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1 Introduktion til afgangsprojektet 

Den 1. december 2016 vedtog et flertal i folketinget en ændring af selskabslovens §210. Ændringen trådte i 

kraft den 1. januar 2017 og medførte, at selskaber nu lovligt kan yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlem-

mer. Der er dog krav om, at en række betingelser er opfyldt. Der har i de seneste år været stort fokus omkring 

kapitalejerlån både hos myndigheder, kapitalejere og rådgivningsvirksomheder. Legaliseringen i selskabslo-

ven vil medføre øget omtale og give nye muligheder for at låne penge i sit ejet selskab.  

Danmark er, modsat resten af verden, en af de lande, hvor kapitalejerlån har været ulovlige, hvilket også er 

en af grundende til lovændringen. Ændringens intention er at skabe mere fleksibilitet i danske selskaber og 

fjerne den ”kriminelle” holdning til lånene. Skatteministeriet har udtrykt sig skeptisk overfor ændringen. De 

frygter, at flere kapitalejere vil benytte sig af de nye lånemuligheder i stedet for at udlodde udbytte eller 

udbetale løn til sig selv, som de facto indeholder en beskatning.   

 

Lovændringen i selskabsloven er, for kapitalejerne, dog ikke ens betydende med, at et lån i et selskab er uden 

konsekvenser. De skatteretlige regler er i modsætning til selskabsloven forblevet uændret og giver et tvety-

digt billede af lovgivningen på området. Først vedtages en legalisering af kapitalejerlånene i selskabsloven, 

men skattemæssigt vil et lån stadig være ulovligt. Skattemæssigt skal et lån beskattes som enten udbytte 

eller løn på trods af, at det selskabsretligt kan være ydet lovligt til en eller flere kapitalejere. I skattelovgiv-

ningen bestemmelser omfattes det som en hævning uden tilbagebetalingspligt og ikke et lån ydet til selska-

bets kapitalejere/ledelse.  

 

De gældende skatteregler blev senest ændret i 2012. Den daværende regering og oppositionen fremsatte et 

forslag til en skattereform, hvori det indgik at optagelse af kapitalejerlån skulle beskattes og dermed blive 

sidestillet som udbytte eller løn fra selskabet. Forslaget blev fremsat for helt at eliminere de eventuelle skat-

temæssige fordele, der er ved at optage lån i selskabet. Der blev lagt til grund, at det i mange tilfælde ikke 

var hensigten at tilbagebetale optagede lån i selskabet. Lovforslaget blev endeligt godkendt og vedtaget den 

18. september 2018 og indgår under LL § 16 E. 

 

Forskelligheden i de to retsregler kan føre til misforståelser for selskaber og i sidste ende betyde en skatte-

mæssig straf til kapitalejere. Revisorer og øvrige rådgivningsvirksomheder har derfor til opgave at redegøre 

for de gældende regler og eventuelle konsekvenser ved at låne penge i et selskab som kapitalejer.  

 

Den selskabsretlige legalisering skaber flere muligheder for kapitalejere og ledelsesmedlemmer end førhen. 

Som rådgiver for et given selskab skal både de selskabs- og skatteretlige problemstillinger og konsekvenser 
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tages i betragtning, når der rådgives om lån til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer. Hvordan skal kapital-

ejeren forholde sig skattemæssigt, hvis der ydes et lån, og hvordan opnås det mest effektive resultat af løs-

ningen? Et af kravene der følger med lovændringen er, at lån der ydes til kapitalejere skal ydes på markeds-

mæssige vilkår for at lånet er lovligt selskabsretligt. Hvornår opfattes et lån som værende ydet på markeds-

mæssige vilkår, og hvordan måles dette? Lovændringen har været vedtaget og indført i mere end et år nu. 

Hvordan har problemstillingerne i praksis set ud for erhvervsvirksomheder og rådgivningsvirksomheder, og 

hvilke konsekvenser og muligheder har der været? 
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2 Problemformulering 

Ud fra den ovenstående indledning til området vil dette alt andet lige skabe muligheder og udfordringer for 

selskaber, dens ejere/ledelse og rådgivningsvirksomheder. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i de retslige 

regler på området, og de udfordringer det medfører.  

 

Hvilke selskabsretlige, skatteretlige og revisionsmæssige problemstillinger har love og regler i forhold til ka-

pitalejerlån medført? Herunder hvilken påvirkning den selskabsretlige legalisering af kapitalejerlån, har haft 

i henhold til Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, nr. 1547 af 13. december 2016. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

Til at besvare ovenstående problemformulering, vil vi tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 Hvilke regler er gældende selskabsretligt på området kapitalejerlån? 

 Hvilke regler er gældende skatteretligt på området kapitalejerlån? 

o Herunder udviklingen siden lovændringen af LL § 16 E i 2012 

 Hvilke ændringer har Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, nr. 1547 af 13. decem-

ber 2016 medført på det selskabsretlige område? 

 Hvilke revisionsmæssige problemstillinger giver lovændringen? 

 Hvordan hænger de skatteretlige og selskabsretlige regler sammen?  

 Hvilke praktiske udfordringer er der skabt ved Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabslo-

ven, nr. 1547 af 13. december 2016 i forhold til tidligere regler for kapitalejerlån? 

 Hvilken effekt har Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, nr. 1547 af 13. december 

2016 på antallet af kapitalejerlån, og hvordan var forventningerne til lovændringen på området? 

Ud fra ovenstående problemformulering og underspørgsmål har opgaven til formål at belyse de selskabsret-

lige og skatteretlige problemstillinger på området om kapitalejerlån. Herunder hvilken konsekvenser lovæn-

dringen i selskabs- og årsregnskabsloven har haft på kapitalejerlån. Her ses der både på tendensen før og 

efter lovændringen og hvordan de faktiske omstændigheder har været i forhold til forventningerne til lov-

ændringen. Afslutningsvis vil de selskabsretlige og skatteretlige regler sammenholdes med hinanden, og 

praktiske eksempler vil blive anvendt til analyse heraf.  
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3 Problemafgrænsning 

Til at besvare opgavens centrale problemstilling, vil vi foretage en række afgrænsninger for, at gøre opgaven 

mere konkret og præcis. 

 

Afgangsprojektet afgrænses til, kun at indeholde virksomheder som er omfattet af selskabslovens § 1, som 

finder anvendelse på aktier- og anpartsselskaber. Der vil derfor ikke blive inddraget eller taget stilling til pro-

blemstillinger for øvrige virksomhedsformer, da disse ikke er relevante for afgangsprojektets overordnede 

problemstilling. IVS’er er omfattet af de selskabstyper, som vi afgrænser os fra. Selskabsformen vil nævnes 

kort i den redegørende del af opgaven, men vil ikke berøres yderligere.  

 

Ligeledes afgrænses opgaven til udelukkende, at behandle problemstillinger i selskaber hjemmehørende i 

Danmark. Selskaber udenfor Danmarks grænser vil derfor ikke blive inddraget, ligesom personer som har 

begrænset eller ingen skattepligt til Danmark ej heller inddrages i opgaven. Personer og selskaber udenfor 

Danmark er omfattet af andre skatteregler og dermed irrelevante for opgaven.  

 

Der fokuseres udelukkende at være fokus på den tidligere aktieselskabslov, som var gældende inden loven 

for aktie- og anpartsselskaber blev sammenlagt under en fælles lovgivning, kaldet selskabsloven. Lovgivnin-

gerne er siden deres indførelse ændret op til flere gange. De forskelle der kan ligge mellem lovgivningerne 

vurderes ikke at have haft stor indflydelse i forhold til afgangsprojektets indhold. I forlængelse af dette af-

grænses der fra den nye selskabsform, som går under navnet iværksætterselskaber (IVS’er). Selskabsformen 

indeholder anden lovgivning, som ikke anses for at være relevant i opgaven. 

 

Endeligt vil behandlingen af selskabsloven § 206 – 209 vedrørende selvfinansiering og erhvervelse af kapital-

andele i selskaber og modselskaber ikke berøres som følge af, at det ikke vurderes væsentligt for behandlin-

gen og besvarelsen af afgangsprojektets problemformulering.  
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4 Metode og teori 

Den centrale problemstilling i opgaven kræver en struktureret og dokumenteret viden omkring projektets 

indhold. Metode- og teoriafsnittet vil belyse fremgangsmåden der er anvendt til at besvare opgaven. Opga-

ven vil gøre brug af både kvalitative og kvantitative data. Ved at benytte begge former for data, vil opgaven 

give et bredere perspektiv og resultat end ved udelukkende anvendelse af den ene metodefremgang. De 

kvantitative data er kendetegnet ved ”rå” data som er uomstridelige data der ikke kan omfortolkes. De kva-

litative data er kendetegnet ved en ”blødere” form for data, hvor der ligger mere vægt på subjektivitet og 

er data som der kan fortolkes på. 

 

Opgaven vil primært tage sit udgangspunkt i sekundære datakilder, som er kilder der i forvejen er tilgænge-

lige. Den sekundære dataindsamling vil både bestå af kvantitative og kvalitative data. Ved anvendelse af 

sekundære datakilder er der indledningsvist foretaget en kritisk vurdering af kildens reliabilitet og validitet 

for at undgå en tydeligt subjektiv dataindsamling.  

 

I forhold til casedesign vil der anvendelse et multipelt design hvor der vil foretages interviews af fagperso-

ner på området samt virksomhedsejere. Herudover vil der analyseres på de observationer og antagelser der 

opnås gennem vores undersøgelser. De anvendte interviews i opgaven vil være en kombination af primære 

og sekundære data.  

 

De interviews vi selv foretager kommer fra virksomhedsejer og de sekundære interview er med fagperso-

ner indenfor kapitalejerlån og regnskabsaflæggelse.  

Vi forventer, at den subjektive data fra fagpersonerne kan give os en dimension, som den objektive dato-

form ikke kan, da dette vil belyse problemstillinger, som er på området.  

 

Opgaven vil bygge på den retsdogmatiske metode og indeholde en blanding af den videnskabsteoretiske 

deduktive metode samt induktive metode. Den deduktive metode vil især anvendes ved redegørelsen for 

indførelsen af lovene og definitionen af kapitalejerlån og den udvikling regelsættet gennemgår. Herudover 

vil denne metode ligeledes benyttes til, at dokumentere konsekvenserne og mulighederne, når den skatte-

pligtige hævning er foretaget og hvilke konsekvenser og udfordringer som opstår. Dokumentationen vil 

bygge på retskilder, tidligere afgørelser, juridiske vejledninger, lovtekster og bekendtgørelser. 
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5 Kildekritik 

I opgavens teoriafsnit behandles de selskabs- og skatteretlige regler. Her har vi primært anvendt lovsamlin-

ger, herunder bestemmelser i selskabs- og skattelovgivningen. Disse love vurderes som valide, da det er ud-

arbejdet af de danske myndigheder og anvendes i danske retssager. Vi har i opgaven både anvendt forhen-

værende og nugældende regler inden for lovgivningsområdet. De seneste lovændringer inden for selskabs- 

og skattelovgivningen er forholdsvis nye, herunder især selskabslovgivningen. Vi har derfor til at understøtte 

forståelsen af området, anvendt andre kilder. 

  

Til underbygning af teorier og påstande i forhold til lovgivningen er der anvendt afgørelser og bindende svar 

fra SKAT. Det vurderes, at informationer fra SKAT er valide. Vi er opmærksomme på, at her kan være en 

anden fortolkning end de givne lovgivninger, da SKAT typisk vil agerer anklager i retssager mod eksempelvis 

kapitalejere. SKAT’s juridiske vejledninger bygger på lovgivningen, men hvor selve fortolkningen af retsreg-

lerne kan være anderledes end domfæstede afgørelser.  

 

Vi har ligeledes anvendt materiale, herunder artikler og bøger, fra FSR, Erhvervsstyrelsen og veletablerede 

revisionshuse i Danmark. Dette materiale vurderes validt som følge af, at det er udarbejdet af fagpersoner 

og personer hvis interesse er at informere interessenterne på området. Vi er opmærksomme på at revisions-

husene er servicevirksomheder, hvor der kan være en interesse i at belyse emner og problemstillinger der 

kan øge behovet for revisor. Vi har ydermere anvendt artikler og publiceringer fra FSR, som indeholder infor-

mation og grafer om branchen. Vi vurderer at FSR er en pålidelig kilde, men med en vis subjektivitet, da det 

antages at de ikke har i sinde af skade ryet for branchen. 

 

Der er i opgaven inddraget betænkninger fra lovgivningen. Vi vurderer denne kilde som værende valid, da 

betænkningerne er udarbejdet af de danske myndigheder med afsæt i pågældende lovgivning. Betænkninger 

tager udgangspunkt i en lov, men definerer og begrunder selve tankerne og synspunkterne der ligger til grund 

for loven. 

 

Afslutningsvis har vi inddraget interviews i opgaven som kildehenvisning. Vi har inddraget interviews fra en 

tidligere kandidatafhandling samt udarbejdet egne interviews. I de indhentede interviews er der forespurgt 

om holdninger til den nye selskabslovgivning. De adspurgte i interviewene er Erhvervsstyrelsen, Skattemini-

steriet samt en rådgiver fra E & Y. Svarene fra de adspurgte vil blive anvendt i opgaven med omtanke, da der 

kan være en vis form for subjektivitet heri. Tilsvarende er de adspurgte bredt repræsenteret, for at sagen 

belyses på forskellige måder.  
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I de nye udarbejdede interviews er BDO’s skatteafdeling blevet adspurgt om deres meninger i henhold til den 

seneste lovændring. Da der endnu ikke er faldet nogen afgørelse fra SKAT efter lovændringer, beror svarene 

sig mest på subjektive holdninger. Vi vurderer dog alligevel at de adspurgte personer har en stor viden inden 

for området, som giver deres udtalelser en vis validitet.   
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6 Strukturen i opgaven 

I figuren nedenfor er afgangsprojektets struktur og indhold illustreret. Projektet er opbygget kronologisk og 

skal derfor læses i den nedenstående rækkefølge for opnå den bedste forståelse af afgangsprojektet. Under 

de forskellige overpunkter er kapitlerne inddelt numerisk.  

 

 

  

1. DEL:

Indtroduktion

Kapitel 1-9

2. DEL: 

Den selskabsretlige del

Kapitel 10  

3. DEL: 

Den skatteretlige del 

Kapitel 11 

4. DEL: 

Revisors overvejelser og scenarier

Kapitel 12 og kapitel 13

5. DEL:

Konklusion og perspektivering

Kapitel 14 og kapitel 15  
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7 Definitioner og begreber 

 

Aktie-/anpart-/kapitalselskab:  

I afgangsprojektet vil betegnelsen selskab dække over aktie- og anpartsselskaber, da der ikke sondres mellem 

disse ud fra selskabslovgivningen. Endvidere vil betegnelsen kapitalselskab anvendes som følge af, at der er 

tale om selvstændige skattesubjekter. 

 

Kapitalejerlån:  

I afgangsprojektet anvendes begrebet kapitalejerlån, som følge af at der ikke er forskel på et anpartshaverlån 

eller et aktionærlån.  

 

Kapitalejer:  

Betegnelsen ”kapitalejer” dækker over anpartshavere og aktionærer, da disse indgår under samme lovgiv-

ning i henhold til selskabslovens § 5, stk. 15 jf. §§ 45-49. 

 

Lån:  

I afgangsprojektet vil betegnelsen lån omfatte, lån der er ydet til selskabets kapitalejere. Lånene omfatter 

udover rene likvider, også sikkerhedsstillelser, midler stillet til rådighed og kautioner. Ved ulovlige lån, vil 

dette blive nævnt direkte. 

 

SKAT: 

Offentlige instanser, herunder SKAT, Skatteministeriet og Skatterådet, vil blive omtalt som SKAT, med und-

tagelse af konkrete situationer og afgørelser hvor en præcisering vil være mere retvisende.  

 

Ledelse/ledelses medlemmer:  

Med mindre andet specifikt er oplyst i afgangsprojektet bruges ovenstående betegnelse for bestyrelse, di-

rektion, øverste ledelsesorgan og tilsynsråd.  
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8 Forkortelser 

 

I afgangsprojektet vil nedenstående forkortelser og betegnelser fremgå: 

 

Love 

 LL: Ligningsloven 

 PSL: Personskatteloven 

 SEL: Selskabsskatteloven 

 SL: Selskabsloven 

Begreber 

 SKM: Skatteministeriet offentliggørelse af domme, kendelser, afgørelser mv.  

 TfS: Tidsskrift for skatter og afgifter 

 SR: Skatterådet  

 LSR: Landsskatteretten.  
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9 Målgruppe for afgangsprojektet 

Afgangsprojektets henvender sig primært til revisorer, advokater, skatterådgivere og øvrige regnskabs- og 

skattekyndige personer som har interesse for området kapitalejerlån. Målgruppen vil mere specifikt hen-

vende sig til kapitalejere og ledelse med relation til virksomheder i regnskabsklasse B.  

Opgavens målgruppe vil få et indblik i de selskabs- og skatteretlige problemstillinger der findes på området 

og de tidsmæssige ændringer der har været på de respektive områder. Ydermere vil læseren få et indblik i 

de seneste lovændringer, og hvordan påvirkningen af dette har været. 

Opgaven vil give kapitalejere og ledelsesmedlemmer en dybdegående viden i hvordan situationer opstår og 

bedst muligt kan afhjælpes. Hertil hvad man som ejer og ledelse skal være særligt opmærksom på. Den se-

kundære målgruppe vil omfatte censorer, øvrige studerende og andre personer med interesse for området. 
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10 De selskabsretlige regler 

I det følgende afsnit redegøres der for de gældende selskabsretlige regler og herunder den historiske udvik-

ling i lovgivningen for kapitalejerlån. Endvidere redegøres der for den seneste ændring i selskabsloven (Lov 

om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, nr. 1547 af 13. december 2016) der trådte i kraft 1. ja-

nuar 2017. Herunder redegøres der for ændringerne i forhold til tidligere gældende lovgivning selskabsretligt.  

 

10.1 Definition på et ulovligt kapitalejerlån 

Et kapitalejerlån sker når et selskab indirekte eller direkte udlåner penge eller stiller midler til rådighed, til 

selskabets ejere eller det øverste ledelsesorgan. Det øverste ledelsesorgan defineres i henhold til SEL § 5, nr. 

5 som værende selskabets bestyrelse, direktion og tilsynsråd. Herunder defineres sikkerhedsstillelser for le-

delsesmedlemmer og kapitalejere også som værende kapitalejerlån i henhold til SEL § 210, stk.1.  

En kapitalejer defineres i henhold til SEL § 5, nr.16 som værende alle ejere af en eller flere aktier/anparter i 

et selskab. I henhold til SEL § 210 vedrørende optagelse af ulovlige kapitalejerlån omfatter denne alle kapi-

talejere i et selskab, og ikke kun kapitalejere med bestemmende indflydelse. Herudover er bestemmelserne 

gældende for kapitalejere/ledelse i et eventuelt moderselskab samt i andre virksomheder der har bestem-

mende indflydelse over selskabet. § 210 omfatter yderligere kapitalejeres ægtefolk, slægtninge eller perso-

ner der på anden måde står den pågældende særligt nært1.  

Ulovlige kapitalejerlån optages oftest ved en af følgende metoder: 

 Kapitalejeren/ledelsen låner penge fra selskabets likvider 

 Kapitalejeren/ledelsens løbende mellemregning med selskabet bliver et tilgodehavende i selskabets 

regi. Oftest opstår en mellemregning med selskabets ejere og ledelse som følge af udlæg i kapital-

ejerens/ledelsens personlige interesse 

 Kapitalejeren/ledelsen køber af sit eget selskab hvor der udstedes en fordring eller lignende overfor 

kapitalejeren/ledelsen 

Som udgangspunkt er kapitalejerlån ulovlige i henhold til SEL § 210. Dette med forbehold for reglerne om 

lovlig selvfinansiering i henhold til SEL § 206. Dette forudsætter at en række betingelser er opfyldt for at lån 

til lovlig selvfinansiering kan gennemføres.  

Ulovlige kapitalejerlån vil i de følgende afsnit blive belyst ud fra et selskabs- og skatteretligt synspunkt og 

sammenhængen herimellem. 

 

                                                            

1 https://www.retsinformation.dk/FORMS/r0710.aspx?id=174205#id4621d409-439a-4ce4-b738-7ca0582008ac  

https://www.retsinformation.dk/FORMS/r0710.aspx?id=174205#id4621d409-439a-4ce4-b738-7ca0582008ac
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10.2 Den historiske udvikling i selskabsloven 

I de kommende afsnit vil udviklingen i selskabsloven, tidligere opdelt som henholdsvis aktie- og anpartssel-

skabslov blive belyst. Den belyste udvikling vil tage afsæt i relevante tendenser og informationer der ligger 

til grund for de gældende regler på området.  

 

10.2.1 Den første vedtaget aktieselskabslov 

Der fremgik ikke et forbud imod kapitalejerlån i den oprindelige aktieselskabslov der blev vedtaget i 1917. 

Forud for vedtagelsen af aktieselskabsloven var der ingen lovgivning på området. Op gennem det 19. århund-

rede (1800 – frem til 1899) skete der en løbende udvikling af lovgivningen for virksomheder med interessent-

skabsform hvori der var personlig hæftelse. Fra starten af det 20. århundrede (1900 og frem) blev anpart- og 

aktieselskaber, hvori der lå en begrænset hæftelse, mere udbredt i Danmark.  

 

Loven blev vedtaget på baggrund af inspiration fra Danmarks nabolande. Loven var i særdeleshed et vigtig 

element i den danske lovgivning, i forhold til at danne ramme for en selskabsform der var i udvikling. I Dan-

mark kom indførelsen af aktieselskabsloven markant senere end i de øvrige EU-lande. Loven viste sig dog 

hurtigt ikke at være tilstrækkelig fyldestgørende, hvorfor der i de efterfølgende år blev foretaget flere væ-

sentlige ændringer2.   

 

10.2.2 Betænkning om aktieselskabsloven nr. 362 

Af betænkningen om revision af aktieselskabsloven nr. 362, fremgår det at det forud for bestemmelserne 

omkring kapitalejerlån i 1952 var normen at lån til selskabets kapitalejere stred imod disse bestemmelser. 

Årsagen til dette er, at et lån til en af selskabets kapitalejere kunne medføre risiko for manglende betalings-

evne overfor selskabets kreditorer, hvorfor dette ikke blev anset som værende acceptabelt. 3 

 

I en dom for Østre Landsret fra år 1944 blev denne forestilling understøttet af følgende udtalelse:  

 

”Et af aktieselskabslovens hovedøjemed er at sikre, at selskabskapitalen kommer til stede 

og forbliver i selskabet for at tjene til fremme af selskabets formål. Dette har navnlig fun-

det udtryk i bestemmelserne i lovens §§ 30 og 37, hvilken sidste tilsigter at sikre kredito-

rerne imod, at kapitalen tilbagebetales aktionærerne, uden at kreditorerne fyldestgøres. 

                                                            

2 Økonomi- og erhvervsministeriet: Aktieselskabslov af 1917 
3 Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen nr. 362, side 128 
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Hensigten med denne bestemmelse ville imidlertid ikke nås, hvis den ikke kom til anven-

delse i tilfælde, hvor en udbetaling af selskabets kapital fremtræder som et lån til vedkom-

mende aktionær. De i nærværende sag omhandlede betydelige udbetalinger af selskabets 

midler til de to aktionærer findes herefter ganske at måtte sidestilles med sådanne udbe-

talinger, som § 37 direkte tager sigte på, uden at det kan komme i betragtning, at der 

efter de fremkomne oplysninger ikke kan antages at være opstået nogen aktuel risiko for 

selskabets kreditorer. ”4 

 

Som det fremgår af ovenstående udtalelse var indførelsen af aktieselskabsloven med til at sikre selskabets 

kreditorer. Det var holdningen i udtalelsen fra Østre Landsret at selskabskapitalen skulle beskyttes og anven-

des til udelukkende at tjene selskabets formål. 

 

Om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) nr. 610 af 28. april 2015 § 4 stk. 2 fremgår det at aktieselskaber 

skal have en selskabskapital på mindst 500.000 kr., og anpartsselskaber mindst 50.000 kr.5 I aktie- og anparts-

selskaber hæfter stifteren kun begrænset for selskabets forpligtelser. Det betyder, at der kun hæftes med 

den kapital der er indskudt i selskabet ved stiftelsen, og eventuelle kapitalforhøjelser der efterfølgende ind-

skydes. Formålet med selskabskapitalen er, at fastlåse den indskudte kapital i selskabet. Dette sikrer at et 

selskab ikke blot stiftes, for at oparbejde en stor gæld, og derefter konkursbegæres uden omkostninger for 

stifteren. Ved kravet om selskabskapitalen vil stifteren dermed indskyde private midler. Paragraffens formål 

er, at sikre selskabets kreditorer økonomisk.  

 

10.2.3 Aktieselskabsloven af 1952 

I forlængelse af manglende bestemmelser om udlån til selskabets kapitalejere blev der i februar 1952 fremsat 

et lovforslag til ændring af den daværende gældende aktieselskabslov. I betænkningen om det fremsatte 

lovforslag, hvor kapitalejerlån indtil videre havde været lovligt, anså man at det kunne føre til forkerte dispo-

sitioner af selskabets midler, herunder udlån til selskabets kapitalejere, som efterfølgende kunne benyttes i 

privat regi. Lovforslaget blev endvidere fremsat for at sikre selskabets økonomi og de eventuelt tilhørende 

kreditorer mv. som kunne risikere tab. Regler i henhold til AL §§ 45 a-c opdelte selskaberne i to klasser, hen-

                                                            

4 Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen nr. 362, side 128 
5 https://www.retsinformation.dk/FORMS/r0710.aspx?id=174205#id8757b05e-0333-4742-9285-f6d380944533  

https://www.retsinformation.dk/FORMS/r0710.aspx?id=174205#id8757b05e-0333-4742-9285-f6d380944533
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holdsvis børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber. Gældende for lovgivningen blev det, at ikke børsno-

teret selskaber blev omfattet af forbud mod at yde lån til selskabets kapitalejere. Årsagen til klassificeringen 

skyldes, at man anså kapitalejerlån for en højere risiko i ikke børsnoterede selskaber.6   

 

10.2.4 Aktieselskabsloven af 1973  

For at skabe en mere sammenhængende lovgivning på selskabsområdet blev der i 1973 vedtaget en ændring 

i aktieselskabsloven som trådte i kraft 1. januar 1974. Nærmere bestemt blev det besluttet at lovliggøre lån 

til selskabets kapitalejere såfremt visse betingelser var opfyldt.  Hvis selskabet skulle udlåne penge til selska-

bets kapitalejere, skulle der være en vis sikkerhed for at selskabet ville få midlerne retur. Der skal i den for-

bindelse tages stilling til modtageren af lånets finansielle stilling. Betingelserne skulle være med til at beskytte 

selskabets likviditet og fortsatte drift, og at beskytte eksterne samarbejdspartnere til selskaberne.7  

 

10.2.5 Aktieselskabsloven af 1982 

Ovenstående ændring fra 1973 fik en del kritik som følge af, at bestemmelserne fremstod uklare for selskabs-

ejerne og dette forsagede en udtømning af selskaberne. Som led i kritikken blev det ulovligt i 1982, at stille 

sikkerhed og yde lån til selskabets aktionærer, ledelsesmedlemmer samt øvrige nærtstående parter såfremt 

at det ikke var foretaget efter forretningsmæssig disposition.8  

 

10.2.6 Sammenlægning af aktie- og anpartsselskabsloven i 2010 

I 2006 valgte regeringen et moderniseringsudvalg til, at modernisere den danske selskabslovgivning. Heraf 

udsprang ideen med en sammenlægning af aktie- og anpartsselskabsloven, da dette ville harmoniserer de to 

love og ligne de øvrige lande, som Danmark sammenligner sig med, da de havde gjort det samme. Endvidere 

skulle sammenlægningen gøre Danmark mere konkurrencedygtig.9  

Aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven blev i marts 2010 afløst af en fælles selskabslov, lov nr. 470 af 

12/6 2009. Ved implementeringen af selskabsloven blev begreberne Aktieselskab (A/S) og anpartsselskab 

(ApS) erstattet af kapitalejerselskab. Der skete ligeledes en liberalisering af reglerne omkring selvfinansiering 

i et ønske om at ligne EU´s 2. selskabsdirektiv mere, men en liberalisering af kapitalejerlån forblev uændret 

på trods af at flertallet så en fordel, med det argument, at de ønskede, at harmonere yderligere med de 

øvrige EU lande.  

                                                            

6 Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen nr. 362, side 128  
7 L 171 af 1973 
8 Aktieselskabsloven med ændringer senest af 9. juni 1982 af Bent Græsvænge fra 1983 
9 http://www.dirf.dk/media/48140/guide_selskabsloven_august_2010.pdf 
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Som følge af ovenstående udsprang SL § 210 §: 

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

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog §§ 211-214. Tilsvarende gælder 

i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder 

end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også 

personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved 

slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende 

særlig nær. 

Stk. 2. Et kapitalselskab kan dog uanset stk. 1 yde den i stk. 1 nævnte økonomiske bistand, 

hvis der er tale om selvfinansiering, jf. reglerne i §§ 206-209.10 

 

Opretholdelsen af, at der forsat kunne ydes lån, såfremt det skete i overensstemmelse med en forretnings-

mæssig disposition, forsatte og blev til SL § 212. 

 

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

direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for person-

kredsen, der er nævnt i § 210. 

 

10.2.7 Ny selskabsform fra 2014 

Fra år 2014 blev der indført en ny selskabsform kaldet iværksætterselskab, hvor den stiftende kapital mini-

mum skal udgøre 1 kr. Hæftelsen i et iværksætterselskab er ens med de to ovennævnte selskabsformer, og 

har begrænset hæftelse. Det er et krav forbundet med stiftelsen at 25 % af årets overskud i selskabet bindes 

til egenkapital, herunder selskabskapitalen, indtil denne når minimumsgrænsen på 50.000 kr.11 Fordelen ved 

stiftelsen af et iværksætterselskab er, at kreditorerne udelukkende kan gøre krav på selskabets egenkapital 

som ved stiftelsen er væsentligt lavere end aktie- og anpartsselskaber. Handler med iværksætterselskaber 

medfører derfor risiko for selskabets kreditorer. Denne risiko forøges yderligere såfremt en kapitalejer skat-

                                                            

10 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174205 
11 https://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskaber-ivs  

https://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskaber-ivs
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tefrit kan udbetale penge til sin private konto. Denne situation gør sig ligeledes gældende for aktie- og an-

partsselskaber. Ovennævnte problemstillinger danner grundlag for selskabslovens bestemmelser om kapita-

lejerlån.  

Med førnævnte bestemmelse i aktieselskabsloven fra 1952 blev det legitimt for børsnoterede selskaber, at 

udlåne penge til aktionærerne. Efterfølgende er bestemmelserne ændret op til flere gange, således at for-

buddet mod kapitalejerlån nu er afskaffet og fuldt ud lovligt. 

 

10.3 Kapitalejere og selskaber 

10.3.1 Selskabskapital 

Selskabskapitalen udgør et minimums beløb jf. SL § 4 for henholdsvis aktieselskaber med en minimumskapital 

på 500.000 og anpartsselskaber med et minimumsbeløb på 50.000 kr. Selskabskapitalen skal fremgå af sel-

skabets vedtægter og svare til den registreret kapital hos Erhvervs og- selskabsstyrelsen. Selskabskapitalen 

kan indskydes på forskellige måder, da der ikke stilles krav til at det skal være rene likvide midler der indsky-

des. Indskud kan blandt andet bestå af driftsmidler, varelager, kapitalandele m. fl. Indskud ved andet end 

likvider skal opgøres til dagsværdi. Dette kræver en vurderingsberetning givet af en uafhængig revisor. End-

videre bemærkes det at ovenstående to metoder kan kombineres.  

Ønskes der ændringer til selskabskapitalen kan dette ske ved tre muligheder. Den første er ved likvidation af 

selskabet og ellers kan der ske en kapitalforhøjelse eller nedsættelse. Ved kapitalforhøjelse eller- nedsættelse 

skal dette besluttes på en generalforsamling, herefter skal der forestås ændringer af vedtægterne og ejerbo-

gen skal opdateres. Endelig skal kapitalændringen registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvilket skal ske senest 2 

uger efter generalforsamlingen.  

Selskabskapitalen er en bunden reserve. Dette vil sige, at der skal reserveres et beløb i selskabets kapital ved 

udlodning af udbytte, der svarer til selskabskapitalen, med tillæg for bundne reserver, inden det er muligt at 

udbetale udbytte til selskabets kapitalejere. At selskabskapitalen er fastsat som en bunden reserve, fratager 

ikke selskabet retten til at anvende beløbet til finansiering af selskabets drift. Den i vedtægterne anførte 

selskabskapital forbliver uændret, såfremt selskabets egenkapital er delvis eller helt gået tabt som konse-

kvens af underskud i selskabet. 

 

10.3.2 Udbytte 

Som led i ovenstående kan selskabets kapitalejer udlodde udbytte af egenkapitalens frie reserver jf. LBK nr. 

1089 af 14/09/2015 SL § 180, stk. 2 til ejerandelen af den udloddet værdi jf. SL § 1, stk. 2:  
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”Kapitalejerne har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold til deres ejerandel, 

medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter. ” 

 

Det bemærkes herunder, at det skal være i overensstemmelse med selskabets vedtægter.   

Selskabsretligt anses udlodning af udbytte som ligelig fordeling af selskabets overskud mellem kapitalejere i 

forhold til ejerandel. Som konsekvens af, at kapitalselskaber er omfattet af den begrænsede hæftelse, er der 

opsat en række garantier for, at selskabskapitalen ikke udbetales uden vederlag til kapitalejerne.  

 

Der er i den forbindelse nedfæstet en række bestemmelser i selskabsloven, der definerer hvordan udlodning 

af udbytte skal varetages, da der er tale om udbetaling uden vederlag. Udbyttet skal indledningsvist besluttes 

på en generalforsamling, hvor fordelingen af udbyttet foretages. Det udbytte som selskabets ledelsesorgan 

har forslået er der ikke mulighed for at forhøje.  

På en generalforsamling er det kun muligt, at udlodde udbytte af selskabets frie reserver. Herunder årenes 

overførte overskud eller andre frie reserver som koncerntilskud mv. såfremt det er i overensstemmelse med 

selskabets vedtægter eller ikke er frie af anden lov. 

 

Det er desuden ledelsens ansvar, at sørge for at selskabet er going concern. Det omfatter sikring af selskabets 

likviditet, således selskabet kan overholde deres fremtidige og nuværende forpligtelser.12 

I tilfældes hvor det ikke ønskes, at udlodningen skal fordeles ligeligt skal beslutningen om opdeling af ejeran-

delene i kapitalklasser ske på en generalforsamling. Det bliver herefter indført i vedtægterne og ejerbogen 

hvilke rettigheder der knytter sig til kapitalandelene, hvilken stemmevægt de har og om de har repræsenta-

tionsret.13 Alternativt kan der ved samtykke fra alle selskabets kapitalejere udbetales mindre udbytte til dem, 

end de jf. vedtægterne har krav på. Disse to er de eneste muligheder for skævfordeling. En ejeraftale er jf. SL 

§ 82 ikke bindende for kapitalselskabet, da der på generalforsamlingen kan træffes beslutninger om ejerfor-

hold. Derfor er den ikke er gyldig i en sådan henseende.14 

 

10.3.3 Ekstraordinært udbytte 

I 2004 blev der indført mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte.15 Før 2004 var det kun muligt at 

udbetale udbytte, i forbindelse med den ordinære generalforsamling, som beskrevet i ovenstående afsnit.  

                                                            

12 LBK nr 1089 af 14/09/2015 (selskabsloven) § 115 
13 LBK nr 1089 af 14/09/2015 (selskabsloven) § 45 
14 Den juridiske vejledning C.B.3.6; Version 2.7 
15 Selskabslovens § 182 



HD 2.del (Ekstern regnskab og Skat) 

Kapitalejerlån, Afgangsprojekt 2018 

Victoria F. Åkerlund, Nikolaj Grimstrup 

 

 

Side 19 af 119 

Reglerne om ekstraordinært udbytte giver selskaberne mulighed for at udlodde udbytte i løbet af regnskabs-

året og dermed tilpasse kapitalen løbende.  

 

Der et krav om, at der foreligger en årsrapport. Dette betyder, at der ikke kan ske udlodning af ekstraordinært 

udbytte i selskabets første regnskabsår jf. SL § 182.  

Det er ligeledes bestemt, at der ikke kan udloddes et beløb højere end det foreslåede, hvilket er i overens-

stemmelse med bestemmelserne for udlodning af ordinært udbytte.  

Ved udlodning af ekstraordinært udbytte, skal der for aktieselskaber altid vedlægges en mellembalance.  

 

Bestyrelsen vurderer, om balancen skal tages ud fra den seneste årsrapport, eller om der skal udarbejdes en 

mellembalance. For ekstraordinært udbytte, der udloddes mere end 6 måneder efter regnskabsåret ophør, 

skal der udarbejdes en mellembalance, der har til formål at vise, at der er tilstrækkelige midler til udlodnin-

gen16. Der foreligger for anpartsselskaber intet krav om balance ved beslutning om udlodning af ekstraordi-

nært udbytte inden for 6 måneder af seneste regnskabsårs ophør. Det er op til det centrale ledelsesorgan, at 

vurderinger, om en sådan skal vedlægges. Ved beslutning senere end 6 måneder efter seneste regnskabsår, 

skal der udarbejdes en mellembalance.17  

Fælles for både aktieselskaber og anpartsselskaber er, at hvis selskaberne er underlagt revisionspligt, skal en 

eventuel mellembalance gennemgås af en revisor. Mellembalancen skal udarbejdes efter principperne i års-

regnskabsloven og inden for den regnskabspraksis, som selskabet anvender ved udarbejdelse af årsregnska-

bet. Mellembalancen har til formål at vise, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for udlodningen. I mel-

lembalancen skal indgå: 

 

 Ledelsespåtegning 

 Revisorerklæring (hvis selskabet er underlagt revisionspligt) 

 Anvendt regnskabspraksis, eller henvisning til den seneste årsrapport 

 Balance 

 De væsentligste noter 

Mellembalancen skal ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen. Beslutning om udlodning af ekstraordinært ud-

bytte skal optages i selskabets protokol, og mellembalancen skal vedlægges som bilag.  

 

                                                            

16 LBK nr 1089 af 14/09/2015 (selskabsloven) § 183, stk. 1-2 
17 LBK nr 1089 af 14/09/2015 (selskabsloven) § 183, stk. 3 
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10.3.4 Løn 

I mange tilfælde vil der forekomme et egentligt ansættelsesforhold mellem selskabet og dets kapitalejere og 

beskattes efter PSL § 3 stk 1. Sådanne ansættelsesforhold er fuldt ud tilladt og vederlaget som bliver udbetalt 

til selskabets kapitalejere efter aftale, vil ikke nødvendigvis blive betragtet som maskeret udbytte. Et højt 

vederlag vil ligeledes ej heller nødvendigvis være tilstrækkeligt til at påvise, at der har været maskeret ud-

bytte.  

 

10.3.5 Maskeret udbytte 

Maskeret udbytte kan inddeles i 3 typer: 

 

 Selskabet afholder udgifter for kapitalejeren som er af privat karakter  

 Transaktionerne mellem kapitalejeren og selskabet foregår ikke på markedsmæssige vilkår 

 Selskabet har indtægter som ikke er selvangivet. Kapitalejeren modtager indtægter på vegne af sel-

skabet 

 

Til vurdering om hvorvidt der er tale om maskeret udbytte, skal følgende derfor vurderes: 

 Kapitalejerens samlede vederlag, herunder løn, pension, fri bil, fri telefon osv. 

 Kapitalejerens arbejdsindsats i selskabet 

 Tilsvarende aflønning af stilling, såfremt interessesammenfaldet mellem parterne ej er tilstede  

 Kapitalselskabets resultater 

 Tilstrækkelig hensyn til selskabets kapitalinteresser  

Vurderes det, at der er sammenhæng mellem ovenstående faktorer, er selskabet i sin fulde ret til at udbetale 

vederlag til kapitalejeren i form af løn.18 

 
  

                                                            

18 Lærebog om indkomstskat, side 950-955 
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10.4 EU-regulering 

Der kom en påvirkning i den selskabsretlige lov i Danmark som følge af øget samarbejde med EU.  

 

EU´s formål selskabsretligt var, at have fokus på forskellige nationale selskabslovgivninger, for at gøre det 

nemmere for virksomheder at etablere sig i andre lande og herved ensrette reglerne ved blandt andet stif-

telse, fusion og kapitalforhold gennem EU-direktiver.  

 

I november 2008 udkom betænkningen nr. 1498 om moderniseringen af selskabsretten. I denne forbindelse 

skete der ingen reguleringer i forhold til ulovlige kapitalejerlån og behandlingen heraf, hvorfor det fortsat var 

op til de enkelte lande at lovgive om den skatteretlig behandling af kapitalejer lån. Frankrig, Sverige og Dan-

mark var de eneste lande hvor der var forbud mod, at kapitalejer direkte eller indirekte forstod lån i deres 

selskaber. 

 

Med lovforslaget om at lovliggøre kapitalejerlån på visse betingelser skabes der efter Erhvervs- og Vækstmi-

nisterens opfattelse mere lige betingelser for konkurrence og en forøget fleksibilitet for danske selskaber i 

forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med.19 

 

10.5 De tidligere regler (før 1/1 2017) 

Før ændringen af selskabslovens § 210 trådte i kraft den 1. januar 2017 var det ikke tilladt, for et selskab, at 

yde lån til en fysisk person hverken direkte eller indirekte. 

 

Disse lån skulle betragtes og behandles efter skattelovgivningens regler om hævninger uden tilbagebetalings-

pligt jf. LL § 16 E stk. 2. I denne sammenhæng bemærkes det, at lån til tredjemand, der efterfølgende bliver 

direktør eller kapitalejer, efter SL § 210 som udgangspunkt var lovligt.  

 

                                                            

19 http://www.ey.com/dk/da/services/assurance/ey-artikel-20161010-lovforslag-om-lovliggoerelse-af-kapitalejerlaan-paa-visse-betingelser  

http://www.ey.com/dk/da/services/assurance/ey-artikel-20161010-lovforslag-om-lovliggoerelse-af-kapitalejerlaan-paa-visse-betingelser
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Ved direkte lån yder et selskab lån til kapitalejere, som i illustreret nedenfor. Disse hævninger er ikke kom-

plicerede at identificere i et selskabs bogholderi.  

  

Indirekte lån er mere kompliceret og er før beskrevet i SL § 210:  

 

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

stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet jf. Dog § 211-214. Tilsvarende 

gælder i forhold til kapitalejere eller ledelse i selskabets moderselskab og i andre virksom-

heder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. Punkt 1 

gælder også personer, der er knyttet til en person som er omfattet af 1. Eller 2. punkt ved 

ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står 

den pågældende særlig nær”. 

 

I forhold til at yde indirekte lån kan dette som et eksempel være, at et dansk selskab yder et lån til et uden-

landsk selskab som derefter låner midlerne videre til selskabets kapitalejer som har bestemmende indflydelse 

i både det danske og det udenlandske selskab eller kun det danske. 20 Se nedenstående figur. 

                                                            

20 SKAT´s juridske vejledning version 2.9 
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Som det også fremkommer af SL §210 gælder reglen ikke kun direkte og indirekte lån men også sikkerheds-

stillelser og midler der kan stilles til rådighed. Jf. LL § 16 E er der tale om midler der stilles til rådighed hvis 

der er tale om lån til ejere.  

Ved overtrædelse af ovenstående regler kunne det havde medført relativt høje bødekrav som typisk svarede 

til 5 % af den udlånte sum.  

 

10.6 Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven 2016 

Den daværende Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fremlagde fredag den 5. oktober 2016 lov 

om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Forslaget til ændringen af SL § 210 stk. 1 lød som følger:  

 

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

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt. ” 
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De ovennævnte betingelser er som følgende: 

 

”§210 Stk. 2. 

For at et kapitalselskab kan yde økonomisk bistand, jf. stk. 1, skal følgende betingelser 

være opfyldt: 

1) Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, 

stk. 2, og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår. 

2) Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen 

eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Ge-

neralforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begræns-

ninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller 

tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan. 

3) Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af sel-

skabets første årsrapport. ” 

 

I forslag til lov om ændring af selskabs- og årsregnskabsloven redegjorde ministeren for lovændringen ved-

rørende aktionærlån i danske selskaber. Lovforslagets formål var at sikre bedre vilkår for danske selskaber til 

etablering og fremadrettet drift ved at effektivisere erhvervslovgivningen. SL § 210 forbød tidligere udlån til 

selskabets aktionærer, ledelsesmedlemmer m. fl. Danmark er en af de eneste lande i EU som har et forbud 

mod udlån til aktionærer, ledelsesmedlemmer m. fl. Reglerne er eksempelvis strammere end nærtliggende 

lande som Norge og Tyskland. 

Forbuddet har siden 1982 eksisteret og blev indført for at bevare selskabets kapital og for at minimere den 

økonomiske risiko overfor selskabets kreditorer. Forbuddet var dengang rettet mod kapitalejere og ledelses-

medlemmer der anvendte kapitalejerlån som et skattefrit alternativ i stedet for udbetaling af løn eller ud-

bytte. En ændring i skatteloven om beskatningen af kapitalejerlån har medvirket til at mulighederne for skat-

tefrie overførsler er begrænset. Kapitalejere og ledelsesmedlemmer bliver efter lovændringen nu beskattet 

af lånet som enten løn eller udbytte.  

 



HD 2.del (Ekstern regnskab og Skat) 

Kapitalejerlån, Afgangsprojekt 2018 

Victoria F. Åkerlund, Nikolaj Grimstrup 

 

 

Side 25 af 119 

Lovændringen af selskabslovens § 210 havde det primære formål at skabe en større fleksibilitet for de danske 

selskaber ved at tillade disse lån til selskabets kapitalejere og ledelsesmedlemmer forudsat at en række be-

tingelser var opfyldt. Det var regeringens ønske at ophæve forbuddet mod lånene for at selskaberne havde 

flere muligheder for at disponere over de frie reserver i det pågældende selskab. I forhold til risikoen overfor 

selskabets kreditorer, vurderede regeringen at lovændringen ikke ville få stor betydning for deres vedkom-

mende. Lovliggørelsen af kapitalejerlån vil afkriminalisere en række danske virksomheder, der ønsker at låne 

af selskabets midler til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer. Det kræver dog som nævnt, at betingelserne 

herfor er opfyldt. Betingelserne er overordnet indført for at sikre sig at der kun ydes lån hvis selskabets øko-

nomiske situation er stabil og forsvarlig. Herunder tager betingelserne implicit hensyn til selskabets kredito-

rer. Med lovændringen er Danmark på niveau med de øvrige EU-lande, hvor kapitalejerlån er lovlige forudsat 

at en række betingelser er opfyldt. 21 

 

10.7 Synspunkt på lovforslaget 

Ændringen af selskabslovens bestemmelser om at lovliggøre kapitalejerlån blev mødt med kritik fra FSR og 

øvrige repræsentanter. De mente ikke at lovliggørelsen ville skabe en konkurrence- eller erhvervsmæssig 

fordel for de danske virksomheder. Ydermere mente de ikke at der var et grundlag for at ophæve reglen, idet 

erhvervslivet ikke har efterlyst en ophævelse af forbuddet. Finansrådet forklarede i forlængelse med forsla-

get, at de ikke ser et udlån til selskabets kapitalejere eller ledelsen som værende i virksomhedens interesse.  

FSR forklarer i høringssvaret at lovændringen vil skabe uoverensstemmelse mellem de selskabs- og skatte-

retlige regler, og gøre kapitalejerlån yderligere komplicerede og ugennemsigtige for selskaber. FSR påpegede 

at lovliggørelsen i selskabsloven, uden at ændre de skatteretslige regler, kunne medføre en stigning i kapita-

lejerlån, men hvor lånemodtageren ikke var opmærksom på den beskatning en sådan lån medfører ved et 

lån. De understregede derfor at dette skulle fremgå klart og tydeligt i lovbemærkningerne.22  

 

10.7.1 Revisionspligt 

FSR stillede spørgsmålstegn ved om de foreslåede betingelser i lovforslaget var forsvarlige under hensynta-

gen til selskabets kreditorer. FSR har udført en række undersøgelser, som viser at selskaber med ulovlige lån 

med stor sandsynlighed fravælger revision af deres årsrapport for at undgå en revisionspåtegning med frem-

hævelse af forhold (tidligere supplerende oplysninger), da dette kan medføre sanktioner fra Erhvervsstyrel-

sen. FSR vurderer at tendensen i at selskaber fravælger revision, for eventuelt at skjule ulovlige lån er bekym-

rende. I selskaber der ikke er omfattet af revisionspligten, vil selskabets kreditorer være yderligere udsatte 

                                                            

21 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L23/20161_L23_som_fremsat.pdf  
22 L 23 Høringssvar – side 5: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L23/bilag/1/1671659/index.htm  

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L23/20161_L23_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L23/bilag/1/1671659/index.htm
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og have større risiko for ikke at modtage deres udeståender. Selskaber der ikke er omfattet af revisionspligt 

aflægger regnskab med en revisionspåtegning med laveste grad af sikkerhed.  

FSR foreslog i forlængelse af dette, at kapitalejerlån kun kunne ydes hvis selskabets årsrapport var forsynet 

med en påtegning om revision eller udvidet gennemgang. Ved at kapitalejerlån kun må forekomme i selska-

ber der er omfattet af revisionspligten, vil der være markant højere sikkerhed i regnskabet og en forøget 

validitetsgrad. Derved sikres selskabets kreditorer også yderligere.23  I undersøgelser der er foretaget af FSR, 

fremgår det at antallet af selskaber med anmærkninger i regnskaberne fra år 2011 og fremad er faldet med 

45 %. Udviklingen fremgår af nedenstående figur. 

 

24 

 

                                                            

23 L 23 Høringssvar – FSR side 10 og 11: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L23/bilag/1/1671659/index.htm 
24 FSR – danske revisorer – side 4 

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L23/bilag/1/1671659/index.htm
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25 

I henhold til ovenstående udviklingstabel fremgår det at andelen af revisionsanmærkninger i regnskaber der 

er forsynet med en påtegning om revision, udvidet gennemgang eller review er faldende. Det underbygger 

FSR’s holdning til at virksomheder som har fravalgt revision af sit årsregnskab, ikke bør have mulighed for at 

kunne yde et kapitalejerlån på lovlig vis. Til trods for FSR’s og øvrige adspurgtes udtalelser, blev der ikke 

ændret ved lovforslaget. Folketinget vedtog den endelige lovændring den 1. december 2016 med begyn-

dende virkning fra den 1. januar 2017.26  

Lovændringen medfører et præsentationskrav i selskabets årsrapport hvis der er ydet et kapitalejerlån. Lånet 

skal ligesom før stadig præsenteres i selskabet balance som værende et udlån til kapitalejer eller ledelse. 

Derudover er det i henhold til ÅRL § 35a bestemt at lånet skal bindes på en særskilt post under selskabets 

egenkapital som en reserve for udlån og sikkerhedsstillelse. Bestemmelserne i ÅRL § 35a har følgende ordlyd: 

 

”Aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber, der yder lån, sikkerhedsstillelse eller 

anden økonomisk bistand i henhold til § 206, stk. 2, og § 214, stk. 1, i selskabsloven, skal 

omklassificere et beløb svarende til lånet, sikkerhedsstillelsen eller den økonomiske bi-

stand fra posten ”Overført overskud” eller anden post under egenkapitalen, der kan an-

vendes til udbytte, til posten ”Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse”. Denne reserve kan 

ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde. Reser-

ven skal dog formindskes eller opløses, i det omfang lånet, sikkerhedsstillelsen eller den 

økonomiske bistand nedbringes eller bringes til ophør. ” 

 

                                                            

25 FSR – danske revisorer – side 5 
26 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/Lovlige%20laan%20til%20ledelse%20og%20kapital-
ejere_081216  

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/Lovlige%20laan%20til%20ledelse%20og%20kapitalejere_081216
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/Lovlige%20laan%20til%20ledelse%20og%20kapitalejere_081216
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Formålet ved at binde udlånet på en særskilt post under selskabets egenkapital er at illustrere de frie reserver 

i selskabet der kan udloddes til eksempelvis udbytte. Ved at omklassificere udlånet på en særskilt reserve-

post, reduceres de frie reserver i selskabet. Reserven vil ikke kunne benyttes til at modregne underskud i 

selskabet, kapitaltab eller anvendes til udbytteudlodning. Reserven reduceres eller indfries udelukkende ved 

afdrag eller ophør af sikkerhedsstillelse. I henhold til præsentationen af udlånet, vil dette se ud som illustreret 

nedenfor.  

 

 

I illustrationen er der bundet 500.000 kr. på reserven for udlån og sikkerhedsstillelser. Havde der ikke været 

foretaget et udlån, ville det overførte overskud havde været det højere svarende til reserven for udlånet. 

Dette ville have betydet at der kunne udloddes mere udbytte til selskabets kapitalejere. Reserven spærrer 

for at alt overskuddet udloddes i selskabet, samtidig med at der er ydet et lån til kapitalejer eller ledelse, 

netop for at beskytte selskabets kreditorer mod manglende betalinger.  

 

I tilfælde hvor kapitalejeren eller ledelsesmedlemmet der har modtaget lånet ikke indbetaler eventuelle kil-

deskatter eller udbytteskatter der påhviler sig på lånet, vil dette tilsvarende skulle bindes på reserven, alt 

under hensyntagen til at lånemodtageren er skattepligtig til Danmark i henhold til LL § 16 E.  

 

10.8 Betingelser for udlån 

Som tidligere nævnt i opgaven fremlagde Troels Lund Poulsen i oktober 2016 et forslag til ændringen af SL 

§210 stk. Denne ændring trådte efterfølgende i kraft den 1. januar 2017. Før ændringen trådte i kraft var det 

gældende, at et selskab ikke måtte direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed 

for kapitalejere eller ledelsen jf. SL §210. 

Egenkapitalsnote

Selskabskapital

Reserve for udlån 

og 

sikkerhedsstillelse Overført resultat I alt

Egenkapital 1. 

januar 2018 125.000          1.000.000       1.125.000       

Forslag til årets 

resultatdisponering 500.000             1.500.000       2.000.000       

Egenkapital 31. 

december 2018 125.000         500.000           2.500.000      3.125.000      
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Endvidere var det forsat muligt, at låne af selskabets midler såfremt, at det var i led med selskabets forret-

ningsmæssige disposition i henhold til SL § 212 som gjorde sig gældende uanset indholdet i SL § 210. 

§212.  

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

direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for personkred-

sen, der er nævnt i § 210.” 

Vi vurderer, at dette harmonerer med LL § 16 E, 2. pkt. hvor det ligeledes er muligt at yde 

lån såfremt at lånet der ydes er i led med en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

Ved ændringerne af SL § 210 har samspillet ændret sig, da selskaber nu kan yde lån uanset om det er i for-

retningsmæssig disposition eller ej, så længe følgende betingelser er opfyldt: 27 

 Lånet skal ydes på markedsmæssige vilkår 

 Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. seneste aflagte årsregnskab 

 Beslutning om udlån skal træffes på en generalforsamling eller af ledelsen på baggrund af en 

bemyndigelse fra generalforsamlingen 

 Der kan ikke ydes lån mv. i selskabets første regnskabsår 

10.8.1 Markedsmæssige vilkår 

Ved markedsmæssige vilkår skal det forstås, at der skal aftales en forrentning af lånet som skal være en 

markedsrente for tilsvarende lån. Hertil skal vilkårene for afviklingen aftales og eventuelle sikkerhedsstillelser 

medtages såfremt det er relevant. Sidst skal der foretages en kreditvurdering af låntager. Det vil sige af den 

kapitalejer eller det ledelsesmedlem som vil optage et lån i selskabet. 

 

10.8.2 Frie reserver 

Et lovligt lån skal kunne rummes inden for selskabets fri reserver jf. seneste godkendte årsrapport. Det vil 

sige, at man ikke kan tage den indtjening med, der har været i det indeværende år, som er muligt ved eks-

traordinært udbytte hvor der udarbejdes en mellembalance. Hvis der har været udloddet udbytte efter den 

seneste årsrapports godkendelse, skal dette fratrækkes de frie reserver. Herefter vurderes størrelsen af de 

frie reserver. Selvom det ikke er muligt, at tage beslutning om lån på baggrund af indeværende års tal, skal 

                                                            

27 Revisormanual 2017-1, side 12 
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forhold der kan påvirke de frie reserver tages med i overvejelserne. Dette kunne blandt andet være tab og/-

eller underskud efter balancedagen.  

 

10.8.3 Træffes på en generalforsamling eller af ledelsen på baggrund af en bemyndigelse fra ge-

neralforsamlingen 

Det vil sige, at ydelse af et lån skal træffes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling eller at man 

kan vælge at bemyndige ledelsen til på et senere tidspunkt, at kunne lave et lovligt lån. En bemyndigelse kan 

være med en tidsbegrænsning eller inden for økonomiske rammer. Dette er ikke et krav, hvilket gør det 

muligt at foretage en stående bemyndigelse til ledelsen.  

 

10.8.4 Første regnskabsår 

Kapitalejerlånet må ikke ydes i selskabets første regnskabsår.  

 

10.9 Renter og tilbagebetalingskrav ved ulovligt kapitalejerlån 

Hvis der i et kapitalselskab ydes et ulovligt lån til en af selskabets kapitalejere anses dette for at være i strid 

med SL §§ 206 og 210. Det ydede lån skal efterfølgende tilbagebetales til selskabet med tillæg af en årlig 

rente der skal beregnes. Renteberegningen fastsættes ud fra de gældende regler i henhold til selskabsloven 

og renteloven. Af selskabslovens bestemmelser § 215, stk. 1 fremgår det at der skal beregnes svarende til 

den rente, som er fastsat under rentelovens § 5, stk. 1 og 2, samt et tillæg på 2 %.28  

 

I henhold til bestemmelserne i selskabsloven beregnes der herudover en rente i henhold til rentelovens § 5, 

stk. 1. Den gældende lovgivning for renteberegningen fastsætter, at der skal beregnes en årlig rente, sva-

rende til den fastsatte referencesats og et tillæg på yderligere 8 %. Referencesatsen findes ved denne lov, 

som værende Nationalbankens fastsatte rente. Renten fastsættes ud fra den gældende rente pr. den 1. ja-

nuar og den 1. juni i det pågældende år, hvor lånet er ydet til kapitalejeren.29  

 

Nationalbankens nuværende udlånsrente ligger på 0,05 %.30 Ud fra ovenstående regler om renteberegning 

er der nedenfor illustreret, hvordan den samlede rente vil se ud på nuværende tidspunkt.  

                                                            

28 Revisormanual 2017-1, side 16 
29 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142962  
30 http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142962
http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx
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Hvis den pågældende ”låntager” ikke er i stand til at betale beløbet, eventuelt grundet manglende betalings-

evne, er det de ansvarlige personer for udbetalingen der indestår for det fulde beløb som selskabet har ud-

betalt i henhold til SL § 215, stk. 2. I forhold til de normale erstatningsbetingelser der skal opfyldes for at rejse 

erstatningsansvar mod en person, gælder disse ikke i tilfælde af ulovlige kapitalejerlån. Det er således ikke 

muligt at undgå tilbagebetaling til selskabet. Det gør sig gældende uanset om kapitalejeren er bevidst om 

konsekvenserne eller ej.  

 

Hvis den pågældende låntager i stedet for udbetaling af likvide midler, har foretaget sikkerhedsstillelser i 

selskabets navn er det i strid med SL §§ 206 og 210. Sikkerhedsstillelserne vil som udgangspunkt være bin-

dende for selskabet, såfremt personen eller selskabet der i modydelse har fået sikkerhedsstillelsen, ikke var 

bekendt med at sikkerhedsstillelsen ikke var sket på lovlig vis i henhold til SL § 215. stk. 3. 

 

10.9.1 Konsekvenser ved optagelse af ulovlige kapitalejerlån 

Hvis der i strid med SL § 210 er ydet lån til en af selskabets kapitalejere, hvor betingelserne for lovlig økono-

misk bistand jf. SL § 210, stk. 2 heller ikke er opfyldt, kan selskabet idømmes en bødestraf i henhold til SL § 

367, stk. 1. I forhold til lovgivningen er der ikke fastsat en bestemt bødestørrelse for overtrædelse af loven. I 

en artikel publiceret af FSR fastslår de at bødestraffen ligger på mellem 2,5 – 5 % af lånets oprindelige ho-

vedstol. Sideløbende med bødestraffen skal der stadig beregnes en ovenstående rente.31   

 

Det pågældende selskab kan udover bestemmelserne i selskabs- og renteloven ifalde ansvar i henhold til ÅRL 

§ 135, stk. 6. Af lovgivningen fremgår det, at hvis et selskab eller de personer som har bestemmende indfly-

delse over selskabet, accepterer et bødeforlæg eller på anden vis dømmes for overtrædelse af selskabs-, 

                                                            

31https://www.fsr.dk/Vaerktoejer/Din_Revisor_Informerer/DRI%20Nyhedstjeneste%20hovedside/2017%20DRI%20Nyheder/Ny-
hed_juni2_Kapitalejerlaan%20lovlige%20og%20ulovlige  

10,05 % i samlet 
rente

2 % rente i 
henhold til SL §

215, stk.1

8 % rente i 
henhold til 

rentelovens § 5, 
stk. 1

0,05 % rente i 
henhold til 

nationalbankens 
udlånsrente

https://www.fsr.dk/Vaerktoejer/Din_Revisor_Informerer/DRI%20Nyhedstjeneste%20hovedside/2017%20DRI%20Nyheder/Nyhed_juni2_Kapitalejerlaan%20lovlige%20og%20ulovlige
https://www.fsr.dk/Vaerktoejer/Din_Revisor_Informerer/DRI%20Nyhedstjeneste%20hovedside/2017%20DRI%20Nyheder/Nyhed_juni2_Kapitalejerlaan%20lovlige%20og%20ulovlige
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regnskabs-, eller skatte- og afgiftslovgivningen, kan de ikke benytte sig af undtagelsen jf. ÅRL § 135 stk. 1, 3. 

punkt. Undtagelsen går på hvornår et selskab kan undlade at lade sig revidere, hvilket er hvis selskabet i 2 

følgende år ikke har haft en balancesum på over 4 mio. kr., en nettoomsætning på over 8 mio. kr. eller mere 

end 12 medarbejdere i gennemsnit.32  

Ved overskridelse af ovennævnte skal selskabet derfor revideres i de 3 følgende regnskabsår. 

10.9.2 Kapitalejerlån ydet før 1. januar 2017 kan lovliggøres 

Den førnævnte lovændring i selskabslovens bestemmelser omkring kapitalejerlån trådte i kraft d. 1 januar 

2017. Lån der er ydet før lovændringen falder ikke ind under de nye bestemmelser på området, og anses 

derfor som udgangspunkt stadig for ulovligt ydede lån.  

 

I forbindelse med lovændringen blev det besluttet at ”gamle lån” kan lovliggøres, hvis selskabet opfylder 

betingelserne i SL § 210. Hvis selskabet ønsker at lovliggøre et ”gammelt lån”, skal dette ske inden årsregn-

skabet indsendes til erhvervsstyrelsen. Lovliggørelsen kræver at det sker i selskabets første regnskabsår efter 

lovændringen. 

 

For at lånet kan lovliggøres skal følgende betingelser være opfyldt: 33 

 

 Lånets restgæld, inklusive eventuelle pålagte renter og skat, skal kunne rummes indenfor selskabets 

frie reserver. Ved stillingtagen til selskabets frie reserver skal eventuelt besluttet udbytte modregnes 

 Beslutningen skal drøftes og besluttes på den første efterfølgende generalforsamling i selskabet 

 Lånet skal i fremtiden ydes på de sædvanlige markedsmæssige vilkår der gør sig gældende 

 Der skal reserves et beløb svarende til lånet på selskabets egenkapital. Lånet omklassificeres fra sel-

skabets frie reserver, til efterfølgende at være en bunden reserve. Dette skal navngives som ”reserve 

for udlån og sikkerhedsstillelse”. Reserven skal fremgå særskilt på egenkapitalen 

 

  

                                                            

32 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175792  
33 https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselska-
ber/Lovlige%20laan%20til%20ledelse%20og%20kapitalejere_081216  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175792
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/Lovlige%20laan%20til%20ledelse%20og%20kapitalejere_081216
https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-%20og%20anpartsselskaber/Lovlige%20laan%20til%20ledelse%20og%20kapitalejere_081216
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10.10  Delkonklusion 

Siden 1917 hvor den første aktie- og anpartslov blev vedtaget, er der sket flere ændringer i de to lovgivninger. 

I 2010 sker der en sammenlægningen af de to lovgivninger, som sammenlægges til selskabsloven som vi 

kender den i dag. I perioden fra 2010 til 2016 var det ulovligt at foretage kapitalejerlån, både direkte og 

indirekte. I et forsøg på at ligne øvrige EU-lande i forhold til kapitalejerlån, ændrede Folketinget i 2016 sel-

skabslovens § 210. Lovændringen mødte dengang kritik fra FSR og øvrige fagpersoner, herunder Jørgen Blom 

fra Ernst & Young. Kritikken går på manglende sammenspil mellem de selskabs- og skatteretlige regler. 

 

Lovændringen betød at under visse betingelser kunne en kapitalejere og ledelsesmedlemmer optage lån i 

selskabet. I tilfælde af at betingelserne ikke overholdes vil der blive pålagt renter på 10,05 %.  

 

Vi mener, at ændringen af selskabsloven § 210 isoleret set virker fornuftig, i forhold til lovgivningen i de 

øvrige EU-lande, og den øgede frihed hos kapitalejere. Men da selskabsloven ikke kan stå alene, uden at der 

skal tages hensyn til det skattemæssige perspektiv, mener vi at lovændringen skaber forvirring og disharmoni 

mellem lovgivningerne samt skabes der større krav til revisorer som rådgivere. 

 

Vi vil i det kommende kapitler inddrage de skatteretlige regler på området og revisors overvejelser. 
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11 De skatteretlige regler 

11.1 Den historiske udvikling i skattelovgivningen 

Kapitalejerlån er ikke et nyt fænomen i danske selskaber. Kapitalejere har i lang tid lånt penge fra selskaber 

til deres egen privatøkonomi. Disse lån har historisk set ikke været skattepligtige for kapitalejeren Dette be-

tyder, at kapitalejeren har kunne råde over selskabets likvider til egen privat benyttelsen uden at blive be-

skattet heraf. Lånet har regnskabsmæssigt været præsenteret som et lån til enten ledelse eller kapitalejer.  

 

11.1.1 De tidligere skatteretlige regler på området 

Oprindeligt var kapitalejerlån fritaget for beskatning, forudsat at specifikke betingelser var opfyldt. Ved ind-

førelsen af selskabsloven i 2009, som var en sammenlægning af aktie- og anpartsselskabsloven, var vurderin-

gen allerede dengang, at kapitalejerlån ikke blev ydet på markedsmæssige vilkår. Der blev derfor forslået, at 

i forlængelse af selskabsloven skulle indføres et nyt regelsæt på skatteområdet, hvor lån til kapitalejere skulle 

være skattepligtigt og enten blive beskattet som løn eller udbytte. Før indførelsen af LL § 16 E eksisterede 

der kun begrænset lovgivning for kapitalejerlån rent skatteretligt. På daværende tidspunkt så man ikke de 

store sanktioner mod kapitalejerlån i forhold til den skatteretlige lovgivning. Kapitalejerlån blev som udgangs-

punkt behandlet og sanktioneret efter selskabsloven. Skatteretligt anså man lån/hævninger som transaktio-

ner mellem to interesseforbundene parter, hvor transaktionerne skulle foregå ud fra armslængdeprincippet 

jf. LL § 2.  

 

Ved et lån mellem to interesseforbundne parter skal der som hovedregel beregnes renter af lånet, tilsvarende 

hvis lånet var opstået mellem to uafhængige parter. Lånet skal renteberegnes ud fra den pågældende mar-

kedsrente jf. LL § 2, stk. 1. Markedsrenten defineres som den rente der ville pålægges såfremt at transaktio-

nen havde været mellem to uafhængige parter, og derved efter armslængdeprincippet. Hvis et lån mellem 

et selskab og en kapitalejer enten ikke bliver forrentet, eller bliver forrentet for lavt, vil SKAT opfatte dette 

som værende et maskeret udbytte til kapitalejeren.34  Hvis SKAT vurderer at der er sket et maskeret udbytte 

til kapitalejeren, kan denne undgå beskatning som maskeret udbytte, såfremt kapitalejeren betaler den kor-

rigerede renteberegning i henhold til LL § 2, stk 5. 

 

Inden indførelsen af LL § 16 E var der to opfattelser af kapitalejerlån, herunder at hævninger eller lån blev 

behandlet forskelligt. Hvis en kapitalejer havde optaget et lån/hævninger på mellemregningen og samtidig 

var solvent ville dette blive accepteret af SKAT uden at kapitalejeren ville blive beskattet.  

                                                            

34 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 aktionærlån, version 1.6 



HD 2.del (Ekstern regnskab og Skat) 

Kapitalejerlån, Afgangsprojekt 2018 

Victoria F. Åkerlund, Nikolaj Grimstrup 

 

 

Side 35 af 119 

Såfremt at kapitalejeren var insolvent ville beløbet skulle beskattes som løn. Dette er illustreret i nedenstå-

ende dom fra 2009. 

 

SKM2009.523.BR 

I en byretsdom fra 2009, var der foretaget store hævninger på selskabets mellemregningskonto. Hævnin-

gerne var foretaget af selskabets direktør, som også var far til selskabet ultimative ejer. Faderen lagde til 

grund for søgsmålet, at lånet skulle betragtes som værende ydet med sædvanlig tilbagebetalingspligt overfor 

selskabet. Sagsøger har tilsvarende over SKAT påpeget at han ikke er ejer af selskabet. 

 

SKAT har lagt til grund for deres afgørelse lagt til grundt for at selvom direktøren ikke er ejer af selskabet, har 

denne alligevel bestemmende indflydelse, og falder derved under bestemmelserne om kapitalejerlån. SKAT 

har ydermere i deres afgørelse lagt til grund, at direktøren i sagens indkomstår ikke har haft tilstrækkelige 

midler til at indfri mellemregningen med selskabet. Direktøren blev i afgørelsen dømt til at skulle beskattes 

af mellemregningen som lønindkomst.35 

 

11.1.2 Indførelsen af LL § 16 E 

I september 2012 vedtog folketinget, at kapitalejerlån fremover skulle beskattes efter skattelovgivningens 

almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt i henhold til LL § 16 E som kun er gældende for 

privatpersoner.36 Det vil sige, at kapitalejerlån behandles skattemæssigt som en hævning uden tilbagebeta-

lingspligt, hvilket betyder, at lånet skal behandles som løn eller udbytte til aktionæren. Reglen gør sig gæl-

dende i tilfælde hvor lånet ydes af et selskab omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 og at modtageren af lånet 

er omfattet af LL § 2.   

 

Den skattemæssige regulering i henhold til LL § 16 E, er udelukkende skatteretlig og har dermed ingen sel-

skabsretlig betydning for et ydet lån. I selskabsretlig og regnskabsmæssig forstand vil der stadig være tale om 

et udlån.  

 

Den daværende skatteminister Thor Möger Pedersen præsenterede den 14. august 2012 det følgende lov-

forslag om LL § 16 E: 

 

                                                            

35 SKM2009.523 
36 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946441 
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” Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, samt tilsva-

rende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte stiller midler til rå-

dighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk eller juridisk person, behandles 

lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalings-

pligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. 

finder ikke anvendelse for lån m.v., der ydes m.v. som led i en sædvanlig forretningsmæs-

sig disposition, eller for sædvanlige lån fra pengeinstitutter. 

1. pkt. finder heller ikke anvendelse, hvis udbytte fra det långivende til det låntagende 

selskab er skattefrit efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, eller beskatningen af 

udbytte vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om 

en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater 

eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, Færøerne eller 

Grønland. 

Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån, der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebe-

talte beløb ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. ” 37 

Regelsættet er illustreret ovenfor. 

 

                                                            

37 http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l199a/index.htm  

Hovedregel LL § 16 E

Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende 
selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, 

behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden 
tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af §

2.

U1: LL 16 E, 2. pkt.

Lån, der ydes som led i en 
sædvanlig forretningsmæssig 

disposition

U2: LL 16 E, 2. pkt

Sædvanlige lån fra 
pengeinstitutter

U3: LL 16 E, 2. pkt

Lån til selvfinansiering som 
nævnt i selskabsloven §

206, stk. 2.

http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l199a/index.htm
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11.1.3 Kritik af lovforslaget 

Af høringssvar vedrørende L 199 (forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrol-

loven og kildeskatteloven) fremgår det at FSR stiller sig kritiske overfor lovforslaget. Kritikken bygger på at 

der er manglende sammenhæng mellem de skatte- og selskabsretlige regler. FSR mener at ændringerne vil 

besværliggøre håndteringen af kapitalejerlån og derfor ikke have den ønskede præventive effekt på reduce-

ringen af disse. Denne kritik deles af Jørgen Blom, Partner Assurance i Ernst & Young. Jørgen Blom udtaler at 

han undrer sig over at Erhvervsstyrelsen bruger så mange ressourcer på at lovliggøre kapitalejerlån. Han me-

ner at de betingelser der gør sig gældende for lovlige lån ikke vil blive overholdt, og vil føre til ulovlige lån.38  

 

Jørgen Blom mener desuden at det er bekymrende når man indfører en lempelse. FSR påpeger herudover, 

at det anses for værende mest hensigtsmæssigt at gøre brug af gældende lovgivning på området, fremfor at 

fremsætte nye lovforslag i skattelovgivningen som komplicerer håndteringen af ulovlige kapitalejerlån yder-

ligere. Her henvises til SEL §§§206, 210 og 215 som omhandler forbuddet og konsekvensen ved ulovlige ka-

pitalejerlån.39  

 

”SEL § 215. Hvis et kapitalselskab har ydet økonomisk bistand i strid med §§ 206 og 210, 

skal beløbet tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til 

den rente, der er fastsat i § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., med 

et tillæg af 2 pct., medmindre højere rente er aftalt. 

Stk. 2. Kan tilbagebetaling ikke finde sted, eller kan aftaler om anden økonomisk bistand 

ikke bringes til ophør, indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt di-

spositioner i strid med §§ 206 og 210 for det tab, som kapitalselskabet måtte blive påført. 

Stk. 3. Sikkerhedsstillelse foretaget i strid med §§ 206 og 210 er bindende for selskabet, 

hvis aftaleparten ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med disse be-

stemmelser. ”40 

 

                                                            

38 Bilag 3 
39 http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L199/bilag/12/1151768/index.htm (Bilag 12) 
40 https://www.retsinformation.dk/FORMS/r0710.aspx?id=174205#id5333b75b-a2ec-41f8-8cea-241b8563cdf5  

http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L199/bilag/12/1151768/index.htm
https://www.retsinformation.dk/FORMS/r0710.aspx?id=174205#id5333b75b-a2ec-41f8-8cea-241b8563cdf5
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I henhold til ovenstående lovgivning straffes et aktionærlån med en årlig beregnet rente af lånebeløbet, som 

er fastsat i Rentelovens §5, stk. 1 og 2.  

Jf. det fremsatte lovforslag omhandlende de skatteretlige konsekvenser ved ulovlige kapitalejerlån vil der 

udover sanktionen i SEL § 215 pålægges en beskatning hos kapitalejeren som kan variere alt efter den pågæl-

dende kapitalejers personlige skatteforhold.  

 

Eksempelvis vil et lån på 100.000 medføre en rentestraf efter SEL § 215 på 10.000 kr. (renten antages at være 

10 %). Derudover vil lånet blive beskattet hos aktionæren jf. LL § 16 E svarende til 50.000 (skatten antages at 

være 50 %). I alt vil det efter lovændringen medføre en tilbagebetaling på 60.000 kr. udover det optagede 

lån i selskabet.  

 

Det fremgår af høringssvaret, at FSR vurderer, at lovforslaget vil medføre et stort antal straffe af kapitalejere 

som ved en fejl har optaget lån. FSR anmodede skatteministeriet om indførelse af hjemmel til omgørelse af 

aktuelle regelsæt, i tilfælde af at lånet til aktionæren var optaget ved en fejl. Skatteyderen bør have mulighed 

for at rette op på fejlen og derved undgå straf. Der blev fremsat forslag om indførelse af en 2 måneders frist 

til tilbagebetaling af det ulovlige lån, som ikke ville blive beskattet som hævning uden tilbagebetalingspligt.  

 

 

11.1.4 Skatteministerens kommentarer til kritikken fra FSR 

Den daværende skatteminister Thor Möger Pedersens kommentarer til FSR’s henvendelse den 29. august 

2012 kan sammenfattes til at de tidligere tiltag i forbindelse med kapitalejerlån ikke har været tilstrækkelige 

til at nedbringe antallet af ulovlige kapitalejerlån. Dette er baseret på analyser foretaget af SKAT. Det fremgår 

af opgørelser fra SKAT at der i 2010 var 4 milliarder kr. udestående i ulovlige kapitalejerlån. Indførelsen af LL 

§ 16 E anses af skatteministeriet som en nødvendighed til at forebygge og nedbringe antallet af ulovlige 

kapitalejerlån. Skatteministeren påpeger, at ulovlige kapitalejerlån af nogle kapitalejere udelukkende opta-

ges med henblik på, at skjule udbetalinger af løn og/eller udbytte. Dette for at undgå en beskatning af udbe-

talingerne til kapitalejeren. Lovforslaget har til hensigt at minimere denne mulighed. Skatteministeren påpe-

ger yderligere, at det forventes at lovforslaget vil reducere antallet af ulovlige lån kraftigt og at den kritiserede 

mangel på sammenhæng mellem de selskab- og skatteretlige regler derfor ikke længere vil være væsentlig.  
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I forlængelse af FSR’s anmodning om hjemmel til omgørelse i forbindelse med lån optaget ved en fejl, henvi-

ses der i kommentaren fra skatteministeren til skatteforvaltningslovens § 29 hvoraf det fremgår at optagede 

kapitalejerlån kan omgøres hvis kapitalejeren ikke har været bevidst om konsekvenserne.41  

 

”Skatteforvaltningsloven § 29. I det omfang en ansættelse af indkomst- eller ejendoms-

værdiskat hviler på en privatretlig disposition, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at 

en efterfølgende ændring af dispositionen tillægges virkning for ansættelsen af indkomst- 

eller ejendomsværdiskat (omgørelse), hvis følgende betingelser er opfyldt: 

1) Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller 

udskyde skatter. 

2) Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væ-

sentlige. 

3) Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne. 

4) De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skatte-

mæssig virkning, skal være enkle og overskuelige. 

5) Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde omgø-

relsesanmodningen. 

Stk. 2. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udø-

velse af kompetencen efter stk. 1. 

Stk. 3. For at få behandlet en anmodning om omgørelse skal der betales et gebyr på 2.100 

kr. (2010-niveau). Gebyret skal betales samtidig med indgivelse af anmodningen om om-

gørelse. Gebyret reguleres efter personskattelovens § 20. Gebyret tilbagebetales, hvis an-

modningen trækkes tilbage. ” 42 

 

Ovenstående lovgivning tillader at der ved fejlagtige dispositioner kan ske omgørelse af skatteforholdene 

som efterlyst af FSR. 

                                                            

41 http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L199/bilag/21/1152610.pdf (bilag 21) 
42 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168513  

http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L199/bilag/21/1152610.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168513
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11.2 Definition af elementer i LL § 16 E 

 

11.2.1 Långiver 

Af hovedreglen fremgår det, at långiver kan være alle selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2. Reglen 

er gældende for alle aktie- og anpartsselskaber, hvor kapitalejerne ikke hæfter personligt, men udelukkende 

med deres indskudte kapital. Dette gælder også udenlandske selskaber. Der kan dog være en forskel i lovgiv-

ningen hvilket medfører, at lånet kan være lovligt i det pågældende land. Et lån optaget af kapitalejeren i et 

selskab behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. 

 

11.2.2 Låntager 

Som det fremgår af bestemmelserne efter LL § 16 E, bliver udlån fra selskaber til en fysisk person, enten 

direkte eller indirekte, sidestillet med hævninger uden tilbagebetalingspligt. Der skal være en forbindelse 

mellem låntager og långiver jf. LL § 2, stk. 1.  Som det ligeledes fremgår af LL § 16 E er det kun fysiske personer 

der er omfattet, hvilket vil sige at selskaber ikke indgår under bestemmelserne. 43 

 

Som nævnt ovenfor skal der være en forbindelse mellem långiver og låntager. Dette defineres efter LL § 2, 

stk. 1 som værende personer der har bestemmende indflydelse over juridiske enheder. Af bestemmelserne 

i LL § 2, stk. 2 har personer med ejerskab eller stemmerettigheder, der enten direkte eller indirekte giver 50 

% eller mere af den samlede selskabskapital, bestemmende indflydelse i selskabet.  I vurderingen om be-

stemmende indflydelse medtages tilsvarende kapitalejerens aktier i eventuelt koncernforbundne selska-

ber/fonde/foreninger m. fl. med ejerandel eller stemmerettighed i det pågældende selskab.  

 

For at et lån kan udløse beskatning, er tidspunktet for dispositionen altafgørende. Hvis den pågældende per-

son har haft bestemmende indflydelse på tidspunktet hvor lånet blev optaget, skal der ske beskatning fra 

tidspunktet hvor lånet opstod. Modsat vil det ikke udløse beskatning såfremt personen ikke havde opnået 

bestemmende indflydelse. Der kan tilsvarende være tale om en kapitalejer der på dispositionstidspunktet for 

lånet ikke havde bestemmende indflydelse, men at det var forventeligt at personen ville opnå bestemmende 

indflydelse på sigt. I dette tilfælde vil det også som udgangspunkt udløse en beskatning.44 

 

                                                            

43 LL § 16 E 
44 LL § 2 
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11.2.3 Udenlandske selskaber 

Af bestemmelserne i LL § 16 E og LL § 2 omfatter disse hverken udenlandske selskaber eller personer. LL § 2 

omfatter der udelukkende personer der er skattepligtige til Danmark. 45 

Ovenstående gælder for personer der er enten helt, eller begrænset skattepligtige til Danmark i henhold til 

KSL § 1. Oftest vil personer der er bosiddende i et andet land ikke være skattepligtige til Danmark. Der kan 

derfor forekomme situationer, hvor en person er begrænset skattepligtig i henhold til KSL § 2. I disse situati-

oner vil vedkommende blive anset for skattepligtig til Danmark, og kan derved beskattes efter ligningslovens 

bestemmelser. 46 

 

11.2.4 Nærtstående parter 

Af LL § 2, stk. 2 fremgår det at nærtstående parter også tages i betragtning ved afgørelse om en person har 

bestemmende indflydelse. Dette gælder hvis der ydes et lån til en person, hvis nærtstående har bestem-

mende indflydelse i det selskab der udlånes fra.  

 

”Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt 

børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Sted-

barns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold.  

Ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem den 

skattepligtige har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som indehaves af et selskab eller 

en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori den skatteplig-

tige deltager, medregnes ved opgørelsen i 2. pkt.” 47 

 

Af ovenstående udsnit fra LL § 16 H, stk. 6 omfatter nærtstående parter flere personer og dele af normale 

familierelationer. Hvis der ydes lån til en af de ovennævnte relationer, ville dette skulle beskattes efter LL § 

16 E, efter en konkret vurdering fra SKAT.  

Bestemmelserne i LL 16 E omfatter ikke lån til enten den pågældende persons samlever eller søskende, 

selvom disse er omfattet af definitionen af nærtstående parter i SL § 210. Dette betyder at der skatteretligt 

kan foretages udlån til kapitalejerens samlever uden at dette udløser beskatning.  

 

                                                            

45 LL §§ 2 og 16 E 
46 KSL §§ 1 og 2 
47 LL § 16 H, stk. 6 udklip 
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11.2.5 Medlemmer af ledelsen 

Et selskabs ledelse bestående af direktion og bestyrelsen er ikke omfattet af bestemmelserne i LL 16 E. Dette 

er dog forudsat at de lever op til forudsætningerne i LL § 2, stk. 2, som er nævnt tidligere. Det vil oftest være 

direktionen der i samarbejde med bestyrelsen står for den daglige drift i selskabet, og disponerer over dets 

aktiver. Disse personer vil derfor have nemmere adgang til at foretage udbetalinger, enten til sig selv eller de 

øvrige medlemmer af ledelsen. Udbetalingerne skal anses som en erstatning for løn, netop for at undgå be-

skatning.  

 

11.2.6 Transparente selskaber 

Bestemmelserne af LL § 16 E går udelukkende på fysiske personer, og ikke selskaber. Da der findes visse 

selskabsformer som er skattemæssigt transparente, omfatter LL § 16 E dog stadig visse selskaber. Transpa-

rente betyder direkte oversat ”gennemsigtig”, som i skattemæssigt øjemed ikke er selvstændige skattesub-

jekter, og beskatningen sker hos de enkelte interessenter i selskabet. Skattetransparente selskaber omfatter 

interessentselskaber, enkeltmandsvirksomheder, kommanditselskaber m. fl. Disse selskaber kan ikke side-

stilles med almindelige selskabsformer, såsom aktie- og anpartsselskaber der ikke er omfattet af LL § 16 E. 

Ved et lån der ikke opfylder betingelserne efter LL § 16 E, vil der ske beskatning direkte hos interessenterne, 

som var det et almindeligt udlån til en kapitalejer. 48 

 

SKAT har i et bindende svar besvaret følgende spørgsmål: ”Vil det helejede anpartsselskab A ApS kunne er-

hverve en andel af et tilgodehavende hos B K/S uden at forholdet vil blive anset for omfattet af Ligningslovens 

§ 16 E, og således beskattet efter regler om ulovlige aktionærlån? ”49 

 

Svaret fra SKAT var klart og tydeligt ”Nej”, med begrundelse om at et kommanditselskab ikke er et selvstæn-

digt skattesubjekt, og det er de enkelt interessenter i selskabet der bærer skattepligten. Det bindende svar 

er tilsvarende gældende for øvrige selskaber der er skattemæssigt transparente.   

 

11.3 Former for kapitalejerlån jf. LL § 16 E stk. 150 

I henhold til hovedreglen er der skatteretligt 3 forhold der gør sig gældende når der tales om ulovlige lån. 

Disse ligger op ad fortolkningen i selskabsretten og der sondres mellem nedenstående 3 forhold. 

 

                                                            

48 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1976630  
49 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2135648  
50 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946441  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1976630
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2135648
http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946441
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11.3.1 Ydelse af lån 

Hvis et selskab yder lån til et af dets kapitalejere eller medlemmer af ledelsen anses dette som værende et 

ulovligt kapitalejerlån. Der findes flere forskellige former lån, herunder kontante udbetalinger i danske kroner 

såvel som udenlandsk valuta, afgivelse af kapitalandele, overdragelse af værdier m.fl. Ens for alle gælder det, 

at selskabet afgiver et værdimæssigt aktiv til en af selskabets kapitalejere.  

 

11.3.2 Sikkerhedsstillelser  

Selskabet må ikke i form af aktiver eller på anden vis stille sikkerhed for en kapitalejers private dispositioner. 

Dette kan eksempelviseres ved, at en kapitalejer vælger, at optage et lån i privat regi, og i den forbindelse 

stiller sikkerhed med selskabets varebeholdninger. Årsagen til at dette sidestilles med et direkte lån til kapi-

talejeren, er at hvis denne ikke kan overholde sin forpligtelser overfor tredje mand vil selskabet være forplig-

tet i form af sikkerhedsstillelsen i varebeholdningen. Forbuddet indebærer udover sikkerhedsstillelser, tilsva-

rende forbud mod at kautionere, afgive pant eller udarbejde pantebreve m. fl. 

 

11.3.3 Midler stillet til rådighed 

Selskabet kan udover fysisk at udbetale penge til kapitalejeren, stille selskabets midler til rådighed uden en 

modbetaling. Når selskabets midler stilles til rådighed for en af kapitalejerne, betragtes det som et ulovligt 

kapitalejerlån.  

 

11.4 Undtagelser til LL § 16 E 

Af bestemmelserne af LL § 16 E fremgår det at lån der ydes i forbindelse med en almindelig forretningsmæssig 

disposition, lån fra pengeinstitutter og selvfinansieringslån jf. SL § 206, stk. 2 er undtagelser til hovedreglen.  

 

11.4.1 U1: Lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Der kan eksempelvis være tale om lån opstået som en del af aktionærens normale handel med selskabet 

under almindelige kreditvilkår. Som udgangspunkt vil et sådan lån ikke blive beskattet, såfremt selskabet i 

forvejen yder løbende lån i forbindelse med lignende dispositioner på lige vilkår med uafhængig tredjepart. 

Det er dog op til SKAT i de enkelte situationer, at afgøre hvorvidt lånet bør beskattes.  

I modsætning til ovenstående kan der være tilfælde hvor der er tale om enkeltstående dispositioner, som 

selskabet ikke før har givet til en uafhængig tredjepart. Her skal der foretages en konkret vurdering af hvor-

vidt selskabet ville have handlet på samme måde med en uafhængig tredjepart. 

 

 



HD 2.del (Ekstern regnskab og Skat) 

Kapitalejerlån, Afgangsprojekt 2018 

Victoria F. Åkerlund, Nikolaj Grimstrup 

 

 

Side 44 af 119 

Afgørelse fra skatterådet (2013.113.SR):  

I ovenstående afgørelse fra skatterådet, er der truffet afgørelse i en sag om kapitalejerlån der ikke er ydet på 

markedsvilkår. Sagen problemstilling består i en kapitalejer, som driver virksomhed med det primære formål 

at drive handel, finansiering, forvalte fast ejendom og drive beslægtet virksomhed. Sagens kerne beror sig 

på, at der i selskabet var bygget en ejendom til beboelse, hvor det var påtænkt at selskabets kapitalejerskulle 

overtage ejendommen. Kapitalejeren havde indhentet lånetilbud fra realkreditinstitutter og øvrige finansie-

ringsinstitutter for at kunne finansiere overtagelsen af ejendommen. Da omkostningerne til opførelsen af 

ejendommen var over den vurderede handelsværdi fra realkreditinstituttet, kunne der ikke opnås den for-

ventede finansiering. Den del der ikke kunne finansieres med realkreditlån, skulle finansieres med en udbe-

taling på cirka 20 % i et sælgerpantebrev.    

 

Skatterådet anså altså ikke i deres afgørelse, at ovenstående disponering som værende i sædvanlig forret-

ningsmæssig disposition. Dette blev begrundet med at de ikke mente, at kravene for om det var indgået på 

markedsvilkår var tilstrækkeligt opfyldt. SKAT slog endvidere fast, at selskabet i sin normale primære drift 

ikke var involveret i opførelse af ejendomme, hvorfor dette skulle set som en handling der lå ud over den 

sædvanlige forretningsmæssige disposition.  

 

I henhold til ovenstående afgørelse fremgår det, at skatterådet udfører en konkret vurderingen af sagens 

indhold i forhold til, de faktorer der gør sig gældende i lovgivningen.  

 

11.4.2 U2: Sædvanlige lån fra pengeinstitutter 

Som kapitalejer med bestemmende indflydelse i et pengeinstitut er det undtagelsesvis tilladt, at optage et 

sædvanligt banklån i det pågældende pengeinstitut. Dette er også gældende selvom lånet ikke er ydet i for-

bindelse med en forretningsmæssig disposition. Ud fra undtagelsen er det ikke alle selskaber der er undtaget 

af hovedreglen selvom deres primære formål er finansiering og udlån. Undtagelsen skal derfor rettes mod 

usædvanlige lån der modstrider de forretningsmæssige dispositioner51.  

 

                                                            

51 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946441  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946441
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11.4.3 U3: Lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 

Denne undtagelse omhandler lån ydet i forbindelse med selvfinansiering. I denne situation stiller det pågæl-

dende selskab midler til rådighed for erhvervelse af sin egne kapitalandele eller dets moderselskab og der-

med finansierer sin egen handel for modparten. Der refereres til betingelserne i SEL § 206, stk. 2. Der stilles-

krav til, at følgende betingelser er opfyldt for at undtagelsen er gældende: 

 

 Generalforsamlingens godkendelse af transaktionen 

 Ledelsen skal have foretaget en kreditvurdering af den, der er modtager af lånet 

 Ledelsen skal til generalforsamlingens brug udarbejde en redegørelse indeholdende oplysninger om 

transaktionen 

 Udlån må kun foretages, hvis det er forsvarligt for selskabet under hensyntagen til selskabets økono-

miske stilling 

 Udlån skal foretages på sædvanlige markedsvilkår 

 

11.5  Dobbeltbeskatning 

Ændringen af LL § 16 E i september 2012 udløste en række problemstillinger omkring beskatningen af kapi-

talejerlån der var foretaget den 14. august 2012 og fremefter. Ændringen betød for kapitalejeren, at denne 

kunne risikere at blive beskattet to gange af samme lån. Den første beskatning sker idet kapitalejeren låner 

af selskabets midler. Denne beskatning kan ikke undgås, da kapitalejeren beskattes og skal derefter afregne 

denne skat. Den anden mulige beskatning sker i det øjeblik hvor lånet bliver tilbagebetalt til selskabet af 

kapitalejeren med beskattede midler. Der foretages efterfølgende en udbetaling som enten løn eller udbytte, 

hvor der tilsvarende skal afregnes et skattebeløb. 

 

Af LL § 16 E, stk. 2 lyder det som følger: ”Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, med-

regnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. ”52 

LL 16 § E, stk. 2 foreskriver altså at selskaber ikke kan blive dobbeltbeskattet som følge af et kapitalejerlån, 

da det tilbagebetalte beløb ikke medtages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gør sig også gæl-

dende hvis lånet eller hævningen i forvejen er blevet beskattet efter LL § 16 E, stk. 1. 

 

Såfremt selskabet afvikler lånet som løn, opnår de et fradrag for lønomkostningen. Udbytte er ikke fradrags-

berettiget, da det indgår i selskabets resultatdisponering og derfor ikke indgår i den skattepligtige indkomst. 

                                                            

52 Ligningslovens § 16 E, stk. 2 
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Hvis der allerede er foretaget en tilbagebetaling, opfattes det skatteretligt for selskabet som et tilskud der 

blot skal tilbagebetales til tilskudsgiveren. Derved indgår en eventuel tilbagebetaling ikke i selskabets skatte-

pligtige indkomst.  

 

Som det fremgår af svar fra Skatteministeriet til Danske Advokater, er der af Danske Advokater rejst kritik af 

lovforslaget, da det vurderes at kunne udløse en dobbeltbeskatning. Skatteministeren anerkender kritikpunk-

tet, men underbygger sit svar med at kapitalejerlån altid omfatter to parter. Selskabet er som nævnt i oven-

stående beskyttet af LL § 16 E, stk. 2, men kapitalejeren kan risikere en dobbeltbeskatning. 

 

Hvis det udlånte beløb bliver betalt tilbage, er det skattefrit for selskabet. Dette gælder også selvom selskabet 

har fradraget for en lønomkostning ved tilbagebetalingen af lånet. Skatteministeriet mener herved at der er 

opnået et ekstra fradrag for selskabet. 

 

Låntageren bliver tværtimod beskattet af udlånet som allerede er tilbagebetalt til selskabet. Derved opstår 

der en dobbeltbeskatning for låntageren. 53 

 

11.5.1 Undgå dobbeltbeskatning 

For at undgå en dobbeltbeskatning af det ydede lån, skal der selskabsretligt foretages en udlodning i form af 

en fordring til selskabets kapitalejer. Der skal som udgangspunkt beregnes og tillægges renter til den oprin-

delig hovedstol på lånet.  Udlodningen skal i dette tilfælde forstås som, at der overføres udbytte eller løn fra 

selskabet til kapitalejeren, uden at denne transaktion foretages fysisk. Det er dermed en regnskabsteknisk 

og selskabsretligt disponering der foretages ved denne postering.  

 

Da den udloddede fordring ikke eksisterer skattemæssigt, vil hverken løn eller udbytte der udloddes som en 

fordring senere hen bliver beskattet, hvorfor dobbeltbeskatningen undgås. I forhold til de selskabsretlige 

regler vil det ydede lån først være endegyldigt indfriet på det tidspunkt hvor hele hovedstolen og eventuelle 

pålagte renter er tilbagebetalt til selskabet. Lånet kan i forlængelse af dette, tilsvarende i stedet for kontant 

indfrielse, udlignes ved modregning i løn og/eller udbytte.  

 

Kapitalejeren er forpligtet til, at betale de indeholdte skatter af den oprindelig hævning fra selskabet. SKAT 

har den holdning, at det som udgangspunkt er selskabet der skal sørge for, at der sker korrekt indberetning 

                                                            

53 L 199 – bilag 11 (side 5 og 6) 
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og efterfølgende betaling af de indeholdte skatter. Hvis kapitalejeren ikke kan betale de indberettede skatter, 

skal der fra selskabets side ske en yderligere indberetning enten i form af løn eller udbytte, som derved skal 

udligne den skattebetaling som selskabet er nødsaget til at afregne for kapitalejeren.54 

 

11.5.2 Eksempler på dobbeltbeskatning 

Følgende elementer kan indgå når selskabet skal udlodde fordringen til kapitalejeren: 

 

 Det ydede lån (hævningen) 

 Tillæg af renter i henhold til SL § 215 

 

I de følgende eksempler, regnes der med en udbytteskat på 27 % og en trækprocent på 45 % for kapitalejeren. 

Udbytteskatten på 27 % inddrages, da det forudsættes at kapitalejeren er gift, og at ægtefællen ikke modta-

ger anden aktieindkomst. 

 

Kapitalejerlån som udbytte: 

Oprindelig hævning                          100.000      

Udbytteskat                            27.000      

I alt                          127.000      

 

I dette tilfælde er der udloddet kr. 100.000 til selskabets kapitalejer.  

 

Såfremt kapitalejeren ikke er i stand til at betale skatten, skal dette udloddes ekstra for at udligne den skat-

tebetaling selskabet kommer til at afholde: 

 

Ekstra udbytteudlodning: 

Oprindelig hævning                          100.000      

Ekstra udlodning                            36.986      

Ekstra udbytteskat                              9.986      

Netto af ekstra udlodning                            27.000      

 

                                                            

54 Styresignal fra SKAT: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2167885  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2167885
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I ovenstående tilfælde vil der blive udloddet ekstra udbytte på 36.986 kr., som skal dække den oprindelige 

skattebetaling på 27.000 som kapitalejeren ikke er i stand til at betale. 

 

I de to ovenstående eksempler vises hvordan kapitalejerens personlige indkomstopgørelse vil blive påvirket 

ved den første oprindelige hævning, som den ekstra udlodning der foretages.  

 

Kapitalejerlån udbetales som løn: 

Oprindelig hævning                          100.000      

Kildeskat (45 %)                            45.000      

I alt                          145.000      

 

Selskabet har i ovenstående eksempel fradrag for lønomkostningen på 100.000 kr.  

 

Hvis kapitalejeren i samme tilfælde som med udbytte ikke er i stand til at betale den indeholdte kildeskat, 

skal selskabet lønangive yderligere: 

 

Ekstra lønudbetaling: 

Oprindelig hævning                          100.000      

Ekstra løn                            81.818      

Ekstra kildeskat                            36.818      

Netto af ekstra udlodning                            45.000      

 

Sammenlagt er der lønangivet for 181.818 kr. til selskabets kapitalejer. Der skal af dette indberettes og ind-

betales 81.818 kr. i kildeskat svarende til den forudsatte trækprocent for kapitalejeren. Det er udelukkende 

den oprindelige lønindberetning og den ekstra lønangivelse der er fradrag for i selskabet.  

 

SKM2018.87.LSR 

I en sag i Landsskatteretten fra 2018 er der faldet afgørelse om en kapitalejers mellemregningskonto. Det 

blev konstateret at selskabet i regnskabsårene 2012, 2013 og 2014 havde et tilgodehavende hos selskabets 

kapitalejer. For indkomståret 2014 er der ikke indberettet løn til kapitalejeren, ligesom der på mellemreg-

ningskontoen frem til udgangen af 2013 ikke er foretaget indberetning af udbytte og udbytteskat. Der er 

efterfølgende i årene 2014 og 2015 foretaget henholdsvis udbytteudlodning og apportudlodning.  
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SKAT har i sin afgørelse valgt at forhøje kapitalejerens aktieindkomst med 432.424 kr., som følge af posterin-

gerne på mellemregningskontoen. I afgørelsen falder hævningerne ind under LL § 16 E, som behandles som 

hævninger uden tilbagebetalingspligt. Kapitalejeren er omfattet af LL § 2 som foreskriver at personen skal 

have bestemmende indflydelse i selskabet. Ydermere fremgår det af afgørelsen, at de allerede indsatte til-

bagebetalinger på mellemregningskontoen i form af udbytte og apportudlodning ikke medgår ved beskat-

ningsopgørelsen af kapitalejeren. Dermed vil kapitalejeren blive udsat for en dobbeltbeskatning, da de midler 

der modregnes på mellemregningskontoen i forvejen er blevet beskattet som udbytte.     

 

11.6 Skatteretslig behandling af renter på kapitalejerlån 

Af LL §16 E fremgår det, at hvis et kapitalselskab som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 yder lån direkte 

eller indirekte til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævnin-

ger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der er en forbindelse omfattet af LL § 2 mellem låntager og långi-

ver.   

 

Jf. SKAT´s styresignal om rentetilskrivninger til kapitalejerlån fra den 16. juni 2017 vil en rentetilskrivning på 

et kapitalejerlån ikke anses som et nyt kapitalejerlån hvis, renterne afregnes inden fristen for selvangivelsen. 

Selskaber med kalenderårsregnskab 2017, har sidste frist den 30. juni 2018 for indberetning af selvangivel-

sen. 

 

Styresignalet er gældende uanset om renterne betales med løn, udbytte eller indbetales af beskattede mid-

ler. Endvidere er renteindtægten hos selskabet jf. statsskattelovens §4 skattepligtig hvorimod renteindtæg-

ten hos låntagerne ikke kan fradrages jf. statsskatteloven §6, stk. 1, litra a.  

”Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage: 

a. Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, 

sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger” 
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11.7 Delkonklusion 

I 2012 blev det skatteretligt ulovligt, at optage kapitalejerlån. Ved indførelsen af LL § 16 E blev de skatteretlige 

og selskabsretlige regler mere ensartede og det var nu kun muligt, at optage lovlige kapitalejerlån både skat-

teretligt og selskabsretligt såfremt det var i overensstemmelse med en sædvanlig forretningsmæssig dispo-

sition, lån fra pengeinstitutter og lån til selvfinansiering jf. SL § 210 og LL § 16 E pkt. 2.  

 

Ved optagelse at et ulovligt kapitalejerlån skal der ske indberetning af lånet enten som løn eller udbytte. I 

tilfælde af, at selskabets kapitalejer i forvejen har indfriet lånet vil der ske en dobbeltbeskatning, da lånet 

udlignes med beskattede midler hvorefter det indberettes og forhøjer kapitalejerens skattepligtige indkomst 

med bruttoværdien af lånet. Foruden den skattemæssige behandling skal lånet endvidere renteberegnes 

med 10,05 %. Ledelsen kan ifalde bødestraf og i tilfælde af dette er det heller ikke muligt, at fravælge revision 

de efterfølge 3 regnskabsår.  

 

Vi mener at, indførelsen af LL § 16 E har både gode og dårlige elementer. Fordelen ved lovbestemmelsen er, 

at det har en præventiv effekt på kapitalejere der hæver penge i sit selskab for at undgå beskatning. Et un-

drende element er at en kapitalejer eller et ledelsesmedlem med bestemmende indflydelse straffes hårdere 

ved optagelse af lån, end de øvrige medarbejdere i et selskab. Endvidere kan man stille sig uforstående over-

for at man som kapitalejer kan risikere at betale skat af den samme krone to gange. Denne beskatning mener 

vi ikke er rationel. 
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12 Revisors overvejelser i praksis 

I det følgende afsnit vil den historiske udvikling analyseres herunder hvilke problemstillinger det giver revi-

sorer, rådgivere, skattekyndige personer mv. Yderligere vil det blive belyst hvilke muligheder lovændringen 

medfører området kapitalejerlån, og hvilke konsekvenser lovændringen medfører. 

 

12.1 Kapitalejerlånets udvikling 

Antallet af selskaber der vælger at få sit regnskab revideret af en revisor er som tidligere nævnt stærkt fal-

dende de seneste år. Lempelsen omkring revisionspligten har i stigende grad fået de danske selskaber til at 

aflægge deres regnskab uden en revisionspåtegning. I en undersøgelse udarbejdet af Experian og FSR fremgår 

det at kun 49 % af de danske selskaber i 2015 fik revideret sit regnskab. Blandt de 232.819 indsendte regn-

skaber til Erhvervsstyrelsen blev cirka 38 % indsendt uden en påtegning omfattet af revision, udvidet gen-

nemgang eller review. Regnskaberne blev indsendt med en assistanceerklæring eller helt uden en revisors 

erklæring. Det antal er mere end tredoblet siden år 2012. 

  

Figur 1: FSR - ulovlige aktionærlån55 

 

Som illustreret ved ovenstående diagram ses at antallet af ulovlige kapitalejerlån toppede i 2011. Faldet i 

kapitalejerlån må antages delvist at skyldes indførelsen af LL § 16 E. Faldet i kapitalejerlån skal tilsvarende 

ses som en konsekvens af den lempede revisionspligt for klasse B selskaber. Det er ikke direkte dokumenteret 

hvorvidt og hvor meget henholdsvis indførelsen af LL § 16 E og lempelsen af revisionspligten har haft indfly-

delse på faldet i kapitalejerlån.  

 

                                                            

55 FSR rapport: Ulovlige lån i danske selskaber (analyse af 2013-regnskaberne) 
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12.2 Lempelse af revisionspligten 

Den 26. marts 2010 blev lovforslag om lempelse af revisionspligten fremsat i folketingets erhvervsudvalg. 

Lovforslaget blev fremsat for at reducere de administrative byrder i mindre selskaber.56 Det betød at regn-

skabsklasse B-virksomheder der i to følgende regnskabsår, ikke overskrider følgende grænser kan fravælge 

revisionen:  

 En balancesum på 4 mio. kr. 

 En nettoomsætning på 8 mio. kr.  

 Et gennemsnitligt antal ansatte på 12  

 

I 2013 blev revisionspligten lempet yderligere, hvilket medførte at regnskabsklasse B-virksomheder med en 

nettoomsætning på mere end 8 millioner frit kunne vælge mellem revision og udvidet gennemgang. Holding-

selskaber er også omfattet af denne lempelse, da de sidestilles med regnskabsklasse B-virksomheder.57  

 

 Tabel 1: FSR - ulovlige aktionærlån58 

Som illustreret i ovenstående tabel var antallet af ulovlige lån på sit højeste i 2011 med et antal på 16.427 

ulovlige lån. Antallet er faldet markant de efterfølgende år, og lå i 2013 på 9.985. Årsagen til faldet i antallet 

af ulovlige lån kan skyldes flere ting. Heriblandt at selskaber efter lempelsen af revisionspligten, fravælger 

                                                            

56 http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l190/bilag/2/834645.pdf 
57 FSR rapport: Ulovlige lån i danske selskaber (analyse af 2013-regnskaberne) 
58 FSR rapport: Ulovlige lån i danske selskaber (analyse af 2013-regnskaberne) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal selskaber 

med ulovlige 

lån 

8.705 10.835 13.133 14.649 16.115 16.427 14.232 9.985 

Antal selskaber 

med revision el-

ler udvidet gen-

nemgang 

161.822 185.641 198.870 202.654 199.025 192.372 184.358 169.438 

Andel selskaber 

med ulovlige 

lån 

5,38 % 5,84 % 6,60 % 7,23 % 8,10 % 8,54 % 7,72 % 5,89 % 

http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l190/bilag/2/834645.pdf
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revision. Derudover at selskaber hvori der er ulovlige lån enten går konkurs eller ikke indberetter deres regn-

skab til erhvervsstyrelsen. Endeligt kan det skyldes at selskaber tilbagebetaler flere ulovlige lån end der op-

tages. 

 

12.3 Overvejelser i forhold til revisors erklæring på årsregnskabet 

Selskaber der har valgt revision, udvidet gennemgang eller review på deres årsregnskab tilvælger implicit en 

revisorerklæring med en højere grad af sikkerhed for årsregnskabet som helhed. Revisorens rolle er i den 

forbindelse at forholde sig til og kontrollere om det pågældende selskab overholder de regler de er underlagt 

af eksempelvis årsregnskabsloven, bogføringsloven og skatteloven. Et selskab har pligt til at føre virksomhe-

dens finansbogholderi uanset hvilke ejer- eller hæftelsesforhold der må være, i henhold til bogføringslovens 

§ 1.59  Herunder i særdeleshed at selskabets transaktioner er gennemsigtige og nøjagtige i forhold til den 

underliggende dokumentation. Finansbogholderiet opgøres årligt, og danner grundlag for det regnskab der 

aflægges af direktionen eller bestyrelsen i selskabet.  

 

Danske selskaber aflægger i langt de fleste tilfælde deres regnskab efter årsregnskabslovens bekendtgørelse, 

som omfatter at regnskabet skal give et retvisende billede af selskabet, eventuelt koncernens, aktiver og 

passiver samt resultatet og den finansielle stilling hvorpå selskabet befinder sig i, i henhold til ÅRL § 1160. Alt 

efter hvilken erklæringstype selskabets regnskab er aflagt under, kan revisoren i sin revisionspåtegning be-

mærke om eventuelle forhold eller mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Dette kaldes en revisi-

onspåtegning med modifikationer, som er ensbetydende med at revisionspåtegningen afviger fra standar-

den. En revisionspåtegning med modifikationer gælder kun for regnskaber som har været underlagt revision, 

som indebærer revision, udvidet gennemgang eller review, hvilket vil sige at selskaber der har valgt en assi-

stanceerklæring ikke kan have en modificeret revisionspåtegning.  

 

I det kommende afsnit vil vi beskrive revisorens rolle i forbindelse med revision af årsregnskabet. Herunder 

vil problemstillingen om ulovlige kapitalejerlån og hvordan det fremgår af regnskabet blive beskrevet. Afslut-

ningsvist vil revisors påtegning og deres tilhørende ansvar for regnskabet blive beskrevet. Vi vil anvende for-

klarende eksempler og situationer hvor revisionspåtegningen er modificeret.  

 

                                                            

59 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27298  
60 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175792#id6861f456-e079-4ba5-ad4d-a2ed09765735  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27298
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175792#id6861f456-e079-4ba5-ad4d-a2ed09765735
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12.3.1 Årsrapporten  

En af de grundlæggende elementer i årsregnskabsloven er det retvisende billede af selskabets aktiver og 

passiver samt resultat og den finansielle stilling. Selskaber der drives i selskabsform er underlagt krav om 

offentliggørelse af årsregnskabet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Regnskabet vil herefter være tilgænge-

ligt for omverdenen. De primære interessenter for de offentliggjorte regnskaber vil typisk bestå af kapital-

ejere, konkurrenter, offentlige instanser, selskabets medarbejdere, kreditorer mv. Alt efter hvilken interes-

sent der ønsker at læse regnskabet, vil disse have forskellige interesser i regnskabets indhold.  

I henhold til årsregnskabslovens § 23 er selskaber underlagt en række bestemmelser om klassificering og 

opstilling, der skal være opfyldt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 

 

”Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bi-

lag 2, skema 1 eller 2 og skema 3 eller 4. 

Stk. 2. Posterne skal anføres særskilt og i den rækkefølge, som er angivet i skemaerne. 

Poster, der er betegnet med arabertal (1, 2, 3 osv.), kan opdeles. Nye arabertalsposter kan 

tilføjes, hvis deres indhold ikke er dækket af en eksisterende post, jf. dog stk. 6. 

Stk. 3. Arabertalsposterne kan sammendrages, hvis sammendragningen fremmer over-

skueligheden, jf. dog stk. 6. 

Stk. 4. Opstilling og benævnelse af arabertalsposter skal tilpasses, når virksomhedens sær-

lige karakter gør det påkrævet, jf. dog stk. 6. 

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan ændre bilag 2, herunder foreskrive særlige skemaer, hvis der 

er behov herfor for virksomheder, hvis struktur og postbehov ikke kan tilgodeses ved lo-

vens regler om tilpasning af skemaer eller som følge af ændringer i markedsvilkår eller 

internationale standarder. 

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der begrænser mulighederne for at fravige 

skemaerne for balance og resultatopgørelse i henhold til stk. 2, 2. og 3. pkt., og stk. 3 og 

4, i det omfang dette er nødvendigt, for at årsrapporter m.v. kan indberettes digitalt. ” 61 

 

                                                            

61 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175792  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175792
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Som det fremgår af ovenstående bestemmelser i årsregnskabsloven opstilles regnskabet skematisk i resultat- 

og balanceposter. Resultatposterne kan opstilles efter den arts- og funktionsopdelte resultatopgørelse.  

Ulovlige lån til selskabets ejere- og eller ledelse der figurer i selskabets finansbogholderi på balancedagen, 

skal klassificeres og fremgå som en særskilt post i selskabets balance under aktiverne i henhold til skema 1 

jf. ovennævnte skemakrav i ÅRL. Lånet skal præsenteres som ”tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og 

ledelse”. I forlængelse af det fremhævede lån i balancen skal der yderligere oplyses om de væsentligste vilkår, 

som omfatter den anvendte rentefod, og om der er tilbagebetalte beløb i årets løb. Ved beregningen af ren-

ter skal de korrekte rentesatser anvendes i henhold til SL § 5, stk. 1 og 2.  

 

I forhold til skattelovgivningens regler bliver et ulovligt kapitalejerlån sidestillet med en udbetaling i det på-

gældende indkomstår, hvor lånet er foretaget. Alt efter hvordan lånet behandles, kan dette give en forskyd-

ning i skatten. Hvis det bestemmes at lånet skal indgå som lønomkostning, vil selskabet have et skattemæs-

sigt fradrag herfor i det indkomstår hvor lånet er optaget. Kapitalejeren/ledelsen vil blive beskattet på samme 

tidspunkt. Lånet kan i forhold til selskabets finansbogholderi stadig eksistere på balancedagen, hvorfor der 

kan forekomme en tidsmæssig forskydning i forhold til hvornår lånet omkostningsføres, og hvornår der er et 

skattemæssigt fradrag i form af løn. Forskellen mellem dette skal der beregnes og afsættes udskudt skat af.  

 

Problemstillingen omkring udskudt skat kan undgås, hvis lånet bliver beskattet som udbytte. Selskabets ud-

bytte har ingen driftsmæssig påvirkning på resultatet og er tilsvarende ikke fradragsberettiget skattemæssigt, 

da dette fremgår som en del af resultatdisponeringen i årsrapporten. 

I henhold til årsregnskabsloven skal der oplyses om ulovlige kapitalejerlån i form af tilgodehavende hos virk-

somhedsdeltagere og ledelse samt eventualforpligtelse.  

 

12.3.1.1 Tilgodehavende hos selskabsdeltagere og ledelse 

Såfremt der er foretaget et ulovligt lån i selskabet af en kapitalejer, og ejeren indgår i selskabets ledelse 

og/eller bestyrelse, skal dette fremgå af noterne i henhold til ÅRL § 73. Af loven fremgår det at selskabet ved 

regnskabsaflæggelsen skal oplyse om summen af tilgodehavendet fordelt pr. ledelsesmedlem i selskabet. 

Hertil skal der for hver kategori (direktion, bestyrelse, tilsynsråd, repræsentantskab m. fl.) oplyses om de 

væsentligste vilkår for lånet. De væsentligste vilkår omfatter rentefod og om der i året er tilbagebetalt dele 

af lånet. Hvis lånet er indfriet inden balancedagen, og dermed ikke fremgår af selskabets regnskab, skal dette 

fremgå af en særskilt note i årsrapporten.  

Selskabet skal oplyse om kapitalejerlån uanset om det er lovligt eller ulovligt. Der er ikke krav om opdeling i 

mellem disse.  
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12.3.1.2 Noteoplyst eventualpost 

Hvis der er optaget et ulovligt kapitalejerlån skal der foretages en beregning af skatteværdien på lånet. Belø-

bet skal indberettes og betales til SKAT. I den mellemliggende periode hæfter selskabet solidarisk med den 

pågældende kapitalejer for den beregnede skat der påhviler kapitalejeren, indtil beløbet er blevet betalt. Den 

beregnede skatvil bestå af kildeskatten, som beregnes efter kapitalejerens skatteforhold. Det er et krav at 

selskabet oplyser dette som en eventualforpligtelse i regnskabets noter i henhold til ÅRL § 64, stk. 1. Lånet 

medtages som en eventualforpligtelse forudsat at der er overvejende sandsynlighed for at kapitalejeren selv 

indfrier skatteopkrævningen. Såfremt det vurderes at kapitalejeren ikke har den tilstrækkelige likviditet til at 

tilbagebetale beløbet, og selskabet dermed grundet den solidariske hæftelse er nødsaget til at betale belø-

bet, skal det i forhold til den konkrete situationen vurderes om beløbet skal hensætte i balancen som en 

hensat forpligtelse.  

 

12.3.2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning   

Revisoren fungerer i samfundet som offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisorens rolle er at afgive erklæ-

ringer med en hvis form for sikkerhed i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 1. Herunder gør tilsvarende 

sig gældende for ledelsesberetninger.  

I henhold til erklæringsbekendtgørelsen forekommer der 4 forskellige erklæringer der kan indgå i en årsrap-

port. Erklæringerne er omfattet af forskellige paragraffer i erklæringsbekendtgørelsen, hvilket et illustreret 

nedenfor:  

 

I selskaber der er underlagt revisionspligt eller selvstændigt har tilvalgt revision, udvidet gennemgang eller 

review af deres regnskab, indeholder en revisionspåtegning en form for sikkerhed. Revisionspåtegningen er 

revisorens konklusion på det udførte arbejde der er foretaget. Konklusionen i sin helhed udtrykker den un-

derskrivende revisors opfattelse af, om årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passi-

Erklæring om revision i henhold til § 3
Erklæring om udvidet gennemgang i 

henhold til § 9

Erklæring om review i henhold til § 12
Erklæring om finansielle oplysninger i 

henhold til ISRS 4410

Erklæringsbekendtgørelsen
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ver og finansielle stilling på statusdagen.  Tilmed uddybes grundlaget for selve konklusionen ved, at revisio-

nen er udført i henhold til internationale standarder og de yderligere gældende krav for danske selskaber. 

Afslutningsvis konkluderes det er der at opnået tilstrækkeligt revisionsbevis som danner selve grundlaget for 

konklusionen.   

 

12.3.2.1 Fremhævelse af forhold i regnskabet 

I revisionspåtegningen kan der indgå tre forskellige forhold der fremhæves uden at der er tale om et forbe-

hold: 

 Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

 Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet 

 Andre rapporteringsforpligtelser  

En påtegning der er modificeret grundet et ulovligt kapitalejerlån, hører til under kategorien ”andre rappor-

teringsforpligtelser”.  

Nedenfor er beskrevet to eksempler på andre rapporteringsforpligtelser revisor kan være nødsaget til at 

nævne i sin revisionspåtegning i forbindelse med et kapitalejerlån.  

 

Eksempel 1:  

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån til kapitalejeren  

 

”Selskabet har i strid med selskabslovens § 210, stk. 1 ydet lån til en af selskabets kapital-

ejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor. ” 

Eksempel 2: 

Overtrædelse af kildeskattelovens bestemmelser om udbetaling til kapitalejeren 

 

”Selskabet har i strid med kildeskatteloven forsømt sine forpligtelser til at indeholde og 

indberette kildeskat af udbetalinger til en kapitalejer, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor. 

” 

Ovenstående eksempler omhandler 2 forskellige situationer hvor ledelsen kan ifalde ansvar. Det første ek-

sempel går på et kapitalejerlån der er ydet i regnskabsåret. Forholdet skal nævnes i revisionspåtegningen 

uanset om lånet er gældende på balancedagen eller om det er indfriet inden regnskabsaflæggelsen.  
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Det andet eksempel omhandler situationer hvor selskabet ikke helt eller delvist har indeholdt de korrekte 

kildeskatter i form af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat ved enten indberetningen eller selve udbetalingen. 

Dette gælder således også for indeholdelse af udbytteskat i forbindelse med udlodning i henhold til resultat-

disponeringen i regnskabet.  

 

I henhold til erhvervsstyrelsens erklæringsvejledning kan det undlades at nævne forhold i regnskabet såfremt 

der er tale om bagatelagtige forhold. Her gælder de almindelige væsentlighedsbetragtninger for revisoren 

ikke som værende udgangspunktet i vurderingen.62 I disse situationer er der ingen særlige grænser eller spe-

cifikke regler der påpeger hvorvidt det er bagatelagtigt eller ej. Det er her op til den enkelte revisor at vurdere 

dette ud fra den konkrete situation.  

Der er i tilknytning til hvorvidt revisor skal medtage oplysninger om kapitalejerlån i revisionspåtegningen eller 

ej, udtaget 2 sager for revisortilsynet som hvert år udfører en række kvalitetskontroller i revisionshusene i 

Danmark. 

 

I en afgørelse fra revisortilsynet d. 2 marts 2016 vedrørende sagsnummer 65/2016 rejste tilsynet klagepunkt 

mod revisor, da der ikke var afgivet supplerende oplysninger vedrørende ulovligt aktionærlån. Tilsynet anså 

ikke lånebeløbet som værende bagatelagtigt, og der var først truffet beslutning om udlodning af udbytte 

efter statusdagen pr. 31 december, hvorfor tilsynet angav at revisor burde have afgivet en erklæring med 

supplerende oplysninger. Revisor blev på baggrund af dette og øvrige mangler idømt en bødestraf63. 

I en afgørelse fra revisortilsynet d. 23 april 2015 vedrørende sagsnummer 84/2014 rejste tilsynet klagepunkt 

mod revisor, da der ikke var taget forbehold for udlån til ledelse og at dette ikke særskilt var præsenteret i 

regnskabet. Kapitalejerlånet fremkom ved at en personlig el-regning var blevet betalt af selskabet. Fejlen blev 

rettet så snart dette blev opdaget, og beløbet blev tilbageført. Tilsynet fandt denne forseelse så bagatelagtigt, 

at det blev vurderet at revisor ikke skulle pålægges et disciplinæransvar.64  

Revisionspåtegningen er forskellig alt efter hvilken type erklæring der er valgt for regnskabet. Ved erklærin-

gen om revision og udvidet gennemgang er det et krav fra revisors side af, at der oplyses om ”fremhævelse 

af forhold”. Ved reviewerklæringer er dette ikke et krav. Det er her kun gældende at der oplyses om ”andre 

rapporteringsforpligtelser”. I erklæringer om finansielle oplysninger er der ingen krav om medtagelse af hver-

ken fremhævelse af forhold eller andre rapporteringsforpligtelser.  

                                                            

62 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erklaeringsvejledningen.pdf  
63 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/65-2016_16._august_2017_0.pdf  
64 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/84-2014_23._april_2015.pdf  

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erklaeringsvejledningen.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/65-2016_16._august_2017_0.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/revisor/84-2014_23._april_2015.pdf
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I forhold til de to ovennævnte sager fra revisortilsynet, ses det at udfaldet kan variere. I langt de fleste tilfælde 

vil revisortilsynet sanktionere revisor hvis der er manglende oplysninger i påtegningen omkring kapitalejer-

lån. Det kan dog i få tilfælde være så bagatelagtigt at revisor ikke sanktioneres med bødestraf.  

 

12.3.2.2 Forbehold i regnskabet 

I erklæringer om revision, udvidet gennemgang eller review skal revisor afgive en erklæring med forbehold, 

hvis dette er tilfældet for regnskabet. 

 

Forbehold kan opdeles på følgende måder: 

 Konklusion med forbehold (uenighed med ledelsen) 

 Afkræftende konklusion (uenighed med ledelsen) 

 Konklusion med forbehold (manglende revisionsbevis) 

 Manglende konklusion (manglende revisionsbevis) 

I forhold til forbehold ved ulovlige kapitalejerlån, kan disse eksempelvis forekomme således:  

 Revisor er uenig i tilgodehavendets værdiansættelsen og vurderer på baggrund af dette at regnska-

bet ikke er retvisende. 

 Revisor konkluderer at der ikke er medtaget korrekte noter i henhold til de i lovgivningen nævnte 

notekrav. 

 Revisor har ikke været i stand til at indhente og dokumentere opgørelse af tilgodehavendet. 

I erklæringer om finansielle oplysninger er der ingen krav om at forbehold skal medtages i revisionspåtegnin-

gen.  

12.4 Markedsvilkår 

Hvis et kapitalejerlån skal ydes lovligt, skal dette ydes på sædvanlige markedsmæssige vilkår i henhold til Lov 

om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. At et lån skal ydes på sædvanlige markedsmæssige vilkår 

indebærer, at der skal udarbejdes lånevilkår for lånet, ligesom ved optagelse af banklån eller realkreditlån. 

Hertil skal der inden lånets optagelse aftales hvilken rentefod der skal benyttes, låneafviklingen, herunder 

afdragsprofilen, oplysninger om eventuelle sikkerhedsstillelser m. fl. Alle lånevilkår skal foregå på markeds-

mæssige vilkår, svarende til at der blev optaget et lån hos tredjemand. Betingelser og indholdet for lånevil-

kårene skal udarbejdes og kunne dokumenteres skriftligt.65  

 

                                                            

65 https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/kapitalejerlan-er-nu-lovlige  

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/kapitalejerlan-er-nu-lovlige
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I praksis vil sådanne lånevilkår og betingelser der gør sig gældende for optagelse af lån, være svært at vurdere 

for en almindelig kapitalejer, om hvorvidt lånet ydes på markedsvilkår eller ej. Først og fremmest skal der ske 

en kreditvurdering af låntager, som i dette tilfælde vil være kapitalejeren. Det vil være yderst vanskeligt at 

give en kreditvurdering af sig selv. Ydermere skal kapitalejeren have de nødvendige informationer om lånets 

opbygning og indhold, hvilket i de fleste tilfælde vil kræve en ekspert eller finansieringsmands rådgivning. 

Dermed vurderes det i særdeleshed vanskeligt som kapitalejer at vurdere om et lån bliver ydet på markeds-

mæssige vilkår og i forhold til den pågældende situation markedet befinder sig i.  

 

En mulig løsning på ovenstående problemstilling kunne være at kapitalejeren som privatperson i samarbejde 

med et finansieringsselskab skulle foretage de nødvendige beregninger og inddrage de forudsætninger der 

gør sig gældende for at optage et lån i al almindelighed. Den assisterende rådgiver må alt andet lige antages 

at behandle sagen uafhængigt og på lige vilkår med markedets situation.  

 

Problemet med at vurdere markedsvilkår i forbindelse med at yde lån til kapitalejere, vil udgøre størst risiko 

i selskaber hvor der kun er én kapitalejer. I et større selskab vil der være flere parter, der må antages at være 

delvist uafhængige grundet egen interesse for selskabets likviditet. I små selskaber hvor kapitalejeren er den 

eneste ejer, kan der være en større tilbøjelighed til at tilgodese egne behov frem for selskabets.  

 

12.5 Muligheder for afvikling af lån 

Såfremt der foreligger en låneaftale mellem selskabet og kapitalejeren er der flere forskellige muligheder for 

udligning og afviklingen af et lån mellem et selskab og des kapitalejer. Dog er det ikke muligt, at udligne et 

lån med tilbagevirkende kraft.  

I nedenstående afsnit gennemgås en række metoder herunder, udligning ved udbytte, løn og forældelse efter 

SL §210 fra 1. januar 2017.  

 

12.6 Udbytte 

Udligning gennem udbytte anses for at være den mest simple metode fordi, at der ikke er krav om at udlod-

ningen skal svare til den ydede arbejdsindsats eller skal foregå på markedsmæssige vilkår. Endvidere er der 

en række forudsætninger der skal være opfyldt for at kunne udlodde udbytte, som ligeledes er gældende ved 

udbedring af kapitalejerlån: 
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 Det selskabsretlige krav til udbytteudlodninger er overholdt, herunder at det kun kan ske ud fra sel-

skabets frie reserver.66 

 

Ulempen ved at udligne et kapitalejerlån ved udbytte kan ligge i den låneaftale der er mellem selskabet og 

dets kapitalejere. I tilfælde hvor der skal afdrages flere gange end blot en enkelt gang årligt skal der ske 

udlodning ekstraordinært.   

Udfordringen ved ekstraordinært udbytte er, at der er øgede krav såfremt udbytte skal foretages mere end 

6 måneder efter balancedagen.  

 

I aktieselskaber skal der ved beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte altid vedlægges en mellem-

balance. Sådan en mellembalance må ikke have en balancedag, der ligger mere end 6 måneder forud for 

beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte. Hvis beslutningen om udlodning af ekstraordinært 

udbytte foretages tidligere end 6 måneder efter sidste årsafslutningstidspunkt, kan balancen fra det seneste 

aflagte årsregnskab derfor anvendes. 

  

Såfremt der udloddes ekstraordinært udbytte i perioden efter statusdagen, men før årsregnskabet er udar-

bejdet, skal der udarbejdes en mellembalance. Modsat aktieselskaber skal anpartsselskaber kun vedlægge 

en mellembalance, hvis beslutningen om ekstraordinært udbytte træffes senere end 6 måneder efter sidste 

årsafslutningsdato67. Foruden ovenstående er der ligeledes krav om, at der som minimum skal foretages re-

view af disse mellembalancer af en godkendt revisor, som vil være en meromkostning for selskabet.  

 

Ved flere kapitalejere i et selskab kan der forekomme øgede udfordringer da alle kapitalejerne skal have 

ligeligt udbytte såfremt deres aktie klasse er den samme. Dette gælder også selvom, at ikke alle kapitalejere 

har foretaget lån i selskabet. Her bemærkes det kort, at der kan foreligge en undtagelse hvis vedtægterne 

indeholder en præferenceret, men dette er yderst sjældent hvorfor dette ikke vil blive analyseret yderligere.  

Udfordringen ved flere kapitalejere i et selskab kan være, at selskabet ikke har nok frie reserver eller at ud-

byttet på anden vis ikke kan foretages forsvarligt.  

 

                                                            

66 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-udbytte-11122013.pdf (Afsnit 3) 
67 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-udbytte-11122013.pdf (afsnit 4) 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-udbytte-11122013.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning-om-udbytte-11122013.pdf
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”Efter de gældende bestemmelser i aktieselskabslovens § 109 a, stk. 3, nr. 2, og anparts-

selskabsloven § 44 a, stk. 3, nr. 2, skal bestyrelsen erklære, at det ekstraordinære ud-

bytte ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyn til selskabets og, i modersel-

skaber, koncernens økonomiske stilling.  

Bestyrelsen skal endvidere i erklæringen oplyse om begivenheder af væsentlig betyd-

ning for selskabets stilling, som er indtruffet efter seneste årsrapports afgivelse, i det 

omfang det har relevans for beslutningen. Dette kræves dog alene i den udstrækning, 

det kan gøres uden at skade selskabet.  

Perioden efter mellembalancens afgivelse og frem til beslutningen træffes er i den for-

bindelse særlig relevant, og bestyrelsen må sikre sig de fornødne oplysninger om udvik-

lingen i selskabets økonomiske stilling for denne periode.” 68 

 

Som følge af ovenstående er der ved udligning af kapitalejerlån ved udbytte en del administrativt arbejde. 

Der skal foreligge mellembalance og beslutningsreferat. Herudover er der øget omkostninger for selskabet, 

da der er krav om revisor i forbindelse med ekstraordinært udbytte gennemgår balancen. Sidst kan det være 

udtømmende for selskaber hvor der er flere kapitalejere som følge af, at alle kapitalejere skal have deres 

retmæssige del af udlodningen.  

 

12.6.1 Løn 

Som alternativ til udligning af kapitalejerlån ved udbytte kan en kapitalejer vælge, at udligne et lån ved løn.  

I tilfælde hvor et lån skal kunne udlignes ved løn skal der foreligge et tillæg til selskabets kapitalejeres eksi-

sterende ansættelseskontrakt hvoraf det fremgår, at der benyttes en bonusordning til afvikling af det fore-

kommende lån fra selskabet.  

 

Endvidere er der krav om, at lånet skal være på markedsmæssige vilkår som kort blev nævnt i ovenstående 

afsnit. I disse tilfælde kan der opstå skatteretlige udfordringer som følge af, at der skal foreligge dokumenta-

tion for, at kapitalejeren har ydet en ekstra bedrift eller indsats som svarer til den bonus kapitalejeren eller 

ledelsesmedlemmet modtager. I tilfælde hvor SKAT ikke finder ovenstående krav for udbetaling af bonus 

opfyldt vil dette anses som maskeret udbytte.  

 

”En lønaftale skal udarbejdes. Udbytte vil i dette tilfælde være nemmere end løn fordi der i en ekstra løn skal 

                                                            

68 Uddrag fra ”Bemærkninger til selskabslovens §182” https://www.jurition.dk/selskabsloven/paragraf.asp?Nr=182 
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begrundes i at der har været en særlig ekstra indsats. ”  Mener Jørgen Blom fra Ernst & Young (nuværende E 

& Y) jf. interview fra 27. oktober 2016.69 

 

I henhold til nedenstående uddrag fra to afgjorte sager fra SKAT, bliver ovenstående udfordringer i forhold 

til maskeret udbytte behandlet. 

 

SKM2018.10.LSR: 

Sagen omhandler en kapitalejer benævnt som ØI, der sammen med sin bror, benævnt som ØT, ejer en række 

selskaber gennem deres egne respektive holdingselskaber. Koncernstrukturen er forsimplet vist i nedenstå-

ende illustration. 

 

I den udvalgte sag har begge brødre fået en fast løn. ØI har fået 900.000 kr. for sit virke som bestyrelsesfor-

mand og ØT har fået 1.800.000 kr. for sit virke som administrerende direktør i det ene datterselskab (H2 A/S). 

I 2007 er der udbetalt 9 millioner kr. i bonus hvor deres mellemregningskonti er udlignet i H2 A/S. Herudover 

er der i indkomståret 2008 udbetalt 7 millioner kr. til dem hver i bonus (bogført som ekstraløn) 

 

Selskabet H2 A/S havde dels til virke at investere i børsnoterede aktier. Selskabets aktieværdi var stødt fal-

dende i perioden, hvorfor selskabets resultater var negative med følgende i 2007 og 2008.  

                                                            

69 Bilag vedrørende interview med Jørgen Blom, Partner Assurance, Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab.  
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Som tidligere nævnt er der krav om at der skal foreligge ansættelseskontrakt og tillæg til kontrakt såfremt 

der skal udbetales bonus.  

 

Sagsøgte ØI, havde ingen af ovenstående som følge af, at arbejdsfordelingen mellem ØI og ØT lå klart for 

dem begge og at de derfor ikke havde fundet det nødvendigt at formalisere det yderligere.  

 

”Du bedes oplyse, hvorfor der ikke er udarbejdet en ansættelseskontrakt for dit arbejde 

som adm. direktør i H2 A/S? 

Svar: 

"Den manglende ansættelseskontrakt ligger i det forhold, at hverken min bror eller jeg har 

været i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver, der måtte for ventes udført i vore roller som ad-

ministrerende direktører, og der er derfor ikke brugt tid på, at formalisere forholdet." 

 

Endvidere er der krav om, at selskabets ledelse skal have foretaget beslutning om de ekstra lønudbetalinger 

på et bestyrelsesmøde, men der forelå ingen bestyrelsesmødereferater hvor bonussen foreslås og vedtages.  

 

Sidste krav er, at kapitalejerens løn skal afspejle den tilhørende arbejdsindsats og skal være på markedsmæs-

sige vilkår. Det vil sige, at det skal afspejle en lønaftale mellem ikke nærtstående parter. Her har skattemyn-

dighederne og en underliggende syn og skøn rapport vurderet, at dette ikke er foregået efter dette princip i 

2008 som følge af at der er faldende driftsresultater. 

 

SKAT har på baggrund af ovenstående oplysninger fundet, at den skattepligtige indkomst skulle føjes med 

16.000.000 kr. i 2007 og 12.000.000 kr. i 2018 således, at selskabets driftsresultater ser ud som i illustreret 

nedenfor pr. 31-12-2008. 

2007 2008 

Skattepligtigt resultat  -453.891.000 kr.     -546.897.000 kr.     

Egenkapital 760.291.000 kr.     201.294.000 kr.     

2007 2008 

Skattepligtigt resultat  -469.891.000 kr.     -558.897.000 kr.     

Egenkapital 760.291.000 kr.     201.394.000 kr.     
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På baggrund af arbejdsindsats og ansvar har selskabet fået fradragsret for 2.000.000 kr. for hvert af indkomst-

årene for 2007 og 2008, hvormed det blev konstateret, at der var tale om maskeret udbytte.70  

 

tfS 1989, 488 VLD: 

En højesterets dom hvor ”Et anpartsselskab havde udbetalt løn og tantieme til hovedanpartshaveren (direk-

tør), der oversteg, hvad der kunne forventes i et selskab uden personsammenfald mellem kapitalejer og di-

rektør. Der var henset til stigningen i aflønningen sammenholdt med tidligere år og selskabets indtjening og 

kapital. Selskabet havde aldrig udbetalt udbytte og oplysninger om direktørens arbejdsindsats var ikke un-

derbygget. En andel af lønnen var herefter anset for maskeret udbytte. ” 71 

 

I den juridiske vejledning henvises der endvidere til højesterets afgørelsen U.1975.215 hvor ”Et aktieselskabs 

direktør og hovedaktionær havde ladet sig udbetale løn af en sådan størrelsesorden, at SKAT havde anset det 

for at indeholde maskeret udbytte. Højesteret fandt, at der i den konkrete situation med meget betydelige 

lønstigninger kunne være en forhåndsformodning for maskeret udbytte. Men direktørens personlige indsats 

havde været i høj grad afgørende for selskabets udvikling og indtjening og kapitalinteresserne i selskaber var 

tilgodeset ved det deklarerede udbytte og henlæggelser. ” 72  

 

På baggrund af dette vurderede højesteret, at hovedaktionærens vederlag var rimeligt hvorfor dette ikke 

blev betegnet som maskeret udbytte.  

 

De omtalte sager, SKM2018.10.LSR, tfS 1989, 488 VLD og U.1975.215 bekræfter Jørgen Bloms og Ida Helena 

Gert Jensens udtalelser om, at det kan være udfordrende, at skulle påvise at der har ligget en ekstra indsat 

til grund og at der er øget formalia som skal være på plads. Endvidere fremgår det ligeledes af nedenstående 

regneeksempler, hvor der er en mellemregningskonto med kapitalejeren på 600.000 kr. Der er mindre forskel 

mellem udbetalingen som løn og udbytte set i forhold til den effektive skatteprocent. Dette skal ses i lyset 

af, at selskabsskatten er faldet markant de seneste år, således at denne på nuværende tidspunkt udgør 22 % 

af det skattepligtige resultat. Set i forhold til førhen hvor selskabsskatten har været på 50 % i 1985, må det 

antages at der har været et større incitament til at spekulere i en skattebesparelse.73  

 

                                                            

70 SKM2018.10.LSR 
71 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946438  
72 http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946438  
73 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-1979-1986  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946438
http://skat.dk/skat.aspx?oid=1946438
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-1979-1986
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Udbytte  Kr.  Lovhenvisning 

Overskud i selskabet 
                 
1.308.720    

Selskabsskat 22 % (2018) 
                   -
287.918  SEL § 17 stk.1 

Beløb til udlodning 
                 
1.020.802    

      

Udbytteskat, 27 % op til 52.900 kr. (2018) 
                     -
14.283  PSL § 8 a, stk. 1 

Udbytteskat, 42 % over 52.900 kr. (2018) 
                   -
406.519  PSL § 8 a, stk. 2 

Beløb til kapitalejer efter indeholdt skat 
                     
600.000    

      

Samlet selskabsskat og personligskat 
                     
708.720    

      

Effektiv skatteprocent 54,15%   

      
 

 

 

Løn   Kr.  Lovhenvisning 

Overskud i selskabet 
                 
1.350.135    

Max personlig beskatning, 55,56% (2018) 
                   -
750.135  PSL § 19 

Beløb til kapitalejer efter indeholdt skat 
                     
600.000    

      

Samlet selskabsskat og personligskat 
                     
750.135    

      

Effektiv skatteprocent 55,56%   

      
 

 

Det antages i ovenstående eksempler at kapitalejeren i forvejen modtager løn op til topskattegrænsen, hvor-

for det skrå skatteloft anvendes i beregningerne. Med det skrå skatteloft menes den maksimale skattepro-

cent en skatteyder kan blive beskattet af i den personlige indkomst.  

Endvidere er det en betingelse at selskabet har en positiv skattepligtig indkomst, og derved betaler skat.  
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13 Scenarier og konsekvenser 

I forhold til afgangsprojektets belysning af virkningen på lovliggørelsen af kapitalejerlån i selskabslovgivnin-

gen, er der i den forbindelse endnu ikke afsagt nogle konkrete domme. På baggrund af dette kan der i af-

gangsprojektet ikke inddrages konkrete virkninger i form af afgørelse der direkte kan udlede en tendens i 

udviklingen i kapitalejerlån. Der inddrages som erstatning for dette, en række scenarier der kan gøre sig gæl-

dende i forhold til lovændringen. Scenarierne vil så vidt muligt inddrage synspunkter og holdninger fra et 

bredt spektrum. Af denne grund er både selskabssejere, offentlige myndigheder, revisorer m. fl., inddraget 

for at underbygge forskelligheden der måtte forekomme alt efter den pågældende interessents rolle.  

 

13.1 Scenarie 1  

Et scenarie kunne være at kapitalejere og ledelsesmedlemmer misforstå lovliggørelsen jf. § 210 i selskabslo-

ven, da den som tidligere nævnt ikke er ændret rent skattemæssigt. Dette vil i værste fald kunne resultere i 

beskatning i henhold til LL § 16 E.  

 

13.1.1 Simulering af situation 

Kapitalejer A, ejer 100 % af selskabet ABC A/S. Kapitalejeren har læst den vedtagende lovliggørelse af kapi-

talejerlån efter SL § 210, og ønsker på denne baggrund at låne midler af selskabet, da hans nuværende øko-

nomi er begrænset. Ejeren har i sinde at tilbagebetale det fulde beløb til selskabet på sigt.  

Den 2. januar 2017 hæver ejeren 100.000 kr. fra selskabets firmakonto, som skal anvendes til privat brug. 

Det antages i scenariet at alle betingelser i henhold til SL § 210, stk. 2 er opfyldt. 

Ejeren tænker ikke yderligere over dette, da den nye lovændring har lovliggjort lånet, og alle betingelserne 

er opfyldt.  

I forbindelse med den løbende revision opdager revisor, at selskabet har et tilgodehavende hos selskabets 

kapitalejer på 100.000 kr. Som nævnt tidligere skal pengene anvendes privat, og antages derfor ikke som led 

i en normal forretningsmæssig disposition, hvorfor reglerne i henhold til LL § 16 E ikke er opfyldt.   

 

13.1.1.1 Konsekvens 1 

Konsekvensen af ovenstående situation vil blive en modificeret revisionspåtegning, såfremt at selskabet har 

tilvalgt revision eller udvidet gennemgang. Det medfører at revisor i sin påtegning under andre rapporte-

ringsforpligtelser skal indeholde følgende ordlyd: ”Selskabet har i strid med kildeskatteloven forsømt sine 
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forpligtelser til at indeholde og indberette kildeskat af udbetalinger til en kapitalejer, og ledelsen kan ifalde 

ansvar herfor.  ”74 

 

Da selskabet opfylder betingelserne i henhold til SL § 210, stk. 2, er lånet ikke i strid med lovgivningen.  

 

13.1.1.2 Konsekvens 2 

Da kapitalejer A har en dygtig revisor, som anbefaler ham ikke at udligne mellemregningskontoen ved tilba-

gebetaling, er der på statustidspunktet derfor stadig et kapitalejerlån. 

Da lånet ikke er ydet som led i forretningsmæssig disposition i henhold til undtagelsen i LL § 16 E, pkt. 2, skal 

kapitalejer A beskattes af den oprindelig hævning. Der skal i den forbindelse fortages indberetning til SKAT, 

som forhøjer kapitalejer A’s skattepligtige indkomst med den korrigerede bruttoløn.  

 

13.1.1.3 Konsekvens 3 

I tilfælde af, at kapitalejer A udligner mellemregningskontoen (lånet), vil dette forsage en dobbeltbeskatning 

som følge af, at kapitalejer A har udlignet mellemregningskontoen med beskattede midler.  

I henhold til konsekvens 2 skal der også i dette tilfælde foretages forhøjelse af kapitalejer A’s skattepligtige 

indkomst. 

 

13.1.1.4 Renter 

Foruden ovenstående konsekvenser skal der beregnes renter af mellemregningskontoen i henhold til Rente-

lovens § 5, stk. 1 og SEL § 215, stk. 1 svarende til en nuværende rente på samlet set 10,05 %. Dvs. at såfremt 

kapitalejeren optager lån i januar på 100.000 kr., vil der skulle rentetilskrives med 10.050 kr. Renterne skal 

afregnes før selvangivelsestidspunktet. Såfremt dette ikke sker, anses renterne som værende et nyt kapita-

lejerlån. Renteindtægterne for kapitalselskabet er skattepligtige, hvorimod at renteudgifterne for kapitaleje-

ren ikke kan fradrages.  

 

I forhold til ovenstående konsekvenser har vi adspurgt to kapitalejere om deres indsigt i lovændringen på 

området kapitalejerlån.  

 

                                                            

74 Kilde: BDO Produkthåndbog 
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13.1.1.5 Interviews (Mads Aagesen og Simon Nielsen) 

Vi har foretaget interview med kapitalejer Mads Aagesen og Simon Nielsen om ændringen af selskabsloven. 

Begge er blevet stillet samme spørgsmål i samme rækkefølge. 

 

1. Er du bekendt med denne ændring? I så fald, hvordan har du opfattet at ændringen fungerer i praksis?  

 

Mads Aagesen: ”Jeg vidste godt, at ændringen var kommet, men har egentlig ikke kunnet se nogen skatte-

mæssig fordel, for mig (som 100% ejer) da lånet vel stadigvæk beskattes som løn eller udbytte. Fordelen kom-

mer vel kun for personer der ikke har bestemmende indflydelse i selskabet. ” 

 

Simon Nielsen: ” Nej. Jeg har ikke haft brug for at sætte mig ind i det. ” 

 

2. Har du efter lovændringen foretaget eller overvejet at låne af selskabets midler?  

 

Mads Aagesen: ”Jeg har ikke tænkt mig at låne af mit eget selskab, da jeg som nævnt ikke kan se nogen 

ændring for mig som 100% ejer af selskabet. Skal jeg bruge et beløb kan jeg ligeså godt tage det som udbytte 

eller løn. ” 

 

Simon Nielsen: ”Nej. ” 

 

3. Vurderer du, at lovændringen giver et større incitament til at låne af selskabets midler?  

 

Mads Aagesen: ”Hvis jeg forstår ændringen rigtigt, så mener jeg ikke det øger incitamentet synderligt, da 

beskatningen fortsat ligner den gamle, for langt de fleste "modtagere. ” 

 

Simon Nielsen: ”Muligvis - mit indtryk er det er en lempelse. ”   

 

4. Mener du at det kan være problematisk, at et lån nemt kan lovliggøres selskabsretligt, men hvor der 

skatteretligt er større krav til formalia for at undgå beskatning, herunder at det skal ydes som led i forret-

ningsmæssig disposition?  
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Mads Aagesen: ”Ja det er vel problematisk, at lovgivningen ikke følger hinanden, hvis selskabet nemt kan yde 

lånet men modtageren ikke nødvendigvis er "berettiget" til lånet rent skattemæssigt og derved efterfølgende 

vil blive hårdt beskattet. ” 

Simon Nielsen: ”Ja. ” 

 

13.1.1.6 Konklusion 

Ovenstående scenarie og udtalelse fra kapitalejere viser klart hvilken tvetydighed der er skabt ved at sel-

skabs- og skattelovgivningen ikke følger hinanden. Hvis en kapitalejer ikke er fuldstændig oplyst om lovgiv-

ningen i de to love, kan dette resultere i uforudsete konsekvenser, herunder renter, beskatning og eventuelt 

dobbeltbeskatning af et kapitalejerlån.  I relation til dobbeltbeskatning er det ud fra interviews med skatte-

ministeriet jf. bilag 2, oplyst at skattelovgivningen ikke ændret på dette punkt. Mogens uddyber endvidere 

at det var forventeligt fra skatteministeriets side, at de selskabsretlige regler ville blive ændres, som følge af 

pres fra omverdenen. Skatteministeriets klare holdning er at forsætte med de nuværende regler, også selvom 

der ikke er sammenhæng med selskabsloven på området.  

 

Ud fra de to interviewede kapitalejere, ses der en forskellighed i forhold til ajourføring på lovgivningen. Begge 

kapitalejere er i bredt omfang klar over at der er sket en lovændring på området. Der hvor de to kapitalejere 

adskiller sig i særdeleshed, er ved spørgsmål 3, hvor der spørges ind til om lovændringen giver et øget incita-

ment for at låne af selskabets midler. Her mener Simon at dette muligvis kunne øge incitamentet. Såfremt at 

man ikke er indforstået med de uændrede skatteretlige regler, kan dette udløse en beskatning for kapital-

ejeren. Udtalelsen hænger sammen med scenariet, og kan derved føre til en række konsekvenser for den 

pågældende kapitalejer. 

 

13.2 Scenarie 2 

I følgende scenarie har vi taget udgangspunkt i afgørelse SKM.2017.571.LSR, som vedrører forhold der er 

opstået i 2012, og derfor opererer efter de forhenværende selskabsretlige regler.  

 

Her har en kapitalejer (Y1) fået udført renovering af sit private bolig. Entreprisen er foretaget af kapitaleje-

rens selskab (kaldet H1 ApS), hvor der er anvendt eksterne samarbejdspartnere til det udførte arbejde. De 

eksterne parter har faktureret H1 ApS som efterfølgende har viderefaktureret Y1. På statusdagen står mel-

lemregningskontoen på 506.279 kr. som et tilgodehavende hos selskabets ejer, som følge af endnu ikke be-

talte regninger.  
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Y1 vurderer at der i forbindelse med entreprisen er handlet i god tro efter LL § 16 E undtagelser om forret-

ningsmæssige dispositioner. SKAT vurderede på baggrund af H1’s firmaprofil kontra de afholdte udgifter, at 

entreprisen ikke var udført som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvorfor Y1 blev vurderet skat-

tepligtig af det foretagende udlån.75  

 

13.2.1 Konsekvens  

Ud fra den nye selskabslovgivning vil kapitalejer Y1 blive ”dømt” til beskatning af det tilgodehavende der er 

opstået i regnskabsåret, ligesom i ovenstående tilfælde. Dette vil herudover, at forhøje den skattepligtige 

indkomst for kapitalejeren, medføre en modificeret revisionspåtegning i regnskabet. Hvis der er tilvalgt revi-

sion eller udvidet gennemgang. Modificeringen af påtegningen afhænger af om betingelserne i SL § 210, stk. 

2 er opfyldt. Hvis dette ikke er tilfældet skal der oplyses om dette med følgende ordlyd: ”Selskabet har i strid 

med selskabslovens § 210, stk. 1 ydet lån til en af selskabets kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar her-

for76. ” 

I henhold til scenarie 1, konsekvens 1, skal tilsvarende forhold om manglende opfyldelse af kildeskattelovens 

bestemmelser medtages i revisionspåtegningen. 

 

13.3 Scenarie 3 

I følgende scenarie er en kapitalejer (B) med en ejerandel og stemmerettigheder på 15 % i et selskab BCD 

A/S. Kapitalejer B har et stort ønske om en ferielejlighed på Mallorca. Da han har begrænset med midler i sin 

privatøkonomi, forespørger han selskabets øvrige kapitalejere om et lån i selskabet. Dette godkendes af de 

øvrige kapitalejere på selskabets generalforsamling. Inden udbetaling af lånet er der foretaget en kreditvur-

dering af kapitalejer B, udført af en professionel indenfor området. Tilsvarende er lånevilkår og aftale vurde-

ret at være på markedsvilkår. Selskabet har tilstrækkelige frie reserver efter flere års overskud.  

 

13.3.1 Konsekvens 1 

I henhold til SL § 210, stk. 2 anses betingelser for udlån som værende opfyldt. Som følge af at kapitalejer B’s 

ejerandel og stemmerettigheder er på 15 %, er han ikke omfattet af LL § 16 E, da dette kun indbefatter per-

soner omfattet af LL § 2. Loven går på bestemmende indflydelse som kræver 50 % eller mere af stemmeret-

tighederne i selskabet. I dette scenarie vil udlånet hverken have konsekvenser for årsregnskabets revisions-

påtegning eller kapitalejerens skattepligtige indkomst.  
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Før ændringen af selskabsloven, ville ovenstående disposition have medført en modificeret påtegning med 

oplysning om strid mod SL § 210, da det ikke er som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition, og kan 

være omfattet af SL § 212. 

 

13.4 Før og efter reaktioner 

I forbindelse med at lovforslaget om ændring af SL § 210 vedrørende kapitalejerlån blev præsenteret i okto-

ber, opstod forskellige reaktioner på lovforslaget. Disse er belyst i interviews med fagpersoner.  

Skatteministeriet udtaler, at de har i sinde at fastholde den nuværende lovgivning på området, da holdningen 

er at reglerne ikke nødvendigvis bør følge hinanden. Udtalelsen fra skatteministeriet står i kontrast til udta-

lelsen fra Jørgen Blom som er assurance partner i E & Y. Han mener modsat, at det er direkte bekymrende at 

regnskab-, selskab- og skatteret ikke følger samme regelsæt på et pågældende område.  

Ved interview med Skatteparter Ida Helena Gert Jensen fra BDO fra den 13. april 2018 udtrykkes bred enig-

hed om, at der ved lov bør ske en ændring af LL § 16 E, og at hun frygter, at når forsigtigheden forsvinder vil 

flere lån gå ind over LL § 16 E.  Som Ida Helena Gert Jensen også udtaler, er det svært at vurdere og måle på 

hvorvidt der vil opstå flere kapitalejerlån som følge af en ændring af SEL § 210, da der de senere år er fore-

taget lempelser i revisionspligten.77 Dette medfører at flere selskaber ikke er underlagt revision, hvorfor et 

kapitalejerlån kan skjules i regnskabets aktiver. Dog udtaler Carina Gaarde Sørensen fra Erhvervsstyrelsen at 

der vil være øget fokus på de kapitalselskaber der før i tiden har haft ”supplerende oplysninger” og selskaber 

hvor andre tilgodehavender er steget i forhold til de foregående år.  

 

I forlængelse af ovenstående må det konkluderes at der er bred enighed fra fagpersoner og offentlige instan-

ser, om at regler bør harmonere for at undgå misforståelser og tvetydighed. Erhvervsstyrelsen er opmærk-

somme på at videregive informationer og vejledning til danske selskaber. 

 

SR.2018.0170 (udtalelse fra skatterådet om den foreløbige status på kapitalejerlån i praksis): 

Skattechef, Mette Bøgh Larsen fra FSR, og Statsautoriseret revisor Asger Lehmann Høj fra revisionsfirmaet 

Beierholm, har givet en foreløbig status på kapitalejerlån i praksis og anvisninger til området. Den helt cen-

trale holdning i udtalelsen er ønsket om en tydelig afklaring på samspillet mellem de selskabs- og skatterets-

lige regler og praksis vedrørende kapitalejerlån. Der fremhæves en klassisk eksempel på et opstået ulovligt 

lån som skyldes at selskabets hovedaktionær har foretaget kontante hævninger i selskabet. Dette bliver ef-

terfølgende beskattet som værende enten udbytte eller løn, og indberetningen heraf foretages i henhold til 
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lovgivningen. Problemet opstår ved at der skatteretsligt ikke længere eksisterer et lån til hovedaktionæren, 

men hvor der efter de selskabsretlige regler forsat er et kapitalejerlån, som skal tilbagebetales til selskabet. 

Herved opstår der altså en dobbeltbeskatning. En mere effektiv og billigere metode at løse problemstillingen 

på, er at udlodde den selskabsretlige fordring. Ved denne konstellation beskattes kapitalejerlån kun én gang. 

I forlængelse af dette udsendte Erhvervsstyrelsen d. 8. september et notat vedrørende udbyttebetaling i 

andre værdier end kontanter. Dette var med opfordring fra SKAT om en tydelig beskrivelse af de selskabsret-

lige krav der gør sig gældende for udlodning i andre værdier end kontanter, også kaldet apportudlodning. 

Hovedpunktet ved disse udlodninger er, at der skal foreligge en vurderingsberetning som skal opfylde særlige 

krav for at dette kan foretages på lovlig vis. Selvom disse betingelser for de fleste forekomme relativt simple, 

ses det i praksis at dette giver store udfordringer, som udløser en dobbeltbeskatning. Dette skyldes at SKAT 

har en meget simpelt og konsekvent tilgang til disse sager, hvor den mindste uoverensstemmelse kan føre til 

en dobbeltbeskatning af kapitalejeren. Eksempler herpå er indgåede lønaftaler og tillæg der afvises af SKAT 

og ikke tilstrækkelig dokumenterbart sammenhæng mellem den fordring der opgøres og det udloddet til 

kapitalejeren.  

 

Forfatterne af artiklen fastslår at sagerne om ulovlige kapitalejerlån behandles forskelligt i praksis, og at ret-

ningslinjerne ses ændret over årene. Der fremhæves to sager fra landsskatteretten, hvor de selskabsretlige 

renter jf. SL § 215 bliver beskattet i den ene sag, men ikke i den anden. SKAT tilkendegav i et styresignal i 

2017 (SKM2017.402.SKAT) at renterne ikke ville have en skattemæssig betydning. Denne holdning er i mel-

lemtiden ændret, således at renterne efter nyeste praksis bliver beskattet. Dette illustrerer tydeligt en tve-

tydig praksis ved behandling af kapitalejerlån og beskatningen heraf. Mette Bøgh Larsen og Asger Lehmann 

Høj fremhæver tydeligt at beskatningen af selskabsretlige renter ikke giver mening, da der i forhold til LL § 

16 E jo ikke er tale om et lån. Dvs. at man skattemæssigt bliver beskattet af renter på et lån der aldrig har 

eksisteret. 

 

Mette Bøgh Larsen og Asger Lehmann afrunder deres udtalelse med at tiden er inde til en revision af LL § 16 

E, således at kapitalejere der har lån penge i deres selskab, kan udligne dette uden at der sker en dobbeltbe-

skatning. Der opfordres derfor kraftigt til en mere sammenhængende lovgivning på tværs af lovene.78 
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14 Konklusion 

Som det fremgår af opgavens problemformulering og tilhørende undersøgelsesspørgsmål, har fokusområdet 

været lovændringen i selskabsloven og samspillet med de skatteretlige regler samt hvilke problemstillinger 

dette vil medføre i praksis. Reglerne indenfor kapitalejerlån går langt tilbage i historien og ændrer sig lø-

bende. I skattelovgivningen gælder det dog først fra 2012, hvor LL § 16 E blev indført. I nedenstående oversigt 

er de to gældende lovgivninger skitseret: 

 

Selskabslovgivningen Skattelovgivningen 

Kapitalejerlån er jf. SEL § 210 lovlige, såfremt 3 ne-
denstående betingelser er opfyldt: 

1. Den økonomiske bistand skal kunne rum-
mes inden for selskabets frie reserver 

2. Det skal vedtages på en generalforsamling 
3. Den økonomiske bistand kan først foreta-

ges efter selskabets første regnskabsår 

Kapitalejerlån der ikke indgår under nedenstående 
3 undtagelser anses som værende hævninger uden 
tilbagebetalingspligt. De 3 undtagelser som ophæ-
ver beskatninger er følgende: 

1. Selvfinansiering 
2. Pengeinstitutter 
3. Sædvanlige forretningsmæssige dispositio-

ner 

Såfremt hævningen ikke er omfattet de 3 undtagel-
ser, skal dette beskattes. 

Hævninger behandles som lån, som skal betales til-
bage med pålagte renter 

Hævning/lån betragtes som en hævning uden tilba-
gebetalingspligt og anses skatteretsligt ikke som et 
lån i selskabet  

Ved kapitalejerlån er kapitalejere, ledelsesorganet, 
evt. moderselskabs personer under samme position 
og alle nærtstående til disse omtalte personer. Ud-
lån til et moderselskab (juridisk enhed) er ikke om-
fattet af bestemmelserne 

Hævninger omfatter ikke ledelsesorganet, men 
udelukkende fysiske personer med bestemmende 
indflydelse og deres nærtstående parter 

 
Lovgivningen vedrørende kapitalejerlån har i forhold til selskabsloven (den tidligere aktie –og anpartsels-

skabslov) ændret sig flere gange over tid. I den første vedtagende aktieselskabslov fremgik der ikke et forbud 

mod kapitalejerlån. I perioden frem til den nye selskabslov trådte i kraft har reglerne skiftevis ændret sig. 

Anderledes er det med skattelovgivningen, hvor der indtil indførelsen af LL § 16 E ikke har været nogle be-

stemmelser på området.  

 

I henhold til bestemmelserne i SL § 210 er det muligt at foretage udlån til selskabets kapitalejere og ledelse, 

såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Såfremt det foretages vil det som udgangspunkt udløse beskatning, 

da betingelserne i skattelovgivningen er anderledes. Den mest i øjenfaldende forskel på lovgivningerne er 

måden hvorpå en hævning, sikkerhedsstillelse eller anden form for økonomisk bistand bliver defineret. Helt 

fundamentalt er det, at i skattelovgivningens bestemmelser vil disse i de fleste tilfælde blive betragtet som 

en hævning uden tilbagebetalingspligt. Dog ikke hvis de falder ind under en af de 3 undtagelser. Hævnin-
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gerne, som defineres forskelligt i forhold til lovgivningerne, er i forhold til den bogføringsmæssige del identi-

ske. Skatteretligt kan en beskatning dog ikke undgås, selvom bestemmelserne for udlån i henhold til selskabs-

loven er opfyldt. Tilsvarende bliver renteberegningen af lånet tillagt hævningen, og modtageren af lånet og 

de beregnede renter har ikke mulighed for at fradrage renter på sin selvangivelse. Rentetilskrivningen bereg-

nes efter bestemmelserne i selskabslovens § 215, stk. 1 og rentelovens § 5, stk.1 og 2. Dette svarer på nuvæ-

rende tidspunkt til en rente på 10,05 %. Renter omfattes ikke som et nyt kapitalejerlån, hvis det bliver afreg-

net inden selvangivelsesfristen. Såfremt at betalingsfristen overskrides, er der tale om et nyt kapitalejerlån, 

som skal beskattes efter de almindelige bestemmelser. 

 

Endnu en fundamental forskel er, hvad der anses for at være omfattet af bestemmelserne i de forskellige 

love. I selskabslovens bestemmelser indgår alle kapitalejere. Dette gælder kapitalejere, ledelse, bestyrelse 

og nærtstående parter. Hvis der tilsvarende er et overliggende moderselskab, er de førnævnte personer til-

svarende omfattet. I skattelovgivningen er det kun fysiske personer, der er omfattet, såfremt disse har be-

stemmende indflydelse. Dette vil sige, at bestyrelses- og ledelsesmedlemmer ikke er omfattet af disse be-

stemmelser. Her ses de skatteretslige regler lempet yderligere i forhold til selskabslovgivningen.  

 

I forhold til revisors rolle, i relation til behandling af kapitalejerlån, giver legaliseringen af kapitalejerlån i 

selskabsloven uden ændringer i skatteloven flere problemstillinger. Først og fremmest skal revisor i forhold 

til sin revisionspåtegning være opmærksom på kapitalejerlån både ud fra de selskabs- og skatteretlige regler. 

Påtegningen og eventuelle modifikationer i forhold til standard kan have forskellig betydning og formulering. 

Det er her vigtigt, at et opstået forhold kontrolleres nærmere for at sikre, at den afgivne påtegning på regn-

skabet er i overensstemmelse med de faktiske forhold i regnskabet. En revisor er tillidsrepræsentant for of-

fentligheden, hvilket giver en forventning om, at alle væsentlige forhold er medtaget i årsregnskabet. Hvis 

det ikke opfyldes, kan det resultere i bødestraf. I tilfælde af, at revisor opdager et ulovligt kapitalejerlån, har 

revisor i de fleste tilfælde assisteret med at udbedre forholdet for kapitalejeren på bedste vis. Såfremt at 

kapitalejeren/det øverste ledelsesorgan ikke er oplyst om måden, hvorpå ulovlige kapitalejerlån afvikles, kan 

dette resultere i yderligere sanktioner.  

 

En tendens, der er set de senere år, er fravalget af revision af årsregnskabet. Det skyldes, at revisionspligten 

er lempet og medfører, at flere selskaber derfor ikke er underlagt revision. Ved fravalg af revision reduceres 

revisionspåtegningens sikkerhed for regnskabet, samtidig med at omfanget af revisors arbejde mindskes. I 
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praksis betyder det, at selskaber, der ikke er underlagt revisionspligt, selv kan opstille og indberette sit års-

regnskab til Erhvervsstyrelsen uden en revisors medvirken. Det giver selskaber mulighed for at skjule even-

tuelle optagede lån i selskabet.  

 

I opgaven er det tydeligt belyst, at ændringen i selskabsloven har medført en række tvivlsspørgsmål og pro-

blemstillinger i forhold til, hvordan kapitalejerlån behandles i praksis, og hvilke udfordringer det giver for 

revisor og den daglige ledelse. I særdeleshed er disharmoni mellem lovene på et identisk område et stort 

problem og et forhold, der bekymrer fagkyndige personer.  
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15 Perspektivering   

Ved Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven nr. 1547 af 13. december 2016 blev selskabslo-

vens § 210 omhandlende kapitalejerlån ændret væsentligt i forhold til den tidligere lovgivning på området. 

Lovændringen har medført, at de selskabs- og skatteretlige regler ikke harmonerer på samme måde som 

førhen. Da det i 2012 blev besluttet at indføre bestemmelserne i LL § 16 E, var den primære årsag at begrænse 

hævninger, der ikke blev beskattet. Tvetydigheden, og den manglende sammenhæng mellem lovgivningerne 

mener vi, kan resultere i praktiske udfordringer for specielt kapitalejeren og dennes revisor.  

 

Ændringen i selskabslovens bestemmelser anser vi isoleret set som værende et godt tiltag for det danske 

erhvervsliv. Ændringen skubber Danmark i retning mod den centrale holdning i EU om kapitalejerlån. Den 

tidligere holdning i Danmark omkring kapitalejerlån har været, at dette ikke var lovligt, da man ville sikre 

selskabets kreditorer og fortsatte drift. Man ville derfor ikke tillade, at en kapitalejer eller et ledelsesmedlem 

løbende kunne hæve af selskabets midler, og efterfølgende risikere at selskabet ikke var going concern eller, 

at selskabets kreditorer led økonomisk tab. I den nye selskabslovgivning mener vi, at der fra Folketingets side 

er taget hensyn til netop disse problemstillinger, ved at opstille en række betingelser som skal være opfyldt, 

før økonomisk bistand kan blive en realitet. Især er stillingtagen til selskabets økonomiske tilstand en væ-

sentlig faktor, der kan medføre at selskaber med dårlig økonomi, ikke kan yde økonomisk bistand. Generelt 

set sikrer de opstillede betingelser en vis påtænkelighed fra selskabets side, og kan mindske mængden af 

pludseligt optagede kapitalejerlån. Dette gælder selvfølgelig kun under forudsætning af, at den økonomiske 

bistand ydes på lovlig vis. 

 

Indførelsen af LL § 16 E anser vi tilsvarende isoleret set som værende et godt tiltag. Lovens bestemmelser 

sikrer, at en kapitalejer ikke foretager hævninger til sit privatforbrug uden at blive beskattet. Selskabets mid-

ler og aktiver skal benyttes til det formål, selskabet er stiftet under og ikke til finansiering af ejernes private 

økonomi. Vi mener, at beskatningen af en pågældende person, skal være ens, uanset om man er ejer af et 

selskab eller almindelig lønmodtager.  

 

Vi mener incitamentet for kapitalejerlån er størst i de tilfælde, hvor kapitalejerens privatøkonomi er begræn-

set eller dårlig. Kapitalejerens nettolikviditet efter et ydet lån vil være markant højere, da beskatningen ude-

bliver i første omgang. I de tilfælde hvor et kapitalejerlån bliver opdaget, kan dette i mange tilfælde udløse 

en dobbeltbeskatning for modtageren af lånet. Vores antagelse, om det højere incitament for kapitalejere 

med dårlig økonomi, taget i betragtning vil en dobbeltbeskatning ramme disse hårdere. Reglerne for dob-

beltbeskatning finder vi unødvendige. Personer, der er skattepligtige til Danmark, betaler i forvejen en høj 
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personskat mens, at der tilsvarende bliver beregnet renter af et kapitalejerlån. De beregnede renter af lånet 

er ikke fradragsberettiget for kapitalejeren, da de anses for en pønal-skat. Vi mener, at lovgivningen bør in-

deholde et regelsæt, der forhindrer en dobbeltbeskatning.  

 

Set i forhold til forskelligheden på lovene mener vi, at dette vil medføre praktiske udfordringer for kapital-

ejere såvel som rådgivere i branchen.  Lovændringen i selskabsloven og den uændrede skattelov medfører, 

at det kan være lovligt i forhold til selskabsloven, men ulovligt i forhold til skatteloven. Som kapitalejer kan 

lovliggørelsen af kapitalejerlån efter selskabsloven virke fristende og forholdsvis ligetil såfremt selskabets 

økonomi er i orden, og de øvrige betingelser er opfyldt. Hvis kapitalejeren ikke er opmærksom på de gæl-

dende skatteregler, kan de på trods af gode intentioner ende med at blive beskattet af hævningerne. Hvis et 

kapitalejerlån allerede er ydet ulovligt, er der en række måder, hvorpå det kan udbedres i praksis. Vi mener 

derfor, at rollen som rådgivere intensiveres yderligere, og hensigten med et eventuelt lovligt selskabsretligt 

lån skal vurderes nøje inden det foretages. Som tidligere nævnt kan lån ydes skatteretligt lovligt. Her er dog 

strengere betingelser, der skal opfyldes for, at dette kan lade sig gøre. Disse lån vil ikke kunne anvendes til 

privatforbrug, da en af betingelserne, der kræves, er at det ydes som led i forretningsmæssig disposition.  

 

Da ændringen i selskabsloven stadig er ny, er der endnu ikke faldet nogen afgørelser på, hvordan SKAT hånd-

terer den forskel, der nu er kommet i lovgivningerne. Vi har i stedet opstillet en række scenarier som, vi 

forestiller os, kunne blive relevante for fremtiden, og hvordan vi vurderer, at disse vil blive behandlet.  

 

Som følge af den lempede revisionspligt af selskaber, mener vi, at mange selskaber, uden en revisors under-

skrift, har mulighed for at foretage kapitalejerlån uden at disse bliver indberettet eller kontrolleret. For at 

forhindre dette, mener vi, at selskaber, der påtænker at foretage kapitalejerlån, skal være omfattet af revisi-

onspligt for at kunne benytte denne mulighed. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at afdække alle kapitalejer-

lån, da nogen selskaber blot kan undlade at oplyse om dette, eventuelt ved at omklassificere tilgodehavendet 

hos kapitalejeren.    

 

Vi mener, at der overordnet set for området skal være en mere sammenhængende lovgivning, der kompli-

menterer hinanden. Det bør efter vores mening ikke være muligt at foretage en handling, der efter en lov-

givning bliver anset for lovligt og efter en anden lovgivning for ulovligt. En sammenhængende lovgivning vil 

give kapitalejere og rådgivere klare retningslinjer at gå efter. Der vil dog stadig kunne opstå situationer, som 

skal vurderes enkeltvis af højere instanser.  
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Lovforslag: 

 L 171 af 1973 

 L 199 – forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskat-

teloven 

 

Afgørelser og bindende svar: 

 SKM2009.523 – personlig indkomst, Hævninger over mellemregningskonto - anset som yderli-

gere løn 

 SKM2014.825.SKAT - Styresignal om aktionærlån 

 SKM2018.10.LSR – personlig indkomst, hævninger på mellemregning anses som aktionærlån, der 

beskattes som udbytte 

 SKM2017.571.LRS – kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten, et selskabs lån til ejer af 

selskabet – udlodning 

 TfS 1989, 488 VLD – maskeret udbytte 

 U.1995.215H – ikke maskeret udbytte 

 SR.2018.0170 

 

Opgaver: 

 Interviews fra Kandidatafhandling: Kapitalejerlån – konsekvenser ved lovliggørelse af kapitalejer-

lån; Sebastian Diemer Kjeldgaard og Stine Seneberg Winkel; 29. november 2016; Cand.merc.aud 
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17 Bilag 1 – Interview Carina Gaarde Sørensen, Specialkonsulent Erhvervsstyrelsen 

 

Bilaget er indhentet fra følgende kilde: 

 

Kandidatafhandling 

Kapitalejerlån – konsekvenser ved lovliggørelse af kapitalejerlån; Sebastian Diemer Kjeldgaard og Stine Sene-

berg Winkel; 29. november 2016; Cand.merc.aud 

 

Tilstede: 

Carina Gaarde Sørensen, 

Stine Seneberg Winkel og 

Sebastian Diemer Kjeldgaard. 

 

Dahlerup Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, onsdag den 26. oktober 2016, kl. 11:00. 

 

Hvad er baggrunden for lovforslaget om betinget lovliggørelse af kapitalejerlån? 

Carina: Vi har nogle regler i Danmark, som ikke gør sig gældende så mange andre steder, vedrørende forbud-

det mod kapitalejerlån. Vi er faktisk det eneste af en række europæiske lande, som har et forbud 

mod kapitalejerlån og har haft det eksisterende forbud siden 1982. Venstres ordfører nævnte ved 1. behand-

lingen af lovforslaget i Folketinget, at vi i Danmark ikke skal overimplementere, mens SF’s ordfører 

mente, at der ikke er tale om overimplementering, da der ikke findes EU-regler på området. Man kan kun 

tale om overimplementering, hvis der er en EU-regulering. Regeringens implementeringsprincipper går på 

det her med, at man i Danmark ikke skal gå videre end EU kræver på nogle områder medmindre der er 

en rigtig god grund til det. Oprindeligt var ét af hensynene bag forbuddet skatteundgåelse og det blev 

der gjort op med i 2012, hvor værnsreglen blev vedtaget jf. ligningsloven 16 E. Det andet hensyn havde 

til hensigt, at beskytte selskabets kreditorer. Med lovforslaget foreslår vi at gøre kapitalejerlån lovligt 

under visse betingelser, nemlig at lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, at generalfor-

samlingen eller ledelsen træffer beslutningen om at yde lånet, og at lånet ydes på sædvanlige markedsvilkår. 

Vi mener, at vi med de opstillede betingelser sikrer at det kun er lovligt at yde lånene, hvis 

det sker på forsvarlige vilkår og så kan man altid sige, at der en risiko for at førnævnte betingelser ikke 

bliver opfyldt. Jeg syntes ikke, at risikoen er høj i forhold til at det er noget vi fornemmer har fungeret 

fint i andre EU-lande uden af at det har givet de store problemer. 
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Sebastian: Pelle Dragsted fra Enhedslisten kom med en interessent kommentar, til 1. høring i Folketinget 

i går, med at vi ikke nødvendigvis behøver at have de samme vilkår som andre EU-lande medmindre det 

bliver vurderet, at der rent faktisk er en fordel? 

 

Carina: Ja, helt sikkert. Man skal passe på med, at det ikke bliver et mantra at vi bare skal have de 

samme regler i Danmark som i andre EU-lande. Vi har jo gjort os nogle overvejelser om, at lovforslaget 

har fungeret i andre lande og vi har ikke hørt om store kriser eller finansielle huller på baggrund af en 

lovliggørelse af kapitalejerlån. Lovforslaget lægger sig op ad lignende regler vi har for så vidt angår mulighe-

den for fx udlodning af udbytte, hvor man begrænser adgangen til de frie reserver og i det hele taget ledelsens 

almindelige pligt til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab. Der er nogle rammeregler i 

regnskabs- og selskabslovgivningen, som vi mener er tilstrækkelige. Men det er rigtigt, at det ikke er en 

dybdeborende undersøgelse, hvor vi kan sidde og sige præcist hvad det har betydet i Holland at det fx 

dér er lovligt at yde kapitalejerlån. Det er ikke det politiske budskab. Budskabet er, at vi har vedtaget 

nogle regler i EU på nogle forskellige områder. Hvis EU ville have reguleret reglerne for kapitalejerlån 

ville det være sket i EU´s selskabs- eller regnskabslovgivning. Det har EU så ikke valgt at gøre. Mange andre 

lande har heller ikke selvstændigt valgt, at regulere forholdet, og så kommer vi til spørgsmålet om 

Danmark så skal gøre det? For at have et forbud, skal man have en god grund, altså der skal noget til for 

at kriminalisere nogle virksomheder på baggrund af nogle handlinger. Hvis ikke den gode grund er der 

mere, jamen er det så rimeligt at opretholde forbuddet? Det er lige præcis dér diskussionen ligger. Én af 

ordførerne efterspurgte også om ministeren kunne love, at der ikke kom nogle svindelsager og nej, det 

kan man ikke love, men det er selvfølgelig ikke forventningen, at der vil komme en masse svindelsager på 

grund af en betinget lovliggørelse af kapitalejerlån. 

 

Stine: Vi tænker også, at i forhold til udbytte og kapitalejerlån, så vil et kapitalejerlån bedre beskytte 

kreditorerne fremfor udbytte. 

 

Carina: Ja, lige præcis, for ved kapitalejerlån er der jo ikke tale om kapitalafgang. Selskabet har jo 

netop en fordring på kapitalejeren. Det forudsættes, at debitor har betalingsevne – det ligger jo sådan 

set i betingelserne, at selskabet skal foretage en kreditvurdering af deres debitor. Det er en del af betingelsen 

om, at lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår, at selskabet foretager en sædvanlig kreditvurdering og 

også at selskabet efterfølgende forholder sig til debitors betalingsevne. 

Sebastian: Ja, og om fordringen er nedskrevet tilstrækkelig. 
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Carina: Ja, lige præcis. 

 

Hvad er de specifikke konkurrence- og forretningsmæssige fordele i forhold til andre EU-lande? 

Carina: Danske virksomheder vil – hvis forslaget vedtages – kunne yde kapitalejerlån lovligt under visse 

betingelser – det giver virksomhederne en større fleksibilitet. De virksomheder som har frie midler, kan 

vælge at låne dem ud i stedet for at udlodde udbytte, hvor pengene forlader selskabet. I denne situation 

vil du trods alt have et tilgodehavende. Det kan være, at man har en hovedaktionær, hvor det giver mening, 

at han låner penge i selskabet for at kunne starte andre aktiviteter op i et eller andet regi. Hovedaktionæren 

kan nu låne i selskabet frem for i banken. På den baggrund medfører lovforslaget mere fleksibilitet 

– man skal dog huske at der for fysiske personer med bestemmende indflydelse er skattepligt af sådanne lån. 

 

Sebastian: Eller ledelsesmedlemmer kan låne penge på lovlig vis, ligesom venstres ordfører sagde på 1. 

behandling i går. Det vil give nogle nye muligheder, at låne ud til en større kreds. 

 

Carina: Ja, men det har også været tilfældet tidligere jf. selskabslovens § 212, hvis der er tale om en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

 

I hvilke andre EU-lande er det lovligt, at yde kapitalejerlån? 

Carina: På baggrund af de oplysninger vi har, kan jeg sige, at de eneste europæiske lande der har et forbud 

mod at låne ud til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, er Sverige og Frankrig. De øvrige europæiske 

lande tillader lån under visse betingelser. 

 

Forventer Erhvervsstyrelsen, at selskaberne i dag vil være bedre til, at overholde kravene ved optagelse 

af kapitalejerlån sammenlignet med, da det sidst var lovligt i perioden 1973 til 1982? 

Carina: Jeg ved ikke hvad situationen var dengang, men der er sidenhen indført skattepligt for personlige 

kapitalejere med bestemmende indflydelse, så jeg tænker alt andet lige, at incitamentet til at optage 

lån er ændret. 

Stine: Vi læste noget historik vedrørende forholdet og dengang var det mere eller mindre de samme betingel-

ser der skulle være opfyldt, men det blev ikke overholdt. Selskaber blev tømt for midler, hvor betingelserne 

ikke blev overholdt. Som følge heraf blev det forbudt igen på grund af førnævnte og det skattemæssige 

aspekt. 

 

Carina: Interessant, men jeg kender ikke til situationen dengang. 
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Hvad vil det konkrete sammenspil være mellem lovforslagets ændringer til selskabslovens § 210 og 

den uændrede § 211? Vil det nu være lovligt, at yde lån til moderselskaber i alle lande? 

Carina: Ja, der var tale om moderselskaber og dem man ikke førhen kunne udlåne til, hvilket man kun nu 

med det nye lovforslag, hvis betingelserne i den ændrede selskabslovs § 210 er opfyldt. 

 

Kan Erhvervsstyrelsen præcisere og afgrænse, hvornår der er tale om selvfinansiering i forhold til lovforsla-

get? 

Carina: Jeg talte med min kollega Jan Christian Nielsen, som har siddet meget med området og han siger 

at der ikke er ændret noget til selvfinansieringsbegrebet i forhold til det nye lovforslag. 

 

Det fremgår af lovforslaget, at Erhvervsstyrelsen vil føre kontrol ved større kapitalejerlån og at fokus 

vil være på årsregnskaber der ikke er reviderede. Hvordan vil Erhvervsstyrelsen forholde sig til selskaber, 

som har fravalgt revision og hvor et kapitalejerlån muligvis er skjult under regnskabsposten 

”Andre tilgodehavender”? 

Carina: Hvis danske virksomheder har skjult et lån, så vil der være tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen ikke 

opdager det og også hvis der ikke har været revisor på sagen. Det er ikke anderledes end i dag. Det vi 

lægger op til er, at vi skal tilrettelægge vores kontrol til næste år såfremt lovforslaget bliver vedtaget. 

Generelt har vi forsøgt, at lave en meget risikobaseret kontrol, hvor der har været fokus på de store lån. 

Det er ikke alle lån vi kan fange. Det der kunne være en mulighed er, at man foretager en undersøgelse 

af de selskaber som har haft revision, men fravælger, og hvor der har været en supplerende oplysning 

sidste år om kapitalejerlån. Der kunne der gemme sig et lån, hvor man samtidig kunne se på om andre 

tilgodehavender er steget i forhold til sidste år og om der er foretaget det vi kalder for en ”kølig omklassifice-

ring”. Det kan også bare være generelle udtræk fra det digitale regnskabssystem på selskaber 

der tidligere har haft kapitalejerlån, hvor Erhvervsstyrelsen igen kontrollerer om der et eller andet der 

ser underligt ud og om kapitalejerlånet er indfriet eller om der er opstået nye lån. Selvfølgelig har man 

en langt større mulighed for at skjule kapitalejerlån, hvis ikke man har haft en revisor til at gennemgå forhol-

det. 

 

Stine: Har I øget kontrol på de selskaber som har fravalgt revision? 

 

Carina: Vi har i lovforslaget lagt op til, at vi fremadrettet vil fokusere på selskaber der har fravalgt revision. 
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Stine: Men hvordan er det generelt med jeres kontrol den dag i dag? 

 

Carina: Erhvervsstyrelsen styrkede sin kontrol vedr. ulovlige kapitalejerlån væsentligt i 2015. Også i 2016 

har vi haft fokus på ulovlige kapitalejerlån i regnskabskontrollen. Tidligere havde Erhvervsstyrelsen en 

evaluering af revisionspligten, hvor der blev udtrukket ca. 1.200 klasse B-regnskaber og der skulle der 

være en vis population af reviderede og ikke reviderede regnskaber. En del af den kontrol gik målrettet 

mod de ikke reviderede regnskaber. I 2015 har der ikke været denne type kontrol, men udover fokus på 

ulovlige kapitalejerlån i regnskabskontrollen i 2015, har vi også haft et fokusområde vedrørende regnskaber 

med forbehold, som er reviderede regnskaber. Der er der et arbejde i gang nu, hvor vi arbejder meget 

med risikofaktorer og med fokus på hvordan Erhvervsstyrelsen tilrettelægger regnskabskontrollen, 

herunder hvordan vi bedst fanger fejl og overtrædelser i de ikke reviderede regnskaber. 

 

I en regnskabskontrolsag vedrørende ulovlige kapitalejerlån, hvad er det Erhvervsstyrelsen kan forholde 

sig til? 

Carina: Det er en lang proces. Det første der sker er, at vi kigger på om ledelsen i det pågældende selskab 

også samtidig sidder som ledelse i andre selskaber. Vi kontrollerer simpelthen for ledelsessammenfald. 

Hvis der er ledelsessammenfald, en-til-en, så ser Erhvervsstyrelsen på om der også er kapitalejerlån 

i disse selskaber, således at Erhvervsstyrelsen kan pulje dem og konstatere, at der er ydet lån. Herefter 

skriver Erhvervsstyrelsen ud til ledelsen, hvori vi gør opmærksom på, at der er konstateret kapitalejerlån, 

og hvis det er et ikke revideret regnskab, så kan vi ikke skrive at det er et ulovligt lån, men angiver 

at i langt de fleste tilfælde er sådan et lån ulovligt jf. selskabslovens § 210. Ledelsen bedes redegøre for 

lånet inden for de seneste 6 uger og hvis ikke ledelsen kan redegøre for lånet, så skal de sikre sig at få 

lånet tilbagebetalt inklusive lovpligtige renter hurtigst muligt. Nogle af parterne indgår i dialog med Erhvervs-

styrelsen og prøver at argumentere med at lånet er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

transaktion, jf. selskabslovens § 212 og andre ”lægger sig ned” og erkender deres skyld. Herefter kommer 

typisk dialogen om, at de ikke har pengene og om de kan få en afdragsordning, hvortil vi svarer nej det 

kan I ikke og alle mulige andre sjove svinkeærinder. Men hvis det går nogenlunde, så skal de som den ene 

ting tilbagebetale det og indsende en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed om, at lånet er tilbagebetalt 

og at der ikke er opstået nye lån. Der skal også indsendes en erklæring fra ledelsen om det samme. Når vi får 

revisorerklæringen, så foretager Erhvervsstyrelsen sig ikke mere, medmindre der er tale om et groft tilfælde, 

hvor vi vil politianmelde og pålægge revision i medfør af årsregnskabslovens § 135, stk. 7, hvis regnskabet 

ikke er revideret – eller hvis selskabet kan fravælge revision. Det er faktisk ikke noget 

Erhvervsstyrelsen har gjort så meget i tidligere, men i 2015 er vi begyndt, at bruge det ret konsekvent i 
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de grovere sager, hvor vi også politianmelder ledelsen. Det kan jo være at virksomhederne har forsøgt, 

at skjule lånet og Erhvervsstyrelsen så alligevel er blevet opmærksomme på det. 

 

Stine: Men udgangspunktet, når I foretager kontrol af ulovlige lån, så skal kapitalejere tilbagebetale med 

det samme, man kan ikke få en afdragsordning? 

 

Carina: Nej, for der er tale om et ulovligt forhold som skal bringes til ophør straks og så er Erhvervsstyrelsen 

venlige ved at give 6 ugers frist til at dokumentere over for os at det ulovlige forhold er bragt til 

ophør. 

 

Stine: Jeg havde en case, hvor en kunde havde et gammelt lån på hundredetusinde og hvert år afviklede 

kunden på lånet ved at udlodde udbytte. I 2015 fik kunden et brev fra Erhvervsstyrelsen, hvor vi så efterføl-

gende bragte forholdet på plads. Er det sådan, at Erhvervsstyrelsen har henvendt sig til alle med ulovlige lån 

i 2015? 

 

Carina: Nej, det er de største ulovlige lån vi går efter og så graduerer vi grænsen af kontrollerne alt afhængig 

af hvor mange kontroller vi kan nå. Vi har som udgangspunkt en målsætning om hvor mange kontroller vi vil 

nå. Det der skete i 2015 var, at vi sendte brevene ud til de virksomheder som havde kapitalejerlån i deres 

regnskab, hvor vi gjorde opmærksom på at de skulle få det bragt i orden og at vi ville 

påse forholdet i selskabets næste årsrapport. Det var en hel særlig måde, at gøre det på i 2015. Vi har 

ikke gjort det i år og jeg ved ikke om vi vender tilbage til det. Det kan være, at vi har fået nogen op af 

stolene? 

 

Stine: Det er i hvert fald mit indtryk, at det har fået folk op af stolene. 

 

Carina: Der har også været en massiv indsats. Vi har rejst 1.400 sager i 2015, hvor det i tidligere år har 

været et langt lavere antal sager, ca. 200-400 sager, så det er en kæmpe forøgelse. Det tænker vi også 

må påvirke revisorkredsene, at nu er der øget fokus på det. Der er også strammet op på tvangsbødeprocedu-

ren. Hvis man ikke reagerer inden for de 6 uger, så bliver ledelsen pålagt tvangsbøder, men ledelsen har sta-

digvæk muligheden for at gøre noget for at undgå tvangsbøder. Man kan også indsende en insolvenserklæ-

ring, hvis det er helt umuligt, således at man får sat sagen i bero. Men vi vender tilbage – vi kigger nemlig på 

selskabets regnskab i regnskabskontrollen året efter. 
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Hvordan kan Erhvervsstyrelsen kontrollere om betingelserne for at yde et lovligt lån er opfyldt? 

Carina: Nu har man mulighed for at lovliggøre tidligere eksisterende ulovlige kapitalejerlån og hvis man i 

løbet af 2017 lovliggør eksisterende ulovlige lån, så vil vi efter den periodes udløb se på de indsendte 

regnskaber der har kapitalejerlån i balancen. Her vil vi kontrollere om betingelserne er opfyldt. Vi vil 

kræve, at der foreligger en generalforsamlingsbeslutning og eventuelt en bemyndigelse til ledelsen, hvis 

det så efterfølgende er ledelsen der har truffet beslutning om at yde lånet. Selskabet skal også kunne 

dokumentere, at der var frie reserver på det tidspunkt, hvor man ydede lånet. Det er kun tidspunktet for 

ydelsen og ikke efterfølgende. Det kan sådan set ændre sig meget men det er det samme ved udlodning 

af udbytte – her er det også på generalforsamlingstidspunktet at vurderingen af de frie reserver foretages. 

Ved sædvanlige forretningsmæssige betingelser, der vil vi også bede om en redegørelse fra ledelsen. 

Det er selvfølgelig noget vi først skal til at tilrettelægge, hvis lovforslaget faktisk bliver vedtaget. Men 

det vil være noget med, at ledelsen skal dokumentere, at der er en markedsrente, en fornuftig afdragsprofil 

og at der er foretaget en kreditvurdering, hvilket kan være vanskeligt. Men der skal foreligge en 

kreditvurdering, hvoraf vi kan se, at selskabet har foretaget nogle beregninger der fortæller om hvilken 

betalingsevne kapitalejer har på det pågældende tidspunkt. Kreditvurderingen kan være af god eller 

knap så god kvalitet – det kan være svært at udarbejde en helt objektiv kreditvurdering når man skal 

låne penge af sig selv. Erhvervsstyrelsen vil gå ind i sagen, og i et eller andet omfang bliver vi også nødt 

til at afskære og sige, at vi kan ikke gå fuldstændig ned i detaljerede vurderinger, men fastsætte niveauer 

for hvad markedsrenten er og hvad er en fornuftig afdragsprofil. 

 

Stine: I lovforslaget og høringsnotatet skal niveauet for renten være tilsvarende som man kan låne i banken. 

Ville det være en idé, at indhente et lånetilbud fra banken, og vedlægge til Erhvervsstyrelsens kontrol, 

hvor renten i lånetilbuddet stemmer overens med den rente der er anvendt på lånet? 

 

Carina: Det kunne formentlig være en rigtig fornuftig måde at sikre sig på. 

Hvad er Erhvervsstyrelsens holdning til de habilitetsmæssige problemstillinger ved at yde kapitalejerlån? 

Carina: Vi vil kigge på de objektive betingelser der fremgår af låneaftalen og så må vi forholde os til om 

aftalen er på markedsmæssige vilkår. Er vi overbevist om det, så må vi lægge til grund, at så er det gjort 

på en fornuftig måde, selvom der klart er en habilitetsudfordring. Der er også habilitetsudfordringer tilfælde 

af samhandel med ledelsen og kapitalejerne i selskabet, hvor der heller ikke er strenge regler, 

men der kan være en regel om, at der skal foreligge en vurderingsberetning. Jeg tænker, at det ikke er 

så meget anderledes, men det er jo klart, at problemet primært ligger hos selskaber der er ene-ejet. 
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Lovforslaget minder meget om drøftelser foretaget af udvalget til modernisering af selskabsretten jf. 

betænkning 1498 af november 2008. Er dette tilfældet? 

Carina: Det er det jo. Forslaget om en betinget lovliggørelse indgik også som en del af lovforslaget L 170 

fra 2008 om en ny selskabslov, men delen vedr. lovliggørelse af kapitalejerlån udgik efter førstebehandlingen. 

Der er nogle andre betingelser i det gamle forslag, hvor man i det nye lovforslag stiller færre betingelser, men 

det er med afsæt i forslaget fra 2008. Man kan sige, at vi er inspireret af det. På det tidspunkt blev der samtidig 

fremsat lovforslag om beskatning af de ulovlige lån, men skattefrihed til dem 

man ville lovliggøre. SKAT var i virkeligheden trætte af, at vi ikke rigtig kunne komme aktionærlånene 

til livs, som SKAT syntes var problematiske, fordi de oplevede at mange af lånene ikke blev tilbagebetalt. 

Derfor sagde man fra Skatteministeriets side i 2012, at nu beskatter lån, uanset om de selskabsretlige er 

lovlige eller ulovlige lån. Dog er kun lån til fysiske personer med bestemmende indflydelse skattepligtige 

og der er undtagelse fra skattepligt hvis lånet er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

 

Hvordan forventer Erhvervsstyrelsen, at udviklingen i kapitalejerlån vil være fremadrettet forudsat 

lovforslaget bliver vedtaget? 

Carina: Ja, det er et rigtigt godt spørgsmål. Det er vi meget i tvivl om. Forventningen havde jo været, at 

efter 2012, hvor skattepligten blev indført, så ville vi se et meget markant fald og det har der ikke rigtigt 

været. Jo, der har været et fald, men måske ikke så voldsomt, som vi havde troet. Hvad er rationalet 

bag det her? Nu kan man sige, at nu lovliggør man kapitalejerlån selskabsretligt og i virkeligheden er 

det jo ikke super attraktivt. Du bliver beskattet, hvis du er bestemmende ejer og så kan man lige så godt 

udlodde udbytte. 

 

Sebastian: Det er jo så en signalværdi, altså der er en signalering i, at kapitalejere kan misforstå denne 

her lovliggørelse af kapitalejerlån. 

 

Carina: Det er heller ikke fordi, at regeringen har et ønske om, at virksomheder skal yde kapitalejerlån, 

men for de virksomheder hvor det giver god mening, jamen så skal de have muligheden. Vores forventninger 

er nok ikke, at mange flere vil yde kapitalejerlån, men der er stadigvæk mange der gør det, og hvor mange af 

dem får vi så kontakt med? Vi har lovet, at lave en stor vejledningsindsat, hvis det her lovforslag bliver vedta-

get, fordi det er svært i forvejen og nu er der nogen der syntes, at det vil blive endnu 

sværere. Nogen danske virksomhedsejere vil tænke, at nu må jeg gerne yde lån og så er det nok også 

skattefrit, men det er det jo altså ikke i alle tilfælde. 
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Sebastian: Vi har set nogle overskrifter, som måske kan vække lidt forvirring. Der er en advokathjemmeside 

der har skrevet ”Godt nyt til danske virksomheder, der ved vedtagelsen af et nyt lovforslag, endelig 

vil få mulighed for at yde kapitalejerlån. ” 

 

Carina: Det er også rigtigt, men fordi noget bliver lovliggjort er det jo ikke ensbetydende med at det ikke 

er skattepligtigt og det siger overskriften jo sådan set ikke noget om. Vi er meget spændt på at se hvordan 

det udvikler sig. 

 

Stine: Vi reviderer en del selskaber hvor de ikke kan finde ud af hvad der er selskabets og kapitalejerens 

midler. Jeg tror, at denne opfattelse vil fortsætte. Jeg tror, at vi, som revisorer, ser disse lån og så vil 

betingelserne ikke været opfyldt. 

 

Sebastian: Jeg støtte også på det så sent som i går, hvor jeg sad og reviderede et selskab, hvor jeg oplevede 

at kapitalejere har svært ved at placere det korrekte tilhørsforhold på køb af værdipapirer, nærmere 

unoterede anparter. Selskabet havde købt anparterne, men i ejerbøgerne for de unoterede anparter, 

står der anført kapitalejerens private navn. Det er uheldigt. 

 

Carina: Det er helt klart en vigtig opgave, at få forklaret det her med at der er selskabets penge og så er 

der ejernes penge – det er vores opfattelse, at dette særligt gør sig gældende i de mindre selskaber. Det 

er ikke kapitalejerens penge, da du har valgt at anvende en selskabsform. Der er én kasse der er selskabets 

og en anden der er kapitalejerens private sfære. 

 

Hvordan vil Erhvervsstyrelsen sikre sig, at kapitalejere ikke overser en eventuel skattepligt af kapitalejer-

lån? 

Carina: Ikke andet end, at vi har lovet denne her vejledningsindsats og jeg tænker, at såfremt lovforslaget 

bliver vedtaget og ikrafttræden her 1. januar 2017, så er det vigtigt at det bliver signaleret ud til 

omverdenen. Vi har et godt samarbejde med FSR og SKAT og vi vil finde ud af hvordan vi når længst muligt 

ud til de danske virksomheder med budskabet om de skattemæssige forhold. Vi kan lave nok så meget 

vejledning, men vi oplever rigtigt tit, at virksomhederne koncentrerer sig om alt muligt andet. Og det er 

nok bare situationen et eller andet sted, hvor de fleste virksomheder har hyret en revisor til at tage ansvaret 

for disse forhold. 

 

Vil kapitalejere, som er skattepligtige af kapitalejerlån efter ligningslovens § 16 E, fortsat kunne risikere 
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dobbeltbeskatning ved tilbagebetaling af lån? 

Carina: Ja, det er ikke anderledes end i dag. 

 

Øges fleksibiliteten for danske selskaber, når en del af kapitalejerlånene fortsat beskattes efter ligningslo-

vens 

§ 16 E? 

Carina: Ja, det syntes vi egentlig godt at vi kan sige. Skattepligten er uændret, men virksomhederne får 

muligheden for at yde de her lån uden af at overtræde selskabslovgivningen. Det syntes vi er at åbne op 

for en mulighed som ikke tidligere har været der. Men det er klart, at attraktiviteten kan man diskutere, 

da det ikke er fordelagtigt for alle. 

 

I de EU-lande, hvor det er lovligt at yde kapitalejerlån, er kapitalejerlånene tillige skattepligtige? 

Carina: Det ved jeg simpelthen ikke. 

 

Såfremt et kapitalejerlån ydet før august 2012, hvor der blev indført skattepligt lovliggøres, vil lovliggørel-

sen medføre væsentlige ændringer i lånevilkårene og dermed udløse skattepligt? 

Carina: Det vil jeg helst have at I spørger SKAT om, men der vil formentlig være skattepligt, men der er 

det ikke det oprindelige lån der udløser skattepligtigt, men det nye lån, da der sker en identitetsændring 

på lånet. Her vil man anse det gamle lån som værende ophørt og et nyt lån stiftet. Det var der også en 

høringspart der var inde på i et høringssvar. 

 

Sebastian: Vi havde denne her diskussion med Mogens fra Skatteministeriet om, hvornår er noget væsentligt 

ændret i lånevilkårene, fordi mange af de her ulovlige lån, de skal renteberegnes med 10%. Hvis vi nu lovliggør 

lånet efter markedsmæssige vilkår, så er vi nede på en lavere eller højere rente alt afhængig af markedsren-

ten, og så er der tale om en væsentlig ændring til lånevilkårene. Det vil have en stor effekt 

på de kapitalejere der har de gamle lån og så er vi ude i den problemstilling hvor vi skal vurdere om kapital-

ejeren rent faktisk skal lovliggøre sit lån? 

 

Carina: Ja, der kan selvfølgelig være situationer, hvor en lovliggørelse vil medføre en skat, men det er jo 

ikke en undskyldning for ikke at leve op til de selskabsretlige krav. Der er jo tale om et ulovligt forhold, 

Kapitalejeren kan jo også bare tilbagebetale lånet. Hvis vi efterfølgende fanger et ulovligt lån i regnskabskon-

trollen, så vil vi jo rejse en sag om tilbagebetaling, og det vil vi gøre, uanset om kapitalejeren 

ville have blevet beskattet hvis han/hun lovliggjorde lånet. 
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Stine: Ja, for jeg tænker også, at hvis du har en rigtig dårlig betalingsevne og man kan slippe afsted med 

10% i rente, og lånet bliver lovliggjort, så skal der betales skat af lovliggørelsen. 

 

Carina: Der kunne vi gå ind og påbyde en lovliggørelse eller påbyde at lånet bliver tilbagebetalt. 

 

Kunne det tænkes, at der blandt kapitalejere kunne spekuleres i, at etablere selskabskonstruktioner, 

hvor ingen af kapitalejerne har bestemmende indflydelse, og derved har mulighed for at låne penge 

fra kapitalselskabet uden at det udløser skattepligt? 

Carina: Ja, der vil da sikkert være nogle enkelte situationer. Netop lige denne her problemstilling med at 

omstrukturere for at undgå bestemmende indflydelse – ja det kunne jeg da godt forestille mig - alt for at 

undgå skat. Jeg tror at det er SKATs gebet, men det er klart, at der altid er en risiko for omgåelse. Det 

er noget Erhvervsstyrelsen formentligt aldrig ville opdage og ville formentlig aldrig gå så dybt ned. Skatte-

mæssigt har man en mulighed for at statuere omgåelse, som jeg talte om. Det er jo, hvis der ikke er 

overensstemmelse mellem realia og formalia, og så vil man måske kunne beskatte alligevel med henvisning 

til, at der foreligger omgåelseshensigt. Det ved jeg ikke – I må forhøre jer nærmere herom hos SKAT. 

 

Stine: Men der er mange selskaber der har kapitalejere der ejer 50/50, hvor disse driver denne virksomhed 

sammen, og der er der ikke tale om omgåelse og så ville man kunne låne midler skattefrit. 

 

Er det muligt, at eftergive et lovligt kapitalejerlån? 

Carina: Umiddelbart ja, muligvis med skattemæssige konsekvenser for selskabet. Jeg vil gerne vende forholdet 

med Jan Christian Nielsen og vende tilbage. 

 

Hvad vil de regnskabsmæssige konsekvenser være for de ”gamle” ulovlige kapitalejerlån, ydet før 14. 

august 2012, i forhold til lovforslaget og hvad vil proceduren for de ”gamle” kapitalejerlån være, såfremt 

de ikke kan blive lovliggjort som følge af ikke tilstrækkelige frie reserver? 

Carina: Jeg kan ikke se, at der skulle opstå nogle ændringer. Hvis man aflægger et regnskab for 2016, må 

man stadigvæk have en supplerende oplysning, hvis lånet er der på balancedagen og det er ulovligt, eller 

der har været et ulovligt lån i løbet af regnskabsåret. Man kan nævne i årsrapporten, hvis lånet er blevet 

lovliggjort på en generalforsamling i f.eks. marts 2017. 

 

Sebastian: Og hvis lånet så ikke er blevet lovliggjort, så vil man altid have en supplerende oplysning i 
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regnskabet fordi, at det ikke er muligt efterfølgende at lovliggøre lånet? 

 

Carina: Jo, altså det skal ske på den første generalforsamling der afholdes i 2017. 

 

Stine: Erhvervsstyrelsen vil ikke åbne op for, at hvis selskabet ikke har de nødvendige frie reserver, så 

kan det blive lovliggjort på et senere tidspunkt? 

 

Carina: Nej, så kan selskabet lovliggøre den del af det ulovlige lån, der kan rummes inden for de frie reserver, 

og så kan Erhvervsstyrelsen påbyde tilbagebetaling af den del der stadigvæk er ulovlig. Det vil i 

vores optik være et separat lån under samme regnskabspost. 

 

Sebastian: Så vil vi komme ud en skattemæssig problemstilling igen, fordi hvis du lovliggør en del af lånet, 

så udløser det skattepligt på den del der lovliggøres inden for de frie reserver, hvis det ulovlige lån 

er fra før 14. august 2012 vel at mærke. 

 

Carina: Ja. Man kan jo undgå skatten ved at tilbagebetale lånet. 

 

Det fremgår af lovforslaget, at det er den samlede økonomiske effekt af lånet, som skal kunne rummes 

inden for selskabets frie reserver. Herved skal kildeskatter eller udbytteskat også kunne indeholdes 

i de frie reserver. Betyder det, at kildeskatter eller udbytteskat ligeledes skat bindes på egenkapitalen? 

Hvordan skal tilskrevne renter på kapitalejerlånet behandles i regnskabet? 

Carina: Ja. 

 

Sebastian: Og det samme gør sig gældende for renterne? 

 

Carina: Nej, de skal faktisk betales løbende. Det er sædvanlige forretningsvilkår at der betales løbende 

renter. 

 

Sebastian: Hvad nu, hvis renterne ikke betales løbende? 

 

Carina: Så er der tale om et nyt kapitalejerlån. 

 

Sebastian: Men hvis det bliver et nyt kapitalejerlån, så skal det vel også bindes på den bundne reserve? 
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Carina: Ja, det kan du sige. 

 

Stine: Med de samme betingelser. 

 

Carina: Ja. 

 

Ser Erhvervsstyrelsen nogle soliditetsmæssige problemstillinger ved lovforslaget? 

Carina: Nej, det er uændret. 

 

Reflektering efter alle spørgsmål var stillet og besvaret 

Carina: Det bliver spændende, at se hvad folketingsforhandlingerne fører til, fordi der er nogle af parter 

der har kaldt på revisors medvirken i høringen, og ministeren der på talerstolen sagde, at der må findes 

en løsning for de virksomheder som er under revisionsgrænsen. Jeg går ud fra, at han mente revisionspligten 

Det er typisk også et emne der bliver bragt op når der er tale om regnskab. Revision har bare en 

stor betydning og man kan sige, at SKAT også altid er rigtig interesseret i, at revisor er inde over, så det 

kunne godt være at vi endte der hvor kapitalejerlån bliver lovlige, men der så er det her krav om at der 

skal være en revisorerklæring. Det kunne man ende ud i og så ville det jo være meget nemmere. 

 

Stine: Jeg syntes personligt også, at det giver god mening at undlade revisionspligt på nogle selskaber. 

 

Carina: Jo, man kan også sige, at det er virksomheder der er så små, at det ikke har den store betydning 

eller interesse. Hvis man har nogle interessenter der interesserer sig for dit regnskabsforhold, så spørger 

de jo ind og i givet fald må man levere et revideret regnskab til brug for dem, hvis det med tiden viser 

sig, at der er efterspørgsel herpå. 

Stine: Er det på tale, at lempe revisionspligten yderligere? 

 

Carina: Nej, sidste år blev der lavet en analyse, som stadigvæk ikke helt er kommet igennem systemet. 

Analysen var et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og Skatteministeriet, hvor der blev analyseret på 

hvad man gør i andre lande i relation til revisionspligten og hvilke fordele og ulemper der er opstået. 

Kontrolmæssigt er det jo bare rigtig rart for os og SKAT, at have et revideret regnskab, men omvendt er 

det også en stor økonomisk belastning for nogle virksomheder. Der var forskellige muligheder i spil i 

denne rapport, men den er som sagt, endnu ikke godkendt endeligt. Det er et rigtig kildent politisk emne 
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som kommer op med jævne mellemrum. Det er noget der er målt mange byrder på, de her AMVAB-målinger, 

så det er klart at når politikkerne går ud og siger at der er implementeret administrative lettelser, 

så peger pilen indimellem herover, hvor der kommenteres på revisionspligten, som er målt til mange millioner 

kroner. Det kunne være man kunne finde en god løsning ved at sammenligne med andre lande. Man har også 

set undersøgelser, som siger, at bare revisor har været inde over regnskabet med en opstilling, så har man en 

langt højere kvalitet end i de tilfælde hvor revisor slet ikke har været inde over regnskabsopstillingen. Så kunne 

man nøjes med at kræve noget andet end revision, men stadigvæk have en 

revisor inde over. 
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18 Bilag 2 – Interview Mogens Jonas Rasander, Chefkonsulent, Skatteministeriet 

 

Bilaget er indhentet fra følgende kilde: 

 

Kandidatafhandling 

Kapitalejerlån – konsekvenser ved lovliggørelse af kapitalejerlån; Sebastian Diemer Kjeldgaard og Stine Sene-

berg Winkel; 29. november 2016; Cand.merc.aud 

 

Tilstede: 

Mogens Jonas Rasander, 

Stine Seneberg Winkel og 

Sebastian Diemer Kjeldgaard. 

 

Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K, torsdag den 20. oktober 2016, kl. 10:00. 

 

Indledningsvis 

Mogens: Skatteministeriet har den holdning, at fastholde den værns regel der blev indført i 2012. Det er 

af gode grunde at dette værn opretholdes, således at kapitalejere bliver beskattet af løn eller udbytte. 

Det er selve essensen af det og det kan vi ikke rigtig se skulle ændres. Vi vidste udmærket godt, at når 

man arbejder med et selskabsretligt lovforslag, så vil der komme et pres, hvilket man kan se af høringssva-

rene. Høringssvarene er forståelige nok, fordi mange høringsparter har en naturlig undren. 

 

Hvad er Skatteministeriet holdning og reaktion på lovforslaget om betinget lovliggørelse af kapitalejerlån? 

Mogens: Vores holdning er at vi mener ikke at vi vil ændre vores skatteregler, ved VI mener jeg skatteministe-

ren. Når vi giver bidrag til høringssvar så er det noget ministeren godkender. Sådan foregår det på et inter-

ministerielt plan når vi har med folketinget at gøre. Vi har ikke nogen holdning til hvad man selskabsretligt vil 

gøre, det er ikke altid vi har nøjagtigt de samme regler. Vores holdning er, at vi ikke har 

nogen mening herom, at man ønsker at ændre selskabsretligt. Vi har dog den holdning at vi fastholder 

skattereglerne. 

 

Har skatteministeriet drøftet lovforslaget med Erhvervs- & Vækstminister Troels Lund Poulsen og/eller 

andre relevante personer fra Erhvervs- & Vækstministeriet? 
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Mogens: Det foregår i praksis sådan at jeg sammen med en fra skat drøfter forholdene med en sagsbehandler 

fra Erhvervs- & Vækstministeriet, men det vil typisk være en fra Erhvervsstyrelsen. Det er lidt 

forskelligt. 

 

Har Skatteministeriet identificeret skattemæssige problemstillinger vedrørende det nye lovforslag? 

Mogens: Vi havde forventet, at der kom nogle gnidninger. Vi mente fra start af at lovforslaget ikke ville 

ændre skattereglerne, fordi at reglen i ligningslovens § 16 E er en regel der siger, at yder man lån til en 

aktionær med bestemmende indflydelse, så anser vi det ikke for et lån. Man anser det for en hævning 

uden tilbagebetalingspligt og derfor er det enten udbytte eller løn. Det ændrer ikke på reglerne om man 

selskabsretligt lovliggør det. Det står også anført tidligere i bemærkninger til ligningslovens § 16 E, at 

det også ville gælde hvis aktionærlån efter udenlandske regler dengang eller i dag var lovligt. Vi vidste 

altså hele vejen tilbage i 2012, at nok var det selskabsretligt ulovligt i Danmark, men lovligt i andre 

lande, men det ændrer ikke på skattepligten i Danmark. På den måde har vi hele tiden vidst, at det ikke 

ville ændre vores skatteregler. Det var vigtigt at få indført, for både Skatteministeriet og Erhvervs- & 

Vækstministeriet, at opretholde værns reglen. 

 

Vil lovliggørelse af kapitalejerlån ændre den skattemæssige behandling af ligningslovens § 16 E? 

Mogens: Skatteministeriets holdning er at vi fastholder lovbestemmelsen. 

 

Sebastian: Ser skatteministeriet at der bør foretages ændringer til skatteloven? Vi ved at nogen af hørings-

parterne har efterlyst, at denne her selskabsretlige lovliggørelse af kapitalejerlån også bør ændres 

på de skatteretlige regler, som følge af manglende symmetri mellem lovene. 

 

Mogens: Skatteministeriet fastholder stadigvæk værns reglen. 

 

Sebastian: kunne man se nogle gode årsager til at ændre skatteloven? 

 

Mogens: Hvis der skulle være en grund til at ændre skatteloven, så skulle det være fordi at man havde et 

ønske om at man skulle have ens regelsæt selskabsretligt og skatteretligt. Men det mener vi slet ikke er 

aktuelt, fordi der er tale om en værns regel, altså der er en grund til at man i sin tid har indført reglen. 

 

Stine: Argumentet om at man ikke skal kunne hæve skattefrit eller skyde skatten? 

Mogens: Ja, lige præcis. Det var noget mere kompliceret i gamle dage, hvis man havde et aktionærlån, så 
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var det noget med at man ikke beskattede på det tidspunktet hvor det opstod, men så skulle du hen og 

kigge på om låntager var insolvent og om hvorvidt det på det tidspunkt skulle beskattes som løn eller udbytte. 

Det var meget mere besværligt for alle parter også dem der havde foretaget lånet. Vi mener i 

bund og grund at reglen er relativt simpel og at man skal holde sig fra at hæve penge ud af selskabet. 

Hvis man ønsker at få midler ud af selskabet, så står det en frit for at hæve løn eller udbytte, kapitalnedsæt-

telse eller hvad det nu måtte være. 

 

Ser Skatteministeriet, at der bør foretages ændringer til skattelovgivningen i tilfælde af, at lovforslaget 

bliver vedtaget? 

Stine: Vil kapitalejere, som er skattepligtige af kapitalejerlån efter ligningslovens § 16 E, fortsat, efter 

det nye lovforslag, risikere en eventuel dobbeltbeskatning ved tilbagebetaling af lån? 

 

Mogens: Så skal jeg lige høre, hvad mener I med dobbeltbeskatning? 

 

Stine: Det er i forhold til om man har lånt penge og tilbagebetaler med midler og ikke udlodder fordringen. 

Er det uændret i forhold til tidligere? 

 

Mogens: Ja, nu er vi ikke glade for ordet dobbeltbeskatning, men der sker en beskatning på det tidspunkt 

hvor man foretager dispositionen. Og så er det jo rigtigt, at hvis man tilbagebetaler pengene, så sker der 

ikke noget med det, da selskabet er skattefritaget ved tilbagebetaling og så er det klart, at hvis man hæver 

midlerne igen som udbyttet, så bliver det beskattet som udbytte. Det er to forskellige dispositioner – 

1) man har taget et lån, og det ved man på det tidspunkt lånet ydes og er skattepligtigt - 2) at man så 

vælger, at tilbagebetale og hæve pengene en gang til, er jo så en anden disposition. Men det ændrer ikke 

noget i forhold til tidligere. 

 

Stine: Vi er bekendt med hvordan vi teknisk vil løse, at kapitalejere undgår en eventuel dobbeltbeskatning 

ved at udlodde fordringen fremfor at tilbagebetale. 

 

Sebastian: Det der ville være en risiko var, hvis man ikke lavede en lønudbetaling eller en udlodning af 

udbytte, men at kapitalejer tilbagebetalte pengene til selskabet, så ville der ske en dobbeltbeskatning, 

fordi kapitalejer bliver beskattet og fordringen bliver udlignet med beskattede penge. Når pengene skal 

ud af selskabet igen, så vil der ske en dobbeltbeskatning. 

Mogens: Ja, men det mener jeg ikke at der bliver ændret på. Den risiko vil fortsat være der. 
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Øges fleksibiliteten for danske selskaber, når en del af kapitalejerlånene fortsat beskattes efter ligningslo-

vens § 16 E? 

Mogens: Nu er vi nok mere over i et spørgsmål til Erhvervsstyrelsen. Forskellen er at vi beskatter kun når 

der er tale om bestemmende indflydelse, hvor den selskabsretlige lovliggørelse går på, at det både er 

ledelsen og kapitalejere. På den måde kan man vel godt sige, at der er øget fleksibilitet. Skatteministeriet 

har dog en værns regel om den bestemmende indflydelse. Ellers er det Skatteministeriets holdning, 

at det åbner op for en selskabsretlig lovlig mulighed for at låne penge til personer der ikke har bestemmende 

indflydelse. 

 

I de EU-lande, hvor det er lovligt at yde kapitalejerlån, er kapitalejerlånene tillige skattepligtige? 

Mogens: Det ved jeg faktisk ikke, hvordan det behandles? Det tør jeg ikke at svare på. 

 

Kunne det tænkes, at der blandt kapitalejere kunne spekuleres i, at etablere selskabskonstruktioner, 

hvor ingen af kapitalejerne har bestemmende indflydelse, og derved har mulighed for at låne penge 

fra kapitalselskabet uden at det udløser skattepligt? 

Mogens: Ja, det kan altid tænkes. 

 

Sebastian: hvis vi tager et praktisk eksempel – et kapitalselskab ejes af 4 advokater med 25% hver. Selskabs-

retligt kan der ydes lån på lovlig vis og der vil ikke ske nogen rapportering fra revisor til omverdenen. Skatte-

retligt vil der ikke ske beskatning, for der er ikke tale om personer med bestemmende indflydelse. Er vi ikke 

tilbage i samme situation som dengang det var lovligt at yde lån? 

 

Mogens: Det er klart, at når vi har en værnsregel der siger, at personer med bestemmende indflydelse 

skal beskattes og det står også klart, at når vi tager personer som ikke har bestemmende indflydelse, så 

bliver man ikke beskattet. I sådan en situation med et selskab og fire aktionærer, der ikke i sig selv har 

bestemmende indflydelse, så bliver man nødt til at vurdere om der er en eller anden form for fælles ledelse 

jf. ligningslovens § 2, stk. 2. Her vil det blive en subjektiv konkret vurdering i det enkelte tilfælde. 

Det er indbygget i ligningslovens § 2, at nok så regner man med nogle stemmeandele og ejerandele, og så 

medregner man hvad nærtstående har osv. Jeg har ikke set sådan nogle sager. 

 

Stine: I forhold til de selskaber vi sidder med til dagligt, så er der en del eksempler på ejerskab mellem 

kone og mand med 50/50-ejerskab hver. Her ville jeg mene at der er tale om nærtstående parter, men vi 



HD 2.del (Ekstern regnskab og Skat) 

Kapitalejerlån, Afgangsprojekt 2018 

Victoria F. Åkerlund, Nikolaj Grimstrup 

 

 

Side 99 af 119 

har også konstruktioner hvor 2 kompagnoner ejer 50% hver eller nogle ejer 70/30. Så her kunne man måske 

gøre det skattefrit for vedkommende der ejer 30%. 

 

Mogens: Hele tanken ved at lave værnet er at folk med bestemmende indflydelse skal beskattes. Men der 

vil være nogle modstående interesser indbygget i en selskabskonstruktion. Hvis man ejer et selskab sammen 

om det er 70/30 eller 50/50, så er der nogle modstående interesser. Man vil nok have svært ved at 

låne penge ud til en minoritetsaktionær for at omgås det, hvis nu man risikerer ikke at få pengene igen. 

Men det er klart, at selvfølgelig kan det ske, men så må man foretage en konkret vurdering og se om der 

er en eller anden form for fælles ledelse. 

 

Sebastian: Kunne dokumentationen for en fælles ledelse være et generalforsamlingsreferat eller et beslut-

ningsreferat der rent selskabsretligt går ind og siger, at nu yder selskabet et lån til kapitalejerne og 

det har kapitalejerne skrevet under på? 

 

Mogens: Det tør jeg ikke svare på helt konkret – det vil jeg overlade til SKAT. 

 

Sebastian: Men jeg tænker bare rent logisk, at det er jo en af betingelserne som selskabsretligt skal være 

opfyldt, at der foreligger et beslutningsreferat, hvor det bliver vedtaget. Det kunne vel godt være en doku-

mentation for at der er foretaget en fælles beslutning? Og så kan det medføre skattepligt? 

 

Mogens: I ligningslovens § 2, stk. 2 står det angivet, at hvis en selskabsdeltager har indgået aftale om 

fælles bestemmende indflydelse med andre selskabsdeltagere, så vil de andre selskabsdeltagere, som i 

dette tilfælde er minoritetsaktionærer, karakteriseres som kapitalejere med bestemmende indflydelse. 

Det er kun i tilfælde af at kapitalejerne klart har tilkendegivet over for hinanden, at der skal ske en fælles 

ledelse. 

 

Sebastian: Så du mener, at i situationen med de fire advokat, så kan det udløse skattepligt? 

 

Mogens: Ja, men kun i det tilfælde at kapitalejerne har en aftale om udøvelse af fælles ledelse. Dette er 

en værns regel, som blev indført i forbindelse med kapitalfondsindgreb, hvor mange siger at nok har ingen 

bestemmende indflydelse, men der kan være en aktionær. Formentlig er der ikke noget i forhold til 

aktionærlån. 

Hvilke refleksioner har Skatteministeriet på udenlandske kapitalejere? 
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Mogens: Skatteministeriet har ikke gjort sig nogle overvejelser om dette forhold. 

 

”Gamle” ulovlige kapitalejerlån, opstået før ligningslovens § 16 E blev indført, vil disse lån blive skatteplig-

tige, såfremt de ”gamle” ulovlige kapitalejerlån lovliggøres? Er der tale om væsentlige ændringer til låne-

vilkårene og dermed stiftelse af en ny fordring? 

Mogens: Ændring af væsentlige lånevilkår kunne sagtens være, at der skatteretligt ville ske en indfrielse 

af de gamle lån, hvortil der kommer en realisationsbeskatning, og stiftelse af nyt lån. Men jeg tror ikke 

blot det at de gamle lån lovliggøres, ændrer noget. Hvis man låner af sit selskab, så har man vel aftalt en 

rente og fastlagt en afdragsprofil. 

 

Sebastian: De lovlige lån er på markedsvilkår, men de ulovlige lån havde en højere rente med ca. 10%. 

Hvis vi nu lovliggør de her gamle lån, så bliver det nye lån optaget på markedsvilkår til en væsentligt lavere 

rente og afdragsmæssigt kan det også ske at man aftaler en ændring hertil. Er det Skatteministeriets 

opfattelse, at man ændrer lånevilkårene væsentligt? 

 

Mogens: Ja, det kunne det godt være. Men hvis du reelt ændrer lånevilkårene ved en selskabsretligt lovliggø-

relse og man bibeholder, den mellem selskabet og aktionærens, oprindelige afdragsprofil, rente og 

sikkerhed – så sker der vel ikke nogen konkret ændring af lånevilkårene. 

 

Stine: Hvis de gamle lån var ulovlige selskabsretligt, så skulle kapitalejer tilbagebetale straks, men ved 

at lånet bliver lovliggjort, så skal lånet ikke tilbagebetales straks eller hvordan? 

 

Mogens: Nej, men det er svært at sige hvordan man har gjort i de enkelte tilfælde. Mange har ikke tænkt 

over situationen. Det er svært for mange i situationen at skille mellem hovedaktionær og selskab. I 

mange tilfælde er der ikke aftalt nogle vilkår mv. Vi mener, at hvis det er sådan at man ændrer de oprindelige 

lånevilkår, så kan det godt anses som en indfrielse og oprettelse af et nyt lån. 

 

Sebastian: Sådan generelt set? 

 

Mogens: Nej ikke generelt, men ud fra en konkret vurdering. Hvis det viser sig at der reelt sker en ændring 

af lånevilkårene. 

 

Sebastian: Men det vil der alt andet lige, fordi vi har med gamle ulovlige lån at gøre, hvor der er nogle 
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specifikke lånevilkår, men de bliver ændret til mere lempelige vilkår ved en lovliggørelse. 

 

Mogens: Det ændrer ikke at vi beskatter. Der skal tages udgangspunkt i den aftale der er med selskabet, 

herunder de lånevilkår som eksisterer. Det er klart, at hvis lånevilkårene ændrer sig, så kan det ikke udelukkes, 

at man vil beskatte det, da der er tale om oprettelse af et nyt lån. 

 

Sebastian: Hvad indebærer væsentlige ændringer til lånevilkårene? Jeg tror at det godt kan gå hen og 

blive et større problem fordi, at man skatteretligt går ind og vurderer at når man selskabsretligt lovliggør 

de gamle kapitalejerlån, så sidestilles det skatteretligt med at stifte et nyt lån, hvilket udløser skattepligt. 

 

Mogens: Der er stadigvæk en aftalefrihed mellem aktionæren og selskabet, og hvis de opretholder de 

samme vilkår som hidtil, så er vi nødt til skatteretligt at anerkende det. Det er Skatteministeriets umiddelbare 

holdning. Men det er svært at sige. 

 

Sebastian: Hvis vi ser tilbage til 2012, hvor ligningslovens § 16 E blev indført, så var der samme situation 

med de lån som var opstået før lovens indførelse. Der mener jeg at nogle af ministerierne sagde, at der 

ikke ville opstå skattepligt på de gamle lån, men de skal selvfølgelig tilbagebetales. Og det er egentlig 

lidt samme situation i dag – vi kommer lidt ud i samme dilemma med at det blive en problemstilling, hvis 

alle de gamle lån bliver lovliggjort og dermed udløser skattepligt. Kunne de danske virksomhedsejere generelt 

have interesse i at lovliggøre deres lån? 

 

Stine: … eller undlader de danske virksomhedsejere, at lovliggøre lån fordi det udløser skattepligt, da 

der skatteretligt stiftes et nyt lån? 

 

Mogens: Ja, det udløser skattepligt hvis vilkårene bliver ændret. Det må være forudsætningen, at man 

beskatter i denne her situation efter kursgevinstlovens regler, altså at der sker ændring i lånevilkårene. 

 

Sebastian: Jeg skal lige forstå – det kan godt være jeg ikke forstod det grundigt – men hvad var det helt 

præcist væsentlige ændringer kunne være? 

 

Mogens: Det kunne være at man ændrer afdragsprofilen eller renten og vel sagtens også sikkerhedsstillelsen. 

Sebastian: Renten vil blive ændret væsentligt fordi før denne her lovliggørelse var renten på de ulovlige 

lån på 10% og hvis vi ændrer til markedsvilkår kan det være renten falder med 6%. 
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Mogens: Så kan det ikke udelukkes, at man beskatter, men der er stadigvæk en mulighed for at parterne 

kan opretholde de 10% i rente. Hvis selskabet og kapitalejeren har indgået en låneaftale tilbage i 2010 

med en rente på 10% og en afdragsprofil på 10 år, så sker der en selskabsretlig lovliggørelse af det her 

lån, og hvis man fortsætter på de eksisterende vilkår, så vil jeg ikke umiddelbart mene at der skal ske 

noget skattemæssigt fordi der er tale om det samme lån. Men hvis du går ind og ændrer renten til noget 

helt andet, så vil man nok skulle se på om der er tale om et så væsentligt ændret lånevilkår, der gør, at 

praksissen efter kursgevinstloven vil være, at anse lånet for indfriet og at et nyt lån er optaget. Så er det 

klart at man havner i sådan en situation, hvor et nyt lån optages og man vil være skattepligtig af den realisa-

tion man har af det gamle lån. 

 

Hvordan vil den skattemæssige behandling være med hensyn til tilbagebetaling af lovlige kapitalejerlån? 

Mogens: Dette forhold har vi været inde på tidligere. 

 

Stine: Ser du andre problemstillinger i det her lovforslag? 

 

Sebastian: Det er interessent med de gamle lån. 

 

Hvad er Skatteministeriets holdning til signalværdien i lovforslaget blandt de danske virksomheder? 

Mogens: Ja, der er en informationsopgave for Erhvervsstyrelsen, dels som følge af det selskabsretlige og 

dels fordi man skal huske på, at der er denne her skattemæssige værns regel. Det er vigtigt at gøre opmærk-

som på, at ændrer man lånevilkår, så kan det medføre skattepligt. 

 

Stine: Har Skatteministeriet tænkt sig at informere om at man skal huske en evt. skattepligt? 

 

Mogens: Nej, ikke andet end at vi har forsøgt at bidrage med bemærkninger til Erhvervsstyrelsen og tydelig-

gøre at det ikke ændrer på den skattemæssige behandling vedrørende lån til kapitalejere med bestemmende 

indflydelse. Man kan også tydeligt se det på høringssvarene, at mange af høringsparterne gør opmærksom 

på dette forhold med det signalement der kan være risiko for at opstå. Vi er enige i, at der 

også kan opstå risiko for forvirring, men vi syntes at der stadigvæk er rigtig gode grunde til at opretholde 

vores værns regel. Vi ønsker bare at man skal beskattes af det der hives ud af selskabet. Fordi man kalder 

det et lån, så skal man ikke slippe billigere for det. Der er en grund til at man indførte reglen. At 

man så lovliggør det selskabsretligt, så er der ingen grund til at ændre reglen. 
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Stine: Tror du lovforslaget bliver vedtaget? 

 

Mogens: Det tør jeg simpelthen ikke svare på. Jeg ved ikke hvad der er indgået af politiske aftaler. Nogle 

gange står det direkte i lovforslaget. Det tør jeg ikke svare på. Det er mit indtryk, at de fleste lovforslag 

der bliver fremsat, bliver vedtaget. Der er ingen politikere der har interesse i at diskutere et dødsdømt 

emne. 
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19 Bilag 3 – Samtale Jørgen Blom, Partner, Assurance, Ernst & Young Godkendt Revisionspart-

nerselskab 

 

Bilaget er indhentet fra følgende kilde: 

 

Kandidatafhandling 

Kapitalejerlån – konsekvenser ved lovliggørelse af kapitalejerlån; Sebastian Diemer Kjeldgaard og Stine Sene-

berg Winkel; 29. november 2016; Cand.merc.aud 

 

Tilstede: 

Jørgen Blom, 

Stine Seneberg Winkel og 

Sebastian Diemer Kjeldgaard. 

 

Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, torsdag den 27. oktober 2016, kl. 09:00. 

 

Jørgen: Det er som udgangspunkt ikke selskabet der har skatteforpligtelsen. Selskabet har kun indeholdelses-

pligten, hvis den er der, og det syntes jeg har været en af de problemstillinger, der har været gennemgribende 

i det her. Hvornår og hvem er det der hæfter for hvad? Da man oprindeligt indførte skatteændringen, stram-

ningen på at kapitalejerlån skulle beskattes, der drøftede jeg tit problemstillingen med vores skattefolk. Skat-

tefolkene sagde, at problemstillingen løses i mindelighed, hvis selskabet ikke tilbageholder kildeskatter, så er 

det lønmodtageren eller aktionæren der bliver beskattet eller får en personlig restskat – det bliver bare løst i 

mindelighed, men lovgivningsmæssigt bliver man nødt til at finde ud af hvem der har forpligtelsen for at finde 

ud af om den skal afsættes i selskabets regnskab. Det ved I formentlig også fra FSR’s notat, at som udgangs-

punkt så er det ikke selskabets forpligtelse, men forpligtelsen kan opstå hvis vedkommende ikke får forplig-

telsen indbetalt. 

 

Stine: Vi var inde ved Erhvervsstyrelsen i går og tale med én som var med til at udforme lovforslaget, og 

hun var også af den opfattelse, at ved indførelsen af ligningslovens § 16 E ikke rigtig havde den ønskede 

effekt som loven var tiltænkt. Omfanget af lånene havde ikke faldet tilstrækkeligt. 

Jørgen: Helt overordnet, så mener jeg ikke at dette lovforslag kommer til at virke. Det er en lovgivning 

for at Troels Lund Poulsen, kan sige at vi har de samme regler som i Tyskland, men de virker bare ikke. 
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Stine: Vi spurgte også Carina inde hos Erhvervsstyrelsen om andre EU-lande også havde skattepligt på kapi-

talejerlån. Erhvervsstyrelsen havde tænkt på, at undersøge forholdet, men det er ikke rigtig sammenligneligt. 

 

Jørgen: Man kan undre sig over at Erhvervsstyrelsen har brugt en masse ressourcer på og har fået tilført 

mange ressourcer for at forfølge kapitalejerlån. Hjælper det så Erhvervsstyrelsen, at lovliggøre kapitalejerlån? 

Det tror jeg ikke det gør. Jeg tror, at der kommer til at ske det, at en masse af de her lån ikke 

overholder de betingelser, som skal være opfyldt. Formaliseringen kommer ikke til at ske og så bliver det 

stadigvæk ulovligt. 

 

Sebastian: Ved en kontrol, hvad kan Erhvervsstyrelsen kontrollere, hvis ikke der foretages en mere dybdegå-

ende kontrol? Erhvervsstyrelsen kan kun kontrollere om selskabet har rummet dispositionen inden 

for de frie reserver. Erhvervsstyrelsen kan ikke kontrollere om der foreligger et skriftligt beslutningsreferat. 

 

Jørgen: Hvis jeg sidder og læser lovforslaget, så er der en sjov skildring mellem et lovligt og et ulovligt 

lån. Ved et lovligt lån skal der være en egenkapitalbinding, men det skal der ikke være ved et ulovligt 

lån. 

 

Sebastian: Hvorfor syntes du det? 

 

Jørgen: Det kan blive et tydeligt tegn i kontrollen om det her er lovligt eller ej. Nu tænker jeg især på 

de virksomheder som ikke er revideret. Hvordan kan man fange forholdet i XBRL-indberetningen? Det kan 

man faktisk ikke, fordi ingen erklærer sig på om der er tale om et lovligt eller ulovligt lån. Årsregnskabslovens 

§ 73 siger, at man skal oplyse forholdet uanset om det er et lovligt eller ulovligt lån, men principielt kan man 

ikke se det. Man får ikke en supplerende oplysning eller oplysning om forhold i regnskabet. Hvis forholdet 

bliver korrekt indregnet i regnskabet, så kan muligvis man se det på egenkapitalreserven om den er der eller 

ej. 

 

Sebastian: Forudsat, hvem der opstiller regnskabet. 

 

Jørgen: Forudsat, at regnskabet er rigtigt. 

 

Stine: Det var også et forhold vi drøftede med Erhvervsstyrelsen. Det er fint nok, at Erhvervsstyrelsen 

kontrollerer store ulovlige lån og de virksomheder der har fravalgt revision, som har lovlige eller ulovlige 
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lån, men hvad med de virksomheder som har store andre tilgodehavender, hvor der ikke er givet oplysninger. 

Men det er jo klart, at Erhvervsstyrelsen ikke kan fange alt i deres kontrol. 

 

Jørgen: Det er også det man generelt må holde sig for øje. Hver gang der bliver udarbejdet en lov, så er 

det ikke for at dæmme op for dem som vil undgå at oplyse om kapitalejerlån. Det kan man ikke. 

 

Stine: Min personlige holdning er, at situationen vil fortsætte som hidtil. Vi sidder med de små og mellemstore 

virksomheder og de får ikke opfyldt formaliteterne selv som lovforslaget flager. 

 

Jørgen: Der er nogen som syntes, at lovforslaget er en rigtig god ide. Hovedaktionæren, er vedkommende 

som vi typisk snakker om, fordi der er tale om selskaber, hvor der typisk er få aktionærer. Så er der aktionæren, 

som har et associeringsforhold, som den dag i dag ikke kan låne ud, altså et ejerskab på 20-50 %. Disse sel-

skaber kan efter lovforslaget nu optimere deres likviditet. En associeret virksomhed kan på lovligvis optage 

en cashpool. Det kunne der godt ligge nogle fordele i. Der er nogen som vil have gavn af lovforslaget uden af 

at en beskatning går ind og ødelægger. Pointen er, at nogle danske virksomheder kan gå ind og optimere 

likviditeten. 

 

Stine: Hvad tænker du i forhold til hvis man havde en situation hvor to kapitalejere har en ejerandel på 

50/50 af et selskab, hvor der kan ske et lovligt og skattefrit lån til kapitalejerne? 

 

Jørgen: Ja, det er associeringsforholdet, hvilket jo er fint nok. Vi havde et eksempel sidste år, hvor der 

var lige netop en sådan konstruktion dog med et holdingselskab. Der ringede klienten og sagde, at der 

skulle foretages ekstraordinær udlodning af udbytte lige inden nytår. Der svarede vi, at det kræver at vi 

laver en mellembalance og den skal vi reviewe, hvilket klienten syntes var enormt besværligt. Det endte 

med, at kapitalejerne vedtog, at låne i hinandens holdingselskab. Kapitalejerne var dermed uafhængige, 

men det blev anset som omgåelse. 

 

Stine: I forhold til vores speciale, der er en af problemstillingerne den, at vi har en del kunder som har 

denne selskabskonstruktion, hvor det vil være en mulighed at låne lovligt og skattefrit. 

Jørgen: Så kommer vi hen til det som Finansrådet og FSR har haft fremme i deres høringsnotater; hvad 

har kapitalejerlån med erhvervsmæssig drift at gøre og hvad vil de revisionsmæssige udfordringer komme 

til at give? Det er trods alt nemmere, at revidere debitorer der er i selskabsform i forhold til at vurdere 

boniteten i en persons mulighed for at tilbagebetale. Man flytter samtidig forholdet om kontrol og ingen 
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kontrol, hvilket betyder, at man kan trække en sambeskatning med og en koncernregnskabspligt med ved 

at tilrettelægge selskabskonstruktioner. Men selvfølgelig kan man spekulere i det. Det kan have nogle 

reelle konsekvenser. 

 

Stine: Jeg har en kunde, hvor der er to kapitalejere som ejer et holdingselskab med to underliggende 

driftsselskaber. Kapitalejernes ejerandel er 50/50 og kapitalejerne er ansat i hver deres driftsselskab. 

Denne konstruktion har altid været der. Efter det nye lovforslag vil kapitalejerne kunne låne penge op til 

holdingselskaberne og ud til dem selv skattefrit. 

 

Sebastian: Så ville det have været sjovt, hvis kapitalejerforholdet var 40/60, ville det så være fair, at 

den ene kapitalejer er skattepligtig af lån medens den anden kan få ydet lån skattefrit? Vi har haft et 

interview med én fra Skatteministeriet og vi viste også denne her konstruktion, hvor man skattefrit og på 

lovligvis kan hæve penge ud af selskabet. Det ser ud til at der er mulighed for, at vi kommer tilbage til 

den situation hvor der var mange skatteudskydelser, som følge af lån der ikke blev tilbagebetalt. Personen 

fra Skatteministeriet var inde på, at såfremt kapitalejerne har aftalt fælles ledelse efter ligningslovens 

§ 2, stk. 2, så vil forholdet udløse skattepligt for begge kapitalejere. Men det kræver, at kapitalejerne 

har aftalt fælles ledelse inden de indgår i selskabsformen. 

 

Stine: Personen fra Skatteministeriet var inde på, at der kunne man fange en del af disse konstruktioner. 

Efter mødet dykkede vi dybere ned i nogle afgørelser om fælles ledelse. Vi fandt en afgørelse om, at 

f.eks. almindelige aktionæroverenskomster med udbytte og forkøbsret ikke var tilstrækkelig for at anses 

som fælles ledelse. Det skal være fuldstændig formelt nedskrevet. 

 

Jørgen: Hvis vi tager forholdet vedrørende fælles ledelse ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel, så er det 

ikke det samme som en kontrol. Absolut ikke. Tværtimod, på den ene side har man et associeringsforhold, 

som er betydelig indflydelse, så har man bestemmende indflydelse og så har man det her midterfelt, 

der er så låst, at ingen af parterne kan gå ind og kontrollere noget som helst. Kapitalejerne skal 

være enige om alt, i hvert fald om alle væsentlige beslutninger. Det er et lille vakuum som ligger og ikke 

har noget at gøre med noget som helst på begge sider. Det er en særlig type. Jeg tvivler meget på at det 

gør sig gældende, men jeg har set meget fra SKAT, så jeg vil heller ikke afvise det. 

 

Stine: Jeg tænker, at hvis lovforslaget bliver indført, så er Erhvervsstyrelsen og Skatteministeriet ligesom 

nødt til at lukke det. Det er ikke fair eller hensigtsmæssigt. 
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Sebastian: De har virkelig en kommunikationsopgave fra Erhvervsstyrelsens side. Vi ved godt der er de her 

problemstillinger. 

 

Jørgen: Men lige det her omkring kontrol og fælles ledelse, kan man jo sige, at der lovgivningsmæssigt er 

lagt op til at regnskabs-, selskabs- og skatteret kører efter de samme regler. Det vi var meget bekymrede 

for var jo netop, at SKAT begyndte på at lave regler som ikke var baseret på regnskabsreglerne og som 

bliver misfortolket i regnskabsmæssig henseende. Der er stadigvæk nogen som tror, at man kan bevæge 

sig ind i en sambeskatning uden at det medfører koncernregnskabspligt. I min verden skal det hænge 

fuldstændig sammen. 

 

Stine: Har I gjort jer nogen tanker om, hos EY, at informere jeres kunder om lovforslaget? 

 

Jørgen: Ja, det har vi, men vi er faktisk afventende. Har I fulgt med i 1. behandling? 

 

Sebastian: Ja, vi så den godt. 

 

Jørgen: Det ser ud som om, at nogen af partierne vil skille lovforslaget ad. Det der bekymrer EY mest, i 

første omgang, det er det her med § 97 a lempelsen. Der er rigtig mange kunder der siger: ”åh, kan den 

nu bare ikke komme”. Det der nogen gange er bekymrende, når man smider sådan en lempelse ind, det er 

sådan set ikke at den på et eller andet tidspunkt ikke bliver vedtaget, men dét lempelsen bliver koblet 

sammen. Det var også det politikkerne var inde på med at dele lovforslaget op. Det kan gøre, at det hele 

falder til jorden. Derfor har vi ikke gjort så meget endnu. 

 

Stine: Spørgsmålet var mere baseret på om, hvilket overvejelser EY havde gjort i forhold til, at informere 

kunderne om mulighederne ved lovforslaget. 

 

Jørgen: Jeg tror, at folk er opmærksomme på det. Dem som har ulovlige kapitalejerlån, har muligheden 

for at lovliggøre dem, hvis det hjælper. Det gør det bare sjældent. Det er i den sfære, hvor der sker beskatning. 

 

Sebastian: Hvordan tror du de danske virksomheder omfavner det her lovforslag, hvis det bliver vedtaget? 

 

Jørgen: Jeg ved, at der er nogle virksomheder som sidder og venter på om der bliver vedtaget noget, men 
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det har noget at gøre med at man ikke kan få et renteafkast medmindre man lægger lån sammen. Det er 

lidt småtingsafdelingen. 

 

Stine: Hvis lovforslaget bliver vedtaget, så afhænger det også af, hvordan det bliver kommunikeret ud i 

medierne. 

 

Jørgen: Mit helt overordnede billede på selskabsområdet er, at der blev lavet en fantastisk lov tilbage i 

2008, ikke set med revisorbriller fordi der var en masse dokumenter der frafaldt, men egentlig en velskrevet 

lov til at gå til og til at læse. Det der bare er sket efterfølgende er at dokumentkravene er blevet 

så få, at det der er dokumentkrav på, får man ikke lavet. Vi var nede og tale med Carina Sørensen og 

en masse andre fordi, at vi har oplevet situationer hvor folk har tager ekstraordinært udbytte. Når man 

så kommer ud og reviderer og spørger til hvor mellembalance ligger og hvem der har reviewet den, så er 

kunderne ét stort spørgsmålstegn. I princippet er det et ulovligt udbytte. En ting som blev diskuteret en 

del med Erhvervsstyrelsen, det står ikke i loven og kommer ikke til at gøre i det nye lovforslag, det er at 

sanktionerne for et ulovligt udbytte og et ulovligt aktionærlån ikke er det samme. Det bad vi Erhvervsstyrelsen 

om at reparere på. Vi var dernede et par uger før høringsudkastet kom og Erhvervsstyrelsen sagde ikke noget 

som helst, men vi sagde, at næste gang Erhvervsstyrelsen åbner op for loven, så vil vi gerne have ulovligt 

udbytte og lån over i den hårde kategori, fordi det er nemmere at give en supplerende oplysning til noget der 

er faktuelt ulovligt og at vi ikke skal lave denne her vurdering af om noget er groft uagtsomt eller forsætligt 

eller hvad det er. 

 

Stine: Ja, for det kan være svært at vurdere og egentlig nemmere at oplyse om at forholdet har været 

der. Så det kan bedre betale sig, at foretage en ulovlig udbytteudlodning. 

 

Jørgen: Ja, men nogen gange kan det være svært at skelne. 

 

Stine: De gamle kapitalejerlån, opstået for 2012, vil udløse skattepligt såfremt lånene bliver lovliggjort 

regnskabsmæssigt. 

 

Jørgen: I givet fald vil det betyde, at mange revisorer vil hjælpe kunden hen i den kategori der passer 

kunden bedst muligt. Der er også denne her skattemæssige problemstilling, at hvis man ikke er meget 

formalistisk omkring afviklingen af kapitalejerlånet, og præciserer udlodningen af fordringen som løn er 
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beskattet, så har SKAT været så flinke, at de genbeskatter. Det er den situation du har et lån selskabsretligt 

og skatteretligt kalder man det en hævning uden tilbagebetalingspligt, hvor reparationsmuligheden 

er, at der ikke sker noget skatteretligt fordi fordringen er der ikke. På den måde kan man udlodde og 

lave en vurderingsberetning og få fordringen afviklet som enten udbytte eller løn. Og netop i denne situation, 

hvis ikke man er særlig formalistisk omkring disse forhold og skriver der er tale om udlodning af en 

fordring som er beskattet, så vil der ske beskatning én gang til. 

 

Sebastian: Altså der skal udarbejdes et selskabsretligt dokument? 

 

Jørgen: En lønaftale skal udarbejdes. Udbytte vil i dette tilfælde være nemmere end løn fordi der i en 

ekstra løn skal begrundes i at der har været en særlig ekstra indsats. 

 

Sebastian: Signalværdien, altså der kan være de her misforståelser, hvor danske virksomheder yder lån 

til kapitalejere og glemmer en beskatning eller at opfylde betingelserne. Her har vi tænkt os, at interviewe 

Dansk Erhverv, da de repræsenterer en del af de virksomheder som vi har I vores segment. 

 

Jørgen: Jeg føler at Dansk Erhverv er mere kritiske end Dansk Industri. Dansk Industri tager imod alle de 

lempelser de kan få. 

 

Sebastian: Vi har også en problemstilling med Erhvervsstyrelsens kontrol. Pointen med, som FSR kom 

med, at hvis der er ydet kapitalejerlån, så skal der foretages revision af selskabet. Det har Erhvervsstyrelsen 

i høringsnotatet efterfølgende afvist. 

 

Jørgen: Det er politisk betinget, for hvis du spørger dem ude hos Erhvervsstyrelsen, ud fra en faglig betragt-

ning, så er de nok enige. 

 

Sebastian: Jeg tror, at Erhvervsstyrelsens kontrol kommer i karambolage med fravalg af revisionspligten, 

som er lempet væsentligt henover årene. Det er lige præcis det der er issuet og den variabel der gør at 

der opstår denne vanskelige kontrol. 

 

Stine: Carina sagde også i går, at Erhvervsstyrelsen syntes at revisorernes arbejde hjælper en del med 

kontrolfunktionen. 
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Jørgen: Erhvervsstyrelsen har lovet i hele lovarbejdet, at de gerne ville forfølge hvad der sker med revisions-

pligten. De har været ude og lave undersøgelser, der har konkluderet at regnskaber der var revideret ikke var 

bedre end regnskaber der ikke var reviderede. Det har været det billede der har været givet indtil nu. Jeg hører 

også fra Jan Christian Nilsen, at der kommer rigtig mange mangelfulde regnskaber 

ind til Erhvervsstyrelsen. 

 

Stine: Det har jeg også hørt fra dem som behandler tvangsopløsninger og konkurser i forhold til iværksætter-

selskaber, hvor de bruge meget tid og energi på at lukke iværksætterselskaberne ned igen. Den del af lempel-

serne til kapitalkravet har åbnet op for endnu et problem. 

 

Jørgen: Der er mange iværksætterselskaber og det er sjovt den måde lanceringen af iværksætterselskaberne 

har været. 

 

Stine: Hvad tænker du i forhold til markedsvilkår? Hvordan skal en kapitalejer kreditvurdere sig selv? 

 

Jørgen: Det er også problematisk. Du kan sige at der er nogle regnskabsregler, hvor man nogle gange skal 

teste sig selv. For eksempel på finansiel leasing. I de nye regler i IFRS 16, der skal man anvende en rente, 

som man skulle have betalt, ud fra den gælds- og egenkapitalsammensætning, som man har og hvor ligger 

jeg på sikkerhedsskalaen og hvad skal jeg betale i rente? Det er jo sådan nogle vurderinger man vil 

tænke, men sådan kommer det jo ikke til at foregå i virkeligheden. Der er nok en anden risikoprofil på et 

tilgodehavende andet end et bankindestående. Men det er klart, som I siger, at der vil være en forskel på 

renten blandt de ulovlige og lovlige lån. 

 

Stine: Ja eller sikkerhedsstillelser for et lån. 

 

Jørgen: Ja, men det jeg kunne tænke mig man også skulle overveje, det er jo om det er hensigtsmæssigt 

at have reserven i et driftsselskab. Nogle vil mene, at hvis man har foretaget lovlig selvfinansiering i en 

holdingselskabskonstruktion, så vil det ikke ligefrem pynte på regnskabet. Det gælder også det tidligere 

eksempel du nævnte med 50/50 ejerskabet blandt kapitalejerne. 

 

Stine: Ja, det vil være det samme. 

 

Stine: Der skal jf. Erhvervsstyrelsen ske en afdragsprofil på kapitalejerlånene. Det betyder, at der løbende 
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skal indbetales penge fra kapitalejer til selskabet. Skal der udloddes udbytte hver gang man afdrager 

på lånet for, at undgå dobbeltbeskatning? 

 

Jørgen: Hvis du skal have løn for at afdrage på kapitalejerlånet, så risikerer man ikke dobbeltbeskatning. 

Det vil kapitalejer risikere, hvis kapitalejer afdrager lånet med kontanter uden af at der sker lønbeskatning. 

 

Sebastian: Erhvervsstyrelsen siger, at der skal være en afdragsprofil. 

 

Jørgen: Ja, for ellers er det ikke på markedsmæssige vilkår. 

 

Stine: Det bliver omfattende, at foretage en udlodning hver gang der skal afdrages på lånet. 

Jørgen: Det at det skal være på markedsmæssige vilkår, må betyde, at der ligger en betalingsplan bag, 

snarere end det bare er en reparationspakke på de ulovlige lån, hvor der ikke sker en genbeskatning. Det 

eneste jeg kunne se var at hvis man lempede på beskatningen, så ville der ligge en skatteudskydelse i 

det. 

 

Stine: Men det er ikke det SKAT er interesserede i. 

 

Jørgen: Det holdningsmæssige skifte SKAT har foretaget fra den oprindelige høring i 2008/09, hvor SKAT 

blev spurgt om de havde problemer med at man lovligt kunne låne lovligt ud til kapitalejere, hvortil 

SKAT svarede, at det havde de ikke nogen problemer med, det undrede mig, fordi der kan foretages en 

kæmpe skatteudskydelse. 

 

Sebastian: Og det er netop det der er opstået. Vi var lidt inde på det, da vi interviewede Skatteministeriet, 

hvor man ved lovlige udlån til minoritetsaktionærer kunne udskyde beskatningen og egentlig komme 

tilbage i samme situation som før værnsreglen. Vores konklusion bliver jo nok, at vi kommer lidt ud i 

samme situation som førhen, altså man bryder lidt op i det gamle sår. 

 

Jørgen: Ja, og Troels han kan vifte med flaget og sige lempelse til danske virksomheder. 

 

Stine: Tror du at lovforslaget bliver vedtaget? 

 

Jørgen: Bortset fra de positive eksempler, som jeg har nævnt, så er lovforslaget en fis i en hornlygte dybest 
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set. Jeg havde også gerne set, at man havde spolet skattereglerne tilbage. I øjeblikket sidder jeg i 

FSR’s regnskabstekniske udvalg og under det regnskabstekniske udvalg er udvalget for selskabsretten og 

netop dette udvalg sad jeg i dengang skattestramningen kom som lovforslag. Der var intet til selskabsloven 

i høringsudkastet og der kommenterede jeg forsigtigt at det var uhensigtsmæssigt at ændre så meget 

på skattereglerne uden af at ændre på selskabsretten. Formanden for skatteudvalget negligerede alle 

kommentarerne, da vi indsendte dem. Vi havde en længere debat med Deloitte bagefter, som pointerede 

over for FSR, hvordan lovforslaget kunne blive gennemført uden kommentarer hertil. Det er ulempen ved 

at man sidder i hver sin silo og punktligt ændrer på skattelovgivningen og ikke ser konsekvenserne på de 

andre lovområder. Der gik et år eller næsten to før man fandt en løsning på, hvordan man redede problema-

tikkerne mellem selskabs- og skatteretten. Det er et generelt problem der opstår hver gang der pilles i de 

regnskabs-, selskabs- og skatteret, så får det indflydelse på hinanden. Vi sidder og siger, at vi har 

den her fantastiske selskabslov og en fantastisk årsregnskabslov som er skrællet helt ned, hvor byrden på 

skatter og afgifter er stigende og SKAT laver om på reglerne hele tiden med krøller i det og så får det en 

effekt på de andre love. Det med at få en årsregnskabslov der er lempelig, det sker bare ikke, fordi der 

hele tiden bliver rodet rundt i lovgivningerne. Når du sidder som virksomhedsejer så kan man ikke mærke 

noget, men den samlede byrde er blevet større. 

 

Stine: Nu er jeg ikke så meget inde i politik og hvordan lovforslag behandles, men det virker bare ikke 

som om at parterne koordinerer med hinanden? Der bliver sendt høringsbreve ud og returneret høringssvar 

og disse bliver kommenteret, men det er som om at der ikke rigtig bliver lyttet til høringssvarene. 

 

Jørgen: Det kan jeg godt følge dig i, men det kommer meget an på hvad det er. Jeg har været med til at 

kommentere på fondsændringer, hvor alt hvad man kom med af kommentarer prellede af. Der er man 

oppe imod en politisk mission. Man skal også være opmærksom på at både dem der sidder i Skatteministeriet 

og Erhvervsstyrelsen behøver nødvendigvis ikke personligt at være enige i de lovforslag der kommer på bræt-

tet, men de får stillet en politisk mission af politikkerne. Det er også svært, at sidde med 

årsregnskabsloven 2016 for B-selskaber, som er et krav der er kommet fra EU, som siger, at der ikke skal 

stilles flere krav til B-selskaber end det der står angivet i direktivet. Derudover har vi 5 andre regnskabsklasser 

og alle de problemer det giver for overgangene. 

 

Stine: Har du andre problemstillinger i forhold til revision? 

 

Jørgen: Ikke andet end det overordnede. Det bliver de samme udfordringer som hidtil. Der vi får flyttet 
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fokus, som revisor, er at vi vil gå ind og se om de her betingelser for lovlige kapitalejerlån bliver overholdt. 

I forhold til bonitet og vurdering af kreditrisiko bliver det ikke ændret, men det bliver det her 

med at erklæringen kan ændre sig. Jeg har nok desværre en tro på at dokumentet ikke kommer til at 

ligge der. Så kan det være at dokumentet bliver efterproduceret. 

 

Stine: Hvordan skal man kontrollere om lånene foregår på markedsvilkår? 

 

Jørgen: Vi har haft øvelsen med transaktioner med nærtstående parter, hvor vi har oplysningskrav på det 

som ikke er på markedsmæssige vilkår. Dette notekrav er risikobehæftet om noget for os revisorer. I alle 

transfer pricing sager der lægger vi os frygteligt ud med at sige at der er ikke nogen oplysninger, hvor 

det så antages at alle transaktioner er på markedsmæssige vilkår. Den holdning der er nu, er at der er to 

metoder for nærtstående parter. Den ene er IFRS tilgangen, hvor vi har de her nærtstående parter uden 

af at tage stilling til om det er på markedsmæssige vilkår. Det er en bedre løsning end den gamle, der 

oplyser om dem der ikke er på markedsmæssige vilkår. Problemet er nogle gange, at der rent faktisk i et 

koncernforhold er masser af transaktioner der ikke foregår på markedsmæssige vilkår. Koncerntilskud, 

overdragelse af virksomhed til en anden koncernvirksomhed efter sammenlægningsmetoden gør man det 

måske til bogførte værdier – jamen så er det også transaktioner der ikke foregår på markedsmæssige vilkår. 

Dem har vi ikke rigtig oplyst. Hvis man tager udgangspunkt i regelsættet, så er det vores opgave at 

kontrollere disse transaktioner. Det handler om at teste renterne og hvor lang en tilbagebetalingsperioden 

man kan leve med også i forhold til kreditrisikoen. Hvad ville en bank gøre i lignende tilfælde? Det er 

jo egentlig lidt den samme øvelse man skal ud i. Hvis du skal ud i banken og låne 500.000 kr., hvilke vilkår 

ville der blive stillet? Det handler om sikkerheden og hvad man har af aktiver osv. Der er også en gråzonen 

på rejseafregninger, hvor der skal være en vis systematik. Du kan f.eks. ikke som direktør have en 

systematik der afviger fra de vilkår du tilbyder dine medarbejdere. Det skal ikke være muligt at oparbejde 

en kredit den vej. Risikoen er at på et eller andet tidspunkt kan man ikke fastholde det som en forretnings-

mæssig disposition. 
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20 Bilag 4: Interview med Ida Helena Gert Jensen 

1. Nikolaj & Victoria: Ud fra det forgangene år, vil du/i vurdere at der er ydet flere kapitalejerlån ulovligt 

såvel som lovligt?  

Ida Helena Gert Jensen: Altså flere end tidligere? Nej, vurderet ud fra vores side er det ikke vores indtryk, at 

der er markant flere lån. Selvom der er misforståelser/manglende viden omkring det manglende samspil – og 

derfor nogle steder en opfattelse af, at nu kan lån optages lovligt også uden skattemæssige konsekvenser – 

så er der stadig usikkerhed/forsigtighed og dermed tilbageholdenhed i forhold til at optage nye lån. Det må 

dog erindres, at de der vil omgå skattepligten, alt andet lige, vil fravælge revision, hvorfor vi sjældent møder 

dette klientel. 

 

2. Nikolaj & Victoria: I relation til ovenstående spørgsmål – har i haft klienter der har optaget ulovlige lån 

efter den nye lovændring grundet misforståelser og manglende viden om det manglende samspil mellem de 

selskabs- og skatteretlige regler?  

Ida Helena Gert Jensen: Nej, i hvert fald ikke hvad vi ved af, men det kan jo komme, når forsigtigheden afta-

ger. 

 

3. Nikolaj & Victoria: Herudover udtaler Jørgen Blom fra E & Y følgende:” En lønaftale skal udarbejdes. Ud-

bytte vil i dette tilfælde være nemmere end løn fordi der i en ekstra løn skal begrundes i at der har været en 

særlig ekstra indsats.”   

Altså er det nemmere at udlodde udbytte fremfor at behandle hævninger som løn, da lønnen skal foregå på 

markedsmæssige vilkår. Er du enig i den påstand?  

Ida Helena Gert Jensen: Uden at kende sammenhængen i Jørgen Bloms udtalelse vil jeg tro, at han refererer 

til den efterfølgende ”oprydning” af et selskabsretligt lån (hvor hævningen allerede er beskattet efter LL § 16E 

som enten løn eller udbytte) – altså situationen, hvor selve fordringen (der jo ikke eksisterer skattemæssigt) 

enten selskabsretligt udloddes eller udbetales som yderligere løn. Og det er efter vores opfattelse korrekt, at 

her kan det være nemmere at gennemføre ”oprydningen” som en udlodning (her skal de selskabsretlige krav 

til fri egenkapital, vurderingsberetning m.m. dog opfyldes) frem som løn (hvor netop det aftalemæssige 

grundlag skal være på plads).  

 

4. Nikolaj & Victoria: Hvad er dit/jeres indtryk af branchens (skattekyndige personer) holdning, at der ikke 

er sket ændring i den skatteretlige del?  

Ida Helena Gert Jensen: Ingen tvivl om, at alle med indsigt i det samlede regelsæt må anse beskatningen 

efter § 16E for en pønal skat (bøde) og derfor en ulovmedholdelig skat i alle de tilfælde, hvor et lån eller en 
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mellemregning indfris/løbende nedbringes af hovedaktionæren. Det er ikke en holdbar retstilstand, som der-

for må ændres ved lov – det kan ikke gå hurtigt nok.  

 

5. Nikolaj & Victoria: Hvilke praktiske udfordringer mener du/i at der er blevet skabt, ved kun at ændre den 

selskabsretlige del og ikke den skatteretlige del?  

Ida Helena Gert Jensen: Ændringen af den selskabsretlige del fjerner ikke det manglende samspil mellem de 

selskabsretlige og de skattemæssige regler. Tværtimod – og bekymringen er naturligvis, at den første forsig-

tighed fordamper, så der med lovliggørelsen selskabsretligt optages flere lån, der jo fortsat vil lande indenfor 

beskatningsrammerne af LL § 16E.   

 

 

 


