsindkomst, og har i samme omgang fradragsret for deres andel af 

fradragsberettigede udgifter.  

 

Af SKATs cirkulære om Personskatteloven fremgår det at selvstændig erhvervsvirksomhed er 

kendetegnet ved at arbejdet udføres for egen regning og risiko, samt at der er tale om aktivitet af 

økonomisk karakter med overskud til formål. Lønmodtagerforhold er på den anden side 

kendetegnet ved, at en person modtager vederlag for arbejde udført i tjenesteforhold, hvor 

tjenesteforhold typisk fastlægges efter kriterier som at personen udfører arbejdet efter en 

arbejdsgivers anvisning og for dennes regning.  

 

Dansk skatteret indeholder ikke nogen specifik bestemmelse for hvornår en person er at anse som 

hhv. selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, og kriterierne oplistet i SKATs cirkulære er 

derfor det bedste fortolkningsbidrag i forhold til reelle definitioner. Gennem retspraksis og i 

fraværet af klart definerede definitioner, har det hidtidige udgangspunkt været at en 

personselskabsdeltager, ved at erhverve en ejerandel i personselskabet, var at anse som værende 

selvstændig erhvervsdrivende. Dette udgangspunkt blev i SKM2015.729.SR bekræftet af 

Skatterådet, men denne afgørelse førte i samme omgang til at Skatterådet rettede kontakt til 

skatteministeren, og udtrykte bekymring for retstilstanden. Skatteministeren delte Skatterådets 

bekymring, specielt i forhold til skatteyderens brug af den fordelagtige virksomhedsordning, og 

skatteministeren og Folketinget lavede derfor et lovindgreb i form af LL § 4.  

 

I sin enkelhed beskriver loven at erhvervelse af en ejerandel i et personselskab, ikke i sig selv er 

tilstrækkeligt til at være selvstændigt erhvervsdrivende. Loven beskriver ikke situationen 

yderligere, men ud fra bemærkningerne fremgår det, at kvalifikationen fremadrettet skal ske ud fra 

en samlet konkret vurdering, bestående af kriterier fra f.eks. SKATs cirkulære om 
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Personskatteloven, med særlig vægt tillagt deltagerens bestemmende indflydelse og økonomiske 

risiko i selskabet.  

 

For at illustrere den skatteretlige kvalifikation af en personselskabsdeltager, introduceredes Line 

Pedersen og hendes forhold i forbindelse med sin forfremmelse til partner i Drift P/S. LPs 

bestemmende indflydelse i selskabet realiseres gennem hendes indflydelse og stemmeret ved 

partnermøder og generalforsamlingen. Herudover har hun instruktionsbeføjelser over de ansatte 

medarbejdere i hendes afdeling, og vil i overvejende grad selv have indflydelse på sine 

arbejdsopgaver, om end der må forventes et stort samarbejde partnerne imellem, for at fordele alle 

partnerselskabets kundeopgaver ud. Line Pedersens indflydelse begrænses, grundet det store antal 

af partnere, et forhold som også benævnes i lovbemærkningerne, hvilket må antages at være 

gældende for størstedelen af de større danske partnerselskaber. Line Pedersens bestemmende 

indflydelse er dermed til stede, men begrænset. Skatteministeren understreger dog, at dette forhold 

ikke i sig selv er diskvalificerende for at opnå kvalifikationen som selvstændig erhvervsdrivende.   

 

Den skatteretlige kvalifikation står og falder dermed på størrelsen af den økonomiske risiko. Line 

Pedersen er sidestillet med alle de andre kapitalejere i selskabet, i forhold til erstatningsansvar, 

ejerskab af aktiver og forpligtelser m.m. Herudover afhænger hendes vederlag af selskabets 

økonomiske resultater for hvert regnskabsår, hvilket har en vis grad af usikkerhed, og hun er ikke 

underlagt ferielovgivning eller anden ansættelsesretlig lovgivning. Alt dette peger imod en 

økonomisk usikkerhed, og dermed risiko for Line Pedersen. Selskabets organisering, herigennem 

ejeraftaler med kapitalejerne, forpligter herudover partnerne til at indbetale et ansvarligt lån til 

selskabet, ud over deres initiale køb af kommanditaktier. Da Line Pedersen er en ny partner, 

indbetaler hun først lånet 4 år efter indtrædelsen som partner, og med udgangspunkt i Skatterådets 

udtalelser i SKM2018.579.SR og SKM2018.580.SR må det lægges til grund at et ikke-indbetalt lån 

ikke kan henregnes til den økonomiske risiko, kun det faktisk indbetalte lån. Igen med afsæt i 

afgørelserne må det konkluderes, at Skatterådet vil anse Line Pedersen som havende en mindre 

økonomisk risiko end de andre kapitalejere, og dermed ikke tilstrækkelig risiko.  
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Der er flere supplerende forhold, der kan tages med i kvalifikationen, f.eks. at Line Pedersens 

arbejdstid er normeret til 37 timer om ugen, hvilket ikke giver stor mulighed for en 

sidebeskæftigelse, at hun repræsenterer Drift P/S udadtil i forretningshenseender, at Drift P/S 

afholder hendes omkostninger i forbindelse med udførslen af arbejdet, at hun har ret til ferie, samt 

at hendes arbejde udføres som en integreret del af selskabets drift. Alt sammen forhold, der taler for 

lønmodtagerforhold. Omvendt bærer titlen som partner en indikation af medejendomsret, 

selskabets og Line Pedersens indbyrdes forståelse af at aftalen er en konsulentbistandsaftale, og at 

der ingen ansættelseskontrakt foreligger. Alle forhold, der peger mod kvalifikationen selvstændig 

erhvervsdrivende.  

 

Ovenstående forhold taget i betragtning, med særlig vægt på økonomisk risiko og bestemmende 

indflydelse, konkluderes det, at det er mest nærliggende at Skatterådet vil anse Line Pedersen som 

værende lønmodtager frem for selvstændig erhvervsdrivende, indtil et sådant tidspunkt hvor hun 

opnår samme økonomiske risiko som de andre kapitalejere i selskabet.  

Dette har store betydninger for Line Pedersens privatøkonomi og beskatningen af denne. Først og 

fremmest indebærer kvalifikationen, at Line Pedersen ikke kan anvende virksomhedsordningen, 

som hun ellers har benyttet i de foregående år. Der skal derfor ske ophørsbeskatning af hendes 

opsparede overskud i virksomhedsordningen. Da Line Pedersen også driver virksomheden LP 

Investeringsejendomme i virksomhedsordningen, er der kun tale om delvist virksomhedsophør, 

reguleret i VSL § 15a. Hermed skal der beregnes et vederlag, der hidrører fra ophøret med 

revisionsvirksomheden. Beløbet skal overføres fra indskudskontoen til mellemregningskontoen jf. 

VSL § 15a, stk.1. Tilsvarende skal skatteyderen medregne den ophørte virksomheds 

forholdsmæssige andel af det opsparede overskud med den tilhørende virksomhedsskat til den 

personlige indkomst ultimo indkomståret forud for ophørsåret efter VSL § 15a stk. 2.  Dette kan give 

et stort træk på Line Pedersens likviditet. 

 

For Drift P/S betyder det samtidigt at der skal ske indeholdelse af A-Skat og AM-bidrag af 

lønindkomsten til Line Pedersen.  
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Line Pedersen modtager et samlet vederlag fra Drift P/S og jf. skatteministerens svar på spørgsmål 

1, skal løn behandles som løn, og afkastet som indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed. Der skal 

dermed foretages en opgørelse af deltagerens indkomst fra virksomheden i hhv. løn og afkast. 

Skatteministeren uddyber i spørgsmål 2, at lønniveauet skal vurderes ud fra hvad deltageren ville 

have fået i løn, hvis denne ikke var ejer, dvs. at der skal foretages en sammenligning med personer 

med samme kompetenceprofil og stillingsbeskrivelse. Afkastet skal ligeledes sammenlignes med, 

hvad der anses for sædvanligt for en investering med samme risikoprofil. Dvs. at begge opgørelser 

sker ud fra en konkret vurdering, der tilstræbes at være objektiv, men indebærer bærende subjektive 

elementer, i form af valg af sammenlignelige investeringer og personer. For Drift P/S indebærer 

denne fordeling, jf. skatteministerens anbefaling (spg. 2. svar til FSR), at selskabet, for at sikre en 

korrekt indeholdelse af A-Skat, bør vurdere hele beløbet som A-indkomst og foretage en regulering 

af lønindberetningen i slutningen af året.  

 

Den del af indkomsten fra selskabet, der vil blive kvalificeret som løn, vil allerede være fratrukket 

deltagerens forholdsmæssige andel af afskrivninger og fradrag, dog får selskabsdeltageren ikke 

fradrag for sin egen løn. Afkastet, jf. skatteministerens svar på spørgsmål 2, skal som udgangspunkt 

medregnes til personligt indkomst, fratrukket tilknyttede driftsomkostninger, inkl. AM-bidrag, dog 

skal renteudgifterne fratrækkes i kapitalindkomsten. Da skatteministeren godtager at afkastet har 

karakter af erhvervsmæssigt indkomst, rejses spørgsmålet om personselskabsdeltageren kan være 

at anse som selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til afkastet. Det virker dog ikke korrekt at 

medgive deltageren definitionen selvstændigt erhvervsdrivende med hensyn til afkastet, når 

deltageren samlet set i forhold til aktiviteten i virksomheden, har fået kvalifikationen lønmodtager. 

Derfor ses det mere korrekt at statuere, at en personselskabsdeltager ikke har mulighed for at 

opretholde begge kvalifikationer i samme retsforhold. Der er tidligere argumenteret for en 

bagatelgrænse af Liselotte Madsen ved en ejerandel på 1% før deltageren kan blive anset for 

lønmodtager, denne er dog ikke relevant længere efter indtrædelsen af LL § 4. Lovgiver kigger på 

størrelsen af ejerandelen, men bedømmelsen sker efter en samlet konkret vurdering, hvor flere 

momenter ud over ejerandelens størrelse tages i betragtning. Med udgangspunkt i det bindende 

svar i SKM2018.579.SR, skønnes det, at Line Pedersen opnår kvalifikationen selvstændigt 

erhvervsdrivende og bliver den rette indkomstmodtager af det samlede vederlag, så snart hun får 
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indbetalt det ansvarlige lån. Dermed vil hun komme til at opnå samme kapitalkrav og økonomisk 

risiko som de øvrige partnere i selskabet. Lovgiver understreger sammenlignelig kapitalstørrelse 

som et af de udslagsgivende momenter ved bedømmelsen af kvalifikationen. 

 

Hensigten med loven har som tidligere nævnt været at forhindre personer, der ikke reelt er 

selvstændige erhvervsdrivende, i at bruge virksomhedsordningen. I denne hensigt afholder loven 

til en vis grad flere personer fra at kunne bruge ordningen, men der er flere uhensigtsmæssige 

konsekvenser af loven, og den kan derfor i sin helhed ikke vurderes til at være hensigtsmæssig. På 

et allerede usikkert område formår loven ikke at skabe mere klarhed, snarere det modsatte. F.eks. er 

der stadig ubesvarede spørgsmål i forhold til hvem der skal foretage vurderingen af den 

økonomiske risiko og den bestemmende indflydelse. Både Skatterådet, skatteyderen selv og dennes 

rådgivere kan alle have forskellige syn på sagen. Dette forhold afhjælpes ikke yderligere af, at 

vurderingen skal foretages årligt, og ændrede forhold for skatteyderen vil nemt kunne skabe 

forvirring i forhold til den skatteretlige kvalifikation.  

 

Mest juridisk provokerende er det forhold, at skatteministeren, ud fra sine udtalelser, tilsyneladende 

tilkendegiver at to hidtil ikke-forenelige kvalifikationer kan eksistere inden for samme retsforhold. 

Sædvanligvis følger udgifter det vederlag, de relaterer sig til, men skatteministeren godtager 

mulighed for fradrag for erhvervsmæssige renter, også selvom at personen nu er kvalificeret som 

lønmodtager. Hvis skatteyderen dermed kan være erhvervsmæssig i nogen sammenhænge, hvorfor 

skulle denne så ikke også kunne være det i andre sammenhænge?  

 

Som nævnt i afsnit 3.4. eksisterende der før lovændringen en sikker retstilstand om, at en ejerandel 

var lig kvalifikation som selvstændig erhvervsdrivende, uagtet om lovgiver i givet fald mente at 

dette var en forkert retstilstand. Om ikke andet var der en fast praksis, og lovgiver måtte ændre 

praksis eller lovgive for at komme den eksisterende retstilstand til livs. At lovgiver har set et 

problem i praksis og ønsker at rette dette, er i sig selv ikke et problem, det er snarere fornuftigt at 

lovgiver søger at gribe ind over for et potentielt skred i sondringen mellem lønmodtagere og 

selvstændige erhvervsdrivende. Spørgsmålet er derfor i større grad om LL § 4 har skabt en ny sikker 

retstilstand og virker efter hensigten. 
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Selve loven kommer till kort i og med at det er en negativt afgrænset lov, der ikke udpensler hvordan 

retstilstanden ønskes at være, ved ikke at konkretisere hvad der i givet fald så er tilstrækkeligt for 

at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende. I flere uklare situationer i dansk skatteret, er der 

indsat en stk. 1 - stk. xx, for at skabe afklaring. Eksempelvis fjernes retsusikkerheden omkring 

fradrag for lønomkostninger i forbindelse med udvidelser ved indsættelsen af LL § 8 N, samt LL § 

8 N stk. 2 omhandlende sambeskatning, hvilke er positivt definerede. Der understreges af Gorrissen 

Federspiel, at lovgiver ikke kan røre ved de etablerede definitioner lønmodtager og selvstændig 

erhvervsdrivende men kan regulere, hvilke fordele og begrænsninger, de skal rammes af230. Der kan 

potentielt tages inspiration i anpartsindgrebet, hvor det tydeligt er defineret, hvilken slags deltagere, 

der skal undergå begrænsningen, i stedet for at blande retsforholdene og røre ved selve 

kvalifikationsbedømmelsen.  

 

Efter 3-års prøveperioden, hvor loven skal genvurderes, må det alt andet lige være ønskværdigt, at 

der som minimum tilføjes stk. 1 – stk. xx, hvori der med fordel kan forklares, hvad der i givet fald 

er tilstrækkeligt for at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende. Der kan ligeledes laves et godt 

argument for at loven bør fjernes helt, hvilket dog indebærer at retstilstanden igen vil bero på at 

ejerandel er lig kvalifikation som selvstændig erhvervsdrivende; en retstilstand som lovgiver 

tydeligvis ikke er interesseret i. Hvis udgangspunktet er, at denne retstilstand er problematisk, er 

det korrekt fra lovgivers side at gribe ind, udførelsen af lovgivers løsning er dog i bedste tilfælde 

upræcis, og i værste tilfælde decideret problematisk. LL § 4 i dens nuværende form, er overordnet 

problematisk, og dens skattemæssige konsekvenser er for mange til, at der kan være tale om en 

fornuftig lovændring.  

 

  

                                                      
230 Gorrissen Federspiel. (20. marts 2017). Høringssvar - Gorrissen Federspiel. 
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8. Perspektivering  

8.1 Moderne arbejdsrelationer 

Som beskrevet i afhandlingen er sondringen, mellem lønmodtagere og selvstændige 

erhvervsdrivende, et område, der altid har været forbundet med en vis grad af usikkerhed. Som 

beskrevet i blandt andet høringssvaret fra FSR, er flere af kriterierne i SKATs cirkulære om 

Personskatteloven ej heller relevante i forhold til deltagere i f.eks. partnerselskaber231. Eftersom at 

cirkulæret er 25 år gammelt, kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette, som minimum, bør 

opdateres til moderne forhold, eller suppleres med nye fortolkningsbidrag. Regeringens 

skattelovråd har anslået at der pr. dags dato er ca. 300.000 personer i Danmark, der lever i en 

skattemæssig gråzone i forhold til deres indtægter ved nye professioner, dette værende f.eks. 

blogger, youtuber, e-sports-udøvere m.m., og der ligger en skattemæssig udfordring i at tilpasse det 

danske skattesystem til disse nye arbejdsformer232. 

 

Sikkerhedsstyrelsen har for nyligt godkendt en ny model, hvormed tusindvis af håndværkere, der 

traditionelt klassificeres som lønmodtagere, nu kan klassificeres som selvstændige 

erhvervsdrivende. Dette gennem et paraplykoncept, hvormed håndværkerne fungerer som indlejet 

arbejdskraft, men med eget cvr-nummer. Der betales så et procentvist gebyr til 

paraplyvirksomheden for administration, revision, forsikring m.m. Dette er blot den første platform, 

der kan gå ind og give mulighed for en anden skattemæssig behandling, men det er langt fra 

utænkeligt, at lignende peer2peer platforme vil se dagens lys i fremtiden233.   

 

At sondringen bliver mere relevant understøttes blandt andet af DJØF, der i samarbejde med Institut 

for Fremtidsforskning har prognosticeret det fremtidige danske arbejdsmarked234. Heri benævnes 

det blandt andet at freelanceøkonomi i større grad vil gøre indtog i Danmark, hvilket vil gøre 

                                                      
231 FSR. (29. marts 2017). Høringssvar - FSR. 
232 Politiken. (24. marts 2019). 300.000 arbejder i ’skattefri’ zone: Skatterabat på vej til influencere, bloggere og 

youtubere. 
233 Børsen. (2. marts 2019). Tusindvis af håndværkere kan blive selvstændige med Sikkerhedsstyrelsens blåstempling. 
234 DJØF. (oktober 2017). Foranalyse af Djøfernes Fremtidige Arbejdsmarked. 
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arbejdsmarkedet mere flydende, projektorienteret og fragmenteret. Rent skattemæssigt kommer det 

til, på sigt, at give nye udfordringer i forbindelse med den almene danskers skattepligtige 

indkomster, såfremt prognoserne for fremtiden holder stik.  

 

Sondringen mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende er derfor potentielt mere 

relevant end nogensinde, og bedre løsninger end LL § 4 må forventes at se dagens lys inden for en 

overskuelig fremtid.  

8.2 Loven fremadrettet 

LL § 4 trådte i kraft d. 1. juli 2017 og Folketingets partier blev ved vedtagelsen enige om, at der efter 

3 år skulle foretages en gennemgang af praksis på området, dvs. 1. juli 2020. Denne gennemgang vil 

kunne udmønte sig i tre scenarier: 

 

·         Loven fastholdes i sin nuværende form 

·         Loven fjernes 

·         Loven modificeres 

 

Loven kan fastholdes i sin nuværende form, med alle de i afhandlingen nævnte komplikationer 

stadig tilstedeværende, såfremt lovgiver mener at loven i prøveperioden har virket efter hensigten. 

Alternativt kan loven fjernes helt, hvilket i givet fald vil genindsætte retstilstanden fra 

SKM2015.729.SR afgørelsen, hvilket Skatterådet og skatteministeren må antages at være 

modstandere af. Det tredje alternativ er at modificere loven, som der i afhandlingen er hentydet til, 

i form af indsættelsen af forklarende/uddybende tilføjelser til lovteksten. 

 

Der er momenter der kan tale for alle tre scenarier. Som tidligere nævnt er det bemærkelsesværdigt 

at der 2/3 inde i prøveperioden for loven, kun er 5 afgørelser i relation til lovændringen, hvoraf ingen 

af dem har været for en domstol. Det kan derfor være nærliggende at spørge, hvorvidt loven er 

nødvendig, passive deltagere søges allerede ramt med regler som anpartsindgrebet, eller om 

problemet med misbrug af virksomhedsordningen ikke er så stort som antaget. 
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Uanset hvilket scenarie der ender med at blive virkelighed, er det tydeligt, at der hersker en grad af 

usikkerhed omkring flere af begreberne inden for området. Et nyt fortolkningsbidrag og/eller 

nedsættelsen af et skatteretligt udvalg, til bedre at klarlægge begreber som selvstændig 

erhvervsdrivende, lønmodtager, økonomisk risiko, bestemmende indflydelse m.m. er som 

minimum ønskværdigt for fremtidige deltagere i personselskaber i Danmark.  
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