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1. Introduktion 
1.1. Indledning   

Selskabsloven blev den 1. januar 2017 lempet, for at give selskaber mulighed for at kunne yde økonomisk 

bistand til dets kapitalejere. Dette skete som følge af, at Folketinget d. 1. december 2016 vedtog lovforslag 

nr. 23 om ændringen af SL § 210. Lovændringen blev indført med henblik på at skabe et enklere regelsæt, 

som ville gøre det mere konkurrencedygtigt og fleksibelt at drive selskab i Danmark. Før ændringen har der 

tilbage i tiden været forskellige tilgange til, hvorledes reglerne om kapitalejerlån skulle reguleres, og de 

tidligere danske selskabslove har indeholdt såvel betingede som ubetingede forbud mod at yde økonomisk 

bistand til et selskabs kapitalejere.  

Der er dog stadigvæk et forbud mod at et selskab yder lån til dets kapitalejere og ledelsesmedlemmer jf. SL 

§ 210, men der er herefter indarbejdet en betinget lovliggørelse, som gør, at kapitalejerlån kan være lovlige, 

hvis betingelserne herfor er opfyldt. Betingelserne er i store træk, at lånet skal ydes på markedsvilkår og 

inden for selskabets frie reserver. Der er dog visse undtagelser til de betingelserne, der som udgangspunkt 

skal være opfyldt. Hvis et kapitalejerlån omfattes af de givne undtagelser, vil det være lovligt for selskabet at 

yde kapitalejerlånet, selvom betingelserne herfor ikke er opfyldt.  

Lovændringen betød også, at det var muligt at lovliggøre et eksisterende lån der var ulovligt. For at selskabet 

kunne få lov til at omgøre ulovlige lån fra før 1. januar 2017 til lovlige, skulle det senest ske ved den 

førstkommende generalforsamling.  

Muligheden for at optage kapitalejerlån lovligt, giver som udgangspunkt en større fleksibilitet. Derudover 

åbner det også op for eventuelle nye finansieringsmuligheder for den enkelte kapitalejer og dets selskab, dog 

er det ikke helt uden konsekvenser. Selskabsretten suppleres nemlig af skatteretten, hvilket betyder, at 

kapitalejeren skal være opmærksom på bestemmelserne heri. De skatteretlige regler blev nemlig ikke ændret 

som følge af den betinget lovliggørelse, hvorfor der i praksis forsat kan være et modspil mellem selskabsloven 

og ligningsloven.  

I 2012 vedtog Folketinget indførelsen af § 16 E i ligningsloven, som havde til formål at regulere ulovlige 

kapitalejerlån.  Kapitalejerlån bliver i skatteretten anset som en hævning uden tilbagebetalingspligt, der 

bliver beskattet som udbytte eller løn. En af de primære årsager til, at Skatteministeriet ikke så grund til at 

regulere beskatningen var, at de ville sikre at der ikke lå en økonomisk fordel i at hæve midler i selskabet 

skattefrit, fremfor at hæve skattepligtigt udbytte eller løn. Den manglende regulering af skatteretten, 

medfører derfor en yderligere kompleksitet og et modspil i regelsættene, da der skatteretligt stadigvæk vil 

kunne være en økonomisk byrde for låntageren, selvom lånet er blevet lovliggjort igennem selskabsretten. 
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Det manglende samspil mellem de to regelsæt efter lovændringen, medfører nogen praktiske udfordringer, 

hvilket danner grundlaget for opgavens behandling af emnet.  

1.2. Problemformulering 
På baggrund af overstående introduktion, fremkommer nedenstående problemformulering, som udgør 

opgavens undersøgelsesområde. Der vil i analysedelen blive fokuseret på de juridiske samt praktiske 

udfordringer, i modspillet mellem SL § 210 og LL § 16 E medfører.  

 

 

 

1.3. Afgrænsning 
Ved opgaveløsningen, er der af pladshensyn foretaget flere afgrænsninger fra aspekter, som ellers kunne 

have været relevante for belysning af problemstillingen. Disse aspekter vil blive nævnt i nedenstående afsnit. 

Opgavens besvarelse af overstående problemformulering arbejder primært inden for henholdsvis 

selskabsretten og skatteretten, hvorfor der vil ske afgræsning inden for hvert af disse retlige områder.  

Opgaven tager alene udgangspunkt i selskabsformerne aktieselskab og anpartsselskab, som er omfattet af 

selskab lovens § 1, og behandler derfor ikke de øvrige selskabsformer, omend de muligvis bliver benævnt.  

Kapitalejerlån specificeres til at gælde lån, som er ydet fra kapitalselskaber til kapitalejere, hvorfor øvrige 

hævninger af selskabets midler, som ikke vedrører begrebet kapitalejerlån derfor ikke behandles, det kan 

eksempelvis være medarbejderlån, koncernlån, maskeret udbytte og udlodning. Disse øvrige typer af lån, vil 

derfor ikke benævnes, om end kun perifert. Opgaven vil heller ikke komme ind på behandlingen af konkurser 

og gældseftergivelser.  

Opgaven omhandler desuden alene reglerne og konsekvenserne ved kapitalejerlån som ydes til fysiske 

personer jf. SL § 210 og LL § 16 E, og derfor vil lån, som er ydet til juridiske personer ikke blive berørt.  

Opgaven behandler ikke reglerne om lovlig selvfinansiering efter SL § 206, selvom reglerne for 

selvfinansiering stort set er ens med SL § 210. Der afgrænses dog alligevel for dette, da selvfinansiering og 

kapitalejerlån bliver behandlet forskelligt i skatteretten.  

Desuden vil opgaven begrænse sig til at omfatter kapitalejerlån ydet mellem et kapitalselskab og en dansk 

kapitalejer, hvorfor det kun er de nationale retsregler, som vil blive berørt og der vil derfor ikke blive taget 

højde for behandlingen af kapitalejerlån i udlandet. 

Hvordan fremmer lovændringen i SL § 210 muligheden for anvendelse af kapitalejerlån set i lyset af 
samspillet og modspillet i henholdsvis den selskabsretlige og skatteretlige behandling af 

kapitalejerlån? 
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Afsnittet omkring fravalg af revision vil kun blive gennemgået overordnet, hvorfor fravalg af revision ved 

stiftelse og efter første samt efterfølgende regnskabsår ikke vil blive gennemgået.  

1.4. Metodeafsnit  
Det nedenstående afsnit vil omhandle den metodiske tilgang til opgavens indhold. For at kunne besvare 

overstående problemformulering, bliver der i løbet af opgaven bliver taget udgangspunkt i forskellige kilder 

og datagrundlag. Beskrivelses- og analysedelen som omhandler selskabsret, skatteret og de revisions- og 

regnskabsmæssige regler, vil tage udgangspunkt i den gældende lovgivning hvilket betyder, at der bliver 

anvendt den retsdogmatiske metodetilgang. Den retsdogmatiske metode, er en juridisk metode, som også 

bliver anvendt til at systematisere, beskrive og fortolke både LL § 16 E og SL § 210, som derved skal hjælpe 

med lovbestemmelsernes formål og omfang.  

Der vil i opgaven også tages stilling til de retspolitiske overvejelser. En retspolitisk overvejelse har til formål 

at beskrive den gældende ret og formålet med retten, men vil endvidere også vurdere om den gældende ret 

er tilfredsstillende og hertil komme med forandringsforslag. Formålet med en retspolitisk overvejelse er, at 

man ser på den gældende ret, og vurdere hvordan den i stedet bør være og fortolkes.  

Opgaven anvender den normative undersøgelsesmetode som bruges til at komme frem til løsninger og 

afhjælpninger til den identificerede problemstilling.  

Da dataindsamlingen vil være allerede eksisterende data, som kan belyse den udarbejdede 

problemformulering og være behjælpelig med et løsningsforslag, vil arbejdsfremgangen være af deduktiv 

karakter.   

Der vil løbende i opgaven indgå fiktive eksempler, samt figurer som vil være behjælpelig med at illustrere og 

underbygge de benævnte regler og problemstillinger der løbende bliver gennemgået.  

1.4.1. Dataindsamling 
I opgaven fremgår der både kvalitative og kvantitative data. De kvalitative data kommer til udtryk i 

anvendelse af love og paragraffer, artikler, vejledninger og øvrigt teoretisk læsestof.  Udviklingen i antal af 

ulovlige kapitalejerlån, fravalg af revision og mistede anmærkninger baseres på FSR og Experian’s årlige 

rapporter. Når disse rapporter analyseres, bliver der anvendt en induktiv tilgang, som hænger sammen med 

de kvantitative dataudtræk.  

I opgaven er der primært anvendt forskellige sekundære data, eksempelvis vejledninger fra 

Erhvervsstyrelsen, øvrige vejledninger og notater, afgørelser, lovstof, samt lærebøger og artikler inden for 

det valgte emne.  
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1.5. Kildekritik  
Den sekundære data har en høj grad af reliabilitet og validitet, da det kan vurderes at den indsamlede data 

er pålidelig og relevant. Det skyldes at den sekundære data læner sig op ad de forskellige anvendte 

lovgivninger, hvorfor det blot er en dybere beskrivelse heraf.  

Den anvendte faglitteratur og de anvendte artikler anses som udgangspunkt for at være objektive og 

pålidelige, samt for at være udarbejdet med en upolitisk tilgangsvinkel. Der kan dog forekomme subjektive 

vurderinger og holdninger fra forfatterens side, dog vurderes dette ikke at være et problem i relation til den 

måde, hvorpå faglitteraturen og artiklerne er anvendt i opgaven.  

Ved valg af hvilke hjemmesider der elektronisk er anvendt, har der været stor fokus på afsenderen, da det 

kan have en betydning for kvaliteten af indholdet.  

1.6. Målgruppe  
Målgruppen for det afsluttende projekt er kapitalejere og rådgivere som eksempelvis revisorer og andre 

personer, som arbejder med eller har interesse i kapitalejerlån og konsekvensen heraf, samt dens udvikling 

igennem tiden. Det forudsættes dog, at læseren har et grundlæggende kendskab til regnskab, selskabsret og 

skatteret, for at få mest muligt ud af opgaven.  

1.7. Forkortelser og begreber  
Der vil i nedenstående afsnit blive klarlagt opgavens anvendelse af forkortelser og begreber.  

1.7.1. Definition af begreber  
I opgaven vil der blive anvendt følgende betegnelser:  

 Selskab: en samlet betegnelse for kapitalselskaber (anpartsselskaber eller aktieselskaber og 

partnerselskaber). 

 Kapitalejer: Bliver defineret som en fysisk eller juridisk person, som ejer en eller flere kapitalandele i 

et selskab. I opgaven er der lavet en afgræsning, som gør at behandlingen af kapitalejerlån til en 

juridisk person, ikke vil blive gennemgået. Når kapitalejer benævnes i opgaven, vil dette kun dække 

over en fysisk kapitalejer.   

 Kapitalejerlån: Er en samlet betegnelse for lån, sikkerhedsstillelser eller andre midler som er stillet til 

rådighed, til aktionærer og anpartshavere. 

 Praktisk udfordring: Opstår på grund af manglende samspil mellem love. Vil ofte være konsekvensen 

af en upræcis eller kompliceret lovgivning eller ved uoverensstemmelse mellem definitionen af 

retsområdet.  
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1.7.2. Lovforkortelser 
Følgende lovforkortelser er anvendt i afhandlingen: 

Aktieselskabsloven = ASL   Bogføringsloven = BFL 

Kursgevinstloven = KGL   Ligningsloven = LL  

Personskatteloven = PSL   Selskabsloven = SL  

Selskabsskatteloven = SEL   Skatteforvaltningsloven = SFL  

Statsskatteloven = SSL  Årsregnskabsloven = ÅRL 

1.8. Opgavens struktur 
Opgaven vil blive struktureret på nedenstående måde, da det vurderes at være den bedste gennemgang for 

en overskuelig besvarelse af problemformuleringen: 
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2. Kapitalejerlån i selskabsretten  
 

2.1. Historisk selskabsretligt overblik over kapitalejerlån 
Dette kapitel vil indeholde en historisk gennemgang af selskabsloven og de forskellige tilgange til 

behandlingen af kapitalejerlån. Kapitlet har til formål at klarlægge, hvilke samfundsmæssige og 

selskabsretlige forhold, der lå til grund for indførelsen af de adskillige ændringer i selskabslovens regler 

gennem tiden. 

2.1.1. Aktieselskabsloven af 1917 og 1930 - Danmarks første selskabslov  
På grundlag af et langvarigt forarbejde, vedtog Danmark den første aktieselskabslov i 1917. I og med at 

aktieselskabsloven blev indført i 1917, skabte dette også mere faste rammer i forhold til de selskabsretlige 

regler. Aktieselskabsloven er indført relativt sent i Danmark, sammenlignet med de fleste europæiske lande 

som allerede i løbet af det 19. århundrede fik selvstændige love om aktieselskaber. Loven hentede inspiration 

fra Danmarks nabolande, Tyskland, Sverige og Norge1.  

Den nye aktieselskabslov muliggjorde, at man kunne oprette og registrere aktieselskaber, samtidig med at 

man endeligt accepterede, at der var begrænset hæftelse for selskabets deltagere. 1917-loven lagde 

ydermere vægt på reguleringen af selskabets eksterne forhold, herunder at sikre selskabets eksterne forhold 

ved stiftelse. Samtidig med at loven blev vedtaget, oprettedes der også et aktieselskabsregister2, som stillede 

krav om aktieselskabets registrering som betingelse for rets subjektivitet. Loven regulerede ikke selskabets 

erhvervelse af egne aktier, hvorfor selskaber frit kunne erhverve disse. Konsekvensen af den manglende 

regulering, gav bred mulighed for udhuling af aktieselskabernes kapitalgrundlag, og loven fik derfor en relativ 

kort levetid og blev erstattet af en ny aktieselskabslov allerede i 19303. 

Formålet med den nye aktieselskabslov i 1930 var bredere og baseret på generelle principper, som vi kender 

i dag, herunder krav til minimumskapital, beskyttelse af selskabets kreditorer samt at sikre kapitalen i 

selskabets virksomhed. 

Selskabslovene af 1917 og 1930 indeholdt ikke et forbud mod, at et selskab udlånte penge til dets aktionærer. 

På trods af manglende lov omkring kapitalejerlån, blev der praktiseret som om, at lovene indeholdt et forbud 

mod kapitalejerlån. Vurderingen bag daværende praksis var, at et udlån til selskabets kapitalejere kunne 

indebære samme risiko for tab for selskabets kreditorer, som ved en egentlig tilbagebetaling af 

 
1 Werlauff, Selskabsret 10. udgave, Karnov Group, 2016, København - s. 46 
2 Det som i dag kaldes ”erhvervsstyrelsen” 
3 L 123 af 1930 om aktieselskaber  
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selskabskapitalen, hvorfor sådan et udlån måtte være stridende mod aktieselskabslovens bestemmelser om 

kapitalnedsættelse.   

Som værn mod risikoen, sidestillede man derfor kapitalejerlån, med reglerne om kapitalnedsættelsen, indtil 

en endelig lovgivning kom på plads. Denne praksis blev støttet af Østre landsretsdom af 17. februar 1944, 

der i en sag om udlån til et aktieselskabs aktionærer udtalte følgende4:   

 

 

 

 

 

 

 

Overstående dom var med til at danne praksis på området for regulering af kapitalejerlån indtil 1951, hvor 

der kom en Højesterets dom, som underkendte den gældende praksis på området. Dommen af 1951, fastslog 

følgende5:  

 

 

 

 

2.1.2. De første bestemmelser om kapitalejerlån i 1952 
På grund af overstående dom og regelsættet i aktieselskabsloven betød det, at bestyrelsens ansvar ikke 

kunne give tilstrækkelig beskyttelse imod risikoen for, at der ikke ville ske udlån. Derfor blev der i februar 

1951 i Folketinget fremsat et privat lovforslag til ændring af aktieselskabsloven. Forslaget indeholdt et forbud 

mod udlån af selskabskapitalen til bestyrelsesmedlemmer, aktionærer og nærtstående personer. Forslaget 

 
4 Betænkning nr. 362 af 1964, s. 128 
5 Betænkning nr. 362 af 1964, s. 128 

Østre landsretsdom af 17. februar (U.f.R. 1944 side 598)   Tekstboks 1 

”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 fundet udtryk i bestemmelserne 
i lovens §§ 30 og 37, hvilken sidste tilsigter at sikre kreditorerne imod, at kapitalen tilbagebetales 
aktionærerne, uden at kreditorerne fyldestgøres. Hensigten med denne bestemmelse ville imidlertid ikke 
nås, hvis den ikke kom til anvendelse i tilfælde, hvor en udbetaling af selskabets kapital frem- træder 
som et lån til vedkommende aktionær. De i nærværende sag omhandlede betydelige udbetalinger af 
selskabets midler til de to aktionærer findes herefter ganske at måtte sidestilles med sådanne 
udbetalinger, 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”. 

Højesteretsdom af 15. november 1951 (U.f.R. 1952, side 30):  Tekstboks 2 

”De af tiltalte udviste . . . forhold er ikke direkte omfattet af bestemmelserne i aktieselskabslovens §§ 35 
og 37 om nedsættelse af aktiekapitalen, og der findes ikke i dommen at være fastslået sådanne særlige 
omstændigheder, at tiltaltes forhold ganske kan ligestilles med overtrædelse af de nævnte 
lovbestemmelser”  
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blev henvist til et udvalg, hvor der opnåedes enighed om de i lov nr. 232 af 7. juni 19526 indeholdte tilføjelser 

til aktieselskabsloven. Efter bestemmelserne i loven, skulle aktionærlånebestemmelserne optages til revision 

i Rigsdagssamlingen i 1954-55, og et lovforslag blev hermed præsenteret for Folketinget.   

Tilføjelserne i lov 1952 vedrørte §§45 a-c, og opdeler aktionærlån i to kategorier. Udvalget anså primært 

risikoen for misbrug af selskabskapitalen relevant i henhold til de ikke-børsnoterede selskaber, hvorfor der 

indførtes en opdeling af aktieselskaber i to kategorier7: 

1. De ikke-børsnoterede, som var omfattet af totalforbud mod kapitalejerlån 

2. De børsnoterede aktieselskaber, som var omfattet af lovens forudbestemmelser  

Således blev det første danske lovgrundlag med regler om forbud af udlån til aktionærer etableret8.   

2.1.3. Betænkningerne af 1964 og 1969 – Aktieselskabsloven af 1973 
I en længere periode efter ovenstående tilføjelser blev der ikke ændret på eller tilføjet noget til de vedtagne 

regler, og forbuddet mod udlån af kapitalselskabets midler eller sikkerhedsstillelse blev opretholdt.  

Der var imidlertid fortsat stor utilfredshed med aktieselskabsloven fra 1930, selvom den havde løst mange af 

de svagheder, der viste sig at være ved loven fra 1917. Senere kom der et ønske om at få en anden form for 

nordisk retsenhed på selskabsrettens område9. Der blev i 1957 nedsat en kommission med den opgave at 

overveje yderligere tilføjelser til loven fra 1930. Dette førte til betænkning nr. 363 af 1964, samt betænkning 

nr.  540 af 1969.  

Betænkningen af 1964 

Aktielovskommissionen genovervejede spørgsmålet om aktionærlån og dens behandling. Et absolut forbud 

mod aktionærlån i selskaber som ikke er børsnoterede var for ekstremt, da det i mange tilfælde ville lægge 

hindringer i vejen for legitime og fuldt ud rimelige dispositioner og der var på den anden side heller ikke 

tilstrækkelig grund til at undtage de børsnoterede selskaber fra reglerne om aktionærlån, når disse udformes 

som følgende i udkastet af 1964. Kommissionen foreslog i betænkningen at ligestille børsnoterede og ikke-

børsnoterede selskaber. Samtidig blev det foreslået at indføre et opdelt forbud, for henholdsvis medlemmer 

af et selskabs bestyrelse og selskabets revisorer. Vedrørende revisorer måtte de ikke have lån i selskabet eller 

i selskaber indenfor samme koncern. Angående bestyrelsesmedlemmer og kapitalejere var der følgende 

betingelser:  

 
6 LBK nr. 232 af 1952 
7 L 123 af 1930 om aktieselskaber  
8 Betænkning nr. 362 af 6. september 197, s. 128 
9 Werlauff, Selskabsret 10. udgave, Karnov Group, 2016, København - s. 47 
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1. at lån alene ydes i det omfang, hvori selskabets egenkapital overstiger aktiekapitalen,  

2. at lånet godkendes af samtlige medlemmer af bestyrelsen, og  

3. at der stilles betryggende sikkerhed for lånet.  

I betænkningen foreslog man ydermere at udvide forbuddet til at sidestille kaution og anden 

sikkerhedsstillelse med lån10.  

Betænkningen af 1964 blev dog ikke gennemført ved lov, men dannede grundlag for betænkningen af 1969, 

som senere i 1973 gennemførtes ved lov.  

Betænkningen af 1969 

Det var først i 1969, at bestemmelsen om kapitalejerlån blev ændret. Denne ændring gjorde, at lån til 

bestyrelsesmedlemmer under visse betingelser nu kunne tillades. Årsagen til ændringen var, at de andre 

nordiske landes standpunkt var, at man ikke fandt det påkrævet eller rigtigt at gennemføre så strenge regler, 

som der fandtes i det danske udkast fra 1964. De tog særligt afstand fra de absolutte forbud mod lån til 

bestyrelsesmedlemmer. Som følge heraf, fandt det danske udvalg det derfor ikke muligt at fastholde 

forbuddet mod, at der ydes kapitalejerlån m.v. til medlemmer af selskabets bestyrelse.  

Ved 1969-betænkningen blev spørgsmålet om kapitalejerlån taget op til en fornyet behandling. Den 

behandling medførte, at det betingede forbud mod kapitalejerlån fra 1964-betænkningen, blev opretholdt 

med få ændringer.  

Aktieselskabsloven 1973 

Opdateringer af aktie- og anpartsselskabslovene blev vedtaget i 1973 bl.a. på baggrund af betænkningerne 

fra 1964 og 1969.  

Reguleringen af lån til kapitalejere blev bestemt i aktieselskabsloven ved § 115 stk. 120, hvorefter ydelse af 

lån eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere eller bestyrelsesmedlemmer alene måtte finde sted mod 

betryggende sikkerhed og alene i det omfang, hvori selskabskapitalen oversteg minimumskapitalen.  

Det var således efter 1973 muligt for kapitalejere at modtage lån fra selskabet i de tilfælde, hvor der kunne 

stilles betryggende sikkerhed for lånet, hvilket vil sige, der hvor lånet var forsvarligt sikret under hensyntagen 

 
10 Betænkning nr. 540 af 1969, s. 158 
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til låntagers økonomiske forhold samt hvor selskabskapitalen oversteg minimumskapitalen. Det primære 

formål med bestemmelsen var en beskyttelse af selskabets kapital11.  

2.1.4. Forbud mod kapitalejerlån i 1982 
I 1982 blev der indført en skærpelse af reglerne om kapitalejerlån med indførelse af et totalforbud mod disse 

lån. Lovbestemmelsen fra 1973 havde mødt stor offentlig kritik, fordi det mentes, at reglerne blev misbrugt12. 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik der flere kritikpunkter af den tidligere lov. Det blev kritiseret, at 

lånene ikke blev foretaget i henhold til de krav, som loven havde fastsat. Blandt andet ved at en kapitalejer 

successivt havde tømt et selskab uden, at låne- og afdragsvilkår blev overholdt. Derudover blev det kritiseret, 

at lånene blev udnyttet så̊ de reelt havde haft til formål at yde løntillæg til direktører, samt at der generelt 

blev ydet lån uden hensyn til selskabets erhvervsmæssige formål.  

Lovgivningens formål med skærpelsen af reglerne var at reducere selskabets kreditorers risiko for tab ved at 

beskytte selskabskapitalen. Et sekundært formål med forbuddet var, at kapitalejere ikke skulle anvende 

kapitalejerlån som et skattefrit alternativ til udbytte og løn.  

Indførelsen af det totale forbud mod kapitalejerlån blev fra 1982 opretholdt i dansk selskabslovgivning13 frem 

til den seneste ændring af selskabsloven vedtaget af Folketinget i december 2016. Dette vil blive beskrevet 

yderligere i nedenstående afsnit.  

2.1.5. Selskabsreformen 2010  
Ved betænkning nr. 1498 af 2008 og lovforslag L 170 af 25 marts 2009 blev der i 2009 gennemført en reform 

og modernisering af reglerne for aktie- og anpartsselskaber. Et af de primære formål med reformen og 

moderniseringen var, at gøre dansk selskabsret internationalt konkurrencedygtig, at administrative byrder 

skulle nedbringes og bestemmelserne for aktie- og anpartsselskaber skulle forenkles og samles i én lov14. 

Et flertal i udvalget til modernisering af selskabsloven, havde forslået i betænkning nr. 1498, at reglerne om 

kapitalejerlån skulle ændres, så kapitalejerlån skulle lovliggøres på samme betingelser som for lovlig 

selvfinansiering. Dette vil sige, på rimelige markedsvilkår, efter vurdering af låntagers kreditværdighed, 

godkendelse af generalforsamlingen på grundlag af ledelsens redegørelse, samt at lånet alene kunne ske 

inden for selskabets frie reserver15. 

 
11 L 171 af 1973, bemærkninger til § 115 
12 Betænkning 1498, s. 21   
13 L 282 af 1982 
14 Werlauff, Selskabsret 10. udgave, Karnov Group, 2016, København - s. 49  
15 Betænkning 1498, s. 490  
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Offentliggørelsen af betænkningen og det indeholdt lovforslag, skete under den finansielle krise. Det var der 

krisen var på sit højeste og hvor politikernes lyst til at liberalisere de regler, som tidligere var blevet indført 

som et værn mod selskabstømning og skatteunddragelse, ikke var til stede. Af den årsag var lempelse af 

kapitalejerlån et af de få steder, hvor politikerne ikke fulgte anbefalingerne fra udvalget til modernisering af 

selskabsloven. Reglerne for kapitalejerlån i selskabsreformen fulgte derfor stadigvæk det forbud, som der 

blev indført i 1982, dog med ganske få ændringer16. 

Fastholdelsen af reglerne medførte en del kritik, da det mentes, at konkurrencedygtighed ikke kun har noget 

at gøre med kapitalkrav, men også hvilke muligheder der er for at disponere over selskabets frie reserver 

gennem både udbytte og lån. Det blev derfor i denne forbindelse betegnet som et tilbageslag for 

intentionerne om konkurrencedygtigheden, at udvalgets og ministeriets forslag om liberalisering af 

forbuddet mod aktionærlån blev forkastet17.  

Som argumentationen for opretholdelse af totalforbuddet, holdt Folketinget under behandling af 

lovforslaget fast i principperne om øget mulighed for misbrug af selskabskapitalen til skade for kreditorerne 

samt det faktum, at mange udlån skete uden hensyn til selskabets erhvervsmæssige formål18. Modstanden 

mod lempelse af bestemmelserne om kapitalejerlån omfattede derudover betænkeligheden ved, at udlån 

ville blive foretaget med henblik på skatteudskydelse, hvorefter beskatning af udbytte vil blive forsøgt 

undgået til fordel for udlån.  

Ifølge kritikerne af opretholdelsen af forbuddet var der ikke nogen konkret selskabsretlig årsag til at 

kapitalejerlån ikke kunne tillades, hvis lånet blev ydet på markedsvilkår, inden for de frie reserver og med 

betryggende sikkerhed. I stedet mentes det, at det snarere var det skattemæssige hensyn, som udgjorde en 

forhindring.  

Efter selskabsreformen kunne de selskabsretlige regler om kapitalejerlån findes i SL §§210-215. Forbuddet 

mod kapitalejerlån fandtes i SL § 210 og var formuleret således:   

 

 

 

 

 
16 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København - s. 18 
17 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København - s. 75  
18 L 170 af 2009, bemærkninger til § 210 
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Således kunne lån efter SL §210 stk. 2 kun ydes til dets kapitalejere, i det omfang hvor der var tale om en 

selvfinansieringssituation.  

2.1.6. Betinget lovliggørelse af bestemmelserne om kapitalejerlån 2016 
Historien viser, som beskrevet i de foregående afsnit, at Folketinget gennem tiden har forsøgt at ændre 

reglerne for forbuddet mod kapitalejerlån. Det er dog ikke lykkedes at vedtage de nævnte lovforslag, før et 

nyt lovforslag blev stillet i 2016. Med lovforslag nr. 123 af 2016, indtog Folketinget et nyt standpunkt i den 

gradvise udvikling af bestemmelserne om kapitalejerlån, idet lovforslaget nu indeholdte en betinget 

lovliggørelse. 

Formålet med lovforslaget og ændringen af bestemmelsen i SL, var at sikre bedre rammevilkår for 

selskaberne i Danmark, samt øge fleksibiliteten for finansiering af selskabernes drift19. I lovforslaget er der 

desuden taget de europæiske konkurrencevilkår til overvejelse, idet Danmark er det eneste EU-land med 

direkte forbud mod kapitalejerlån i lovgivningen20. Der var et ønske om at Danmark ikke længere skulle være 

underlagt strengere og mindre fleksible regler end deres konkurrenter i andre europæiske lande, hvorfor 

ønsket var at give de samme rammevilkår, som de øvrige EU-lande på dette område i selskabsretten21. 

Formålet med den nye lov var ikke at opfordre til at der skulle ydes flere kapitalejerlån. Derimod var hensigten 

med lovændringen møntet på de situationer som for eksempelvis vedrørte lån til kapitalejere uden 

bestemmende indflydelse, som ikke ville blive beskattet heraf, eller tilfælde hvor det lånegivende selskab 

kunne anvende lån som alternativ til udbytte, da lånet til modsætning til udbytte, ikke ville forringe selskabets 

soliditet.  

 
19 L 23 af 2016, bemærkningerne, s. 3  
20 L 23 af 2016, bemærkningerne, s. 7  
21 L 23 af 2016, bemærkningerne, s. 4  

SEL §210 af 2010     Tekstboks 3 

”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. okt. Ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på 
anden måde står den opgældende 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.” 
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Formålet med det tidligere forbud var, som tidligere beskrevet, at sikre selskabets kapitalberedskab samt 

sikre, at kreditorerne ikke led økonomisk tab på bekostning heraf. Det var dog lovgivers opfattelse, at 

hensynet til selskabets kreditorer og ejere stadigvæk ville blive varetaget gennem de betingelser, som der 

skulle være opfyldt forinden, at der kunne være tale om et lovligt lån.  

Den tidligere omtalte skattemæssige hindring, som omhandlede omfattende lån som alternativ til 

skattepligtigt udbytte eller løn, var efter regeringens opfattelse varetaget ved indførelsen af LL § 16 i 201222. 

Der ville derfor ikke længere være fare for tab af skatteprovenu, som var en af de bærende årsager til 

videreførelsen af forbuddet ved behandlingen af selskabsloven i 2009.  

Lovforslaget blev vedtaget i december 2016 og trådte i kraft d. 1. januar 201723. Den primære ændring bestod 

i at ændre SL §210, der nu lyder som følgende: 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 LL § 26 E, af L 199, se afsnit 3 
23 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 1 

Selskabsloven §210 – 2017      Tekstboks 4 

“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. 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. 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. 
Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. 
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 selskabets 
første årsrapport.  

Stk. 3. Yder et kapitalselskab økonomisk bistand i form af selvfinansiering, skal betingelserne i §§ 206-
209 være opfyldt.” 
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Med den betingede lovliggørelse af kapitalejerlån, var det ikke regeringens mål, at flere selskaber skulle yde 

lån, men derimod at muliggøre dette for selskaber med interesse herfor. Påtænkte situationer var 

eksempelvis lån til kapitalejere uden bestemmende indflydelse, som ikke ville blive beskattet heraf, eller 

tilfælde hvor det långivende selskab kunne anvende lån som alternativ til udbytte, idet lån til fordel for 

udbytte ikke ville forringe selskabets soliditet, idet midlerne ville tilbagebetales24.  

3. Den selskabsretlige behandling af kapitalejerlån  
 

Til brug for forståelsen for de nuværende selskabsretlige bestemmelser om kapitalejerlån, vil det kommende 

afsnit omhandle en fortolkning af lovtekstens betingelser og den selskabsretlige tilgang til kapitalejerlån.   

3.1. Selskabslovens §210 og dens omfang  
I de følgende afsnit vil der blive redegjort for den personkreds som er omfattet af SL § 210, Stk. 1, herunder 

forståelsen af hvem der er låntager og långiver og hvad det omfatter. Der vil blive redegjort for hvilke 

dispositioner, der er omfattet af bestemmelsen i SL § 210, og derefter hvad det vil sige, at selskabet stiller 

midler til rådighed for en kapitalejer. Der vil herefter blive beskrevet de selskabsretlige betingelser i SL § 210, 

Stk. 2, som skal opfyldes før lånet betragtes som lovligt. Afslutningsvis vil kapitlet komme ind på manglende 

overholdelse, samt håndhævelsen heraf og overgangsreglerne i forbindelse med den betingede 

lovliggørelsen af kapitalejerlån 

Hovedregel for kapitalejerlån jf.  SL §210 Stk. 1 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Långiver  
Det fremgår af SL §210, Stk. 1, at det kun er kapitalselskaber som kan yde kapitalejerlån. Det betyder at det 

er alle kapitalselskaber, som dermed lovligt kan yde kapitalejerlån, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.  Et 

kapitalselskab er defineret som en selvstændig juridisk enhed. Kapitalselskaber bliver yderligere defineret i 

SL §5 stk. 17 som et aktieselskab, anpartsselskab og et partnerselskab. Øvrige virksomhedsformer der falder 

 
24 L 23 af 2016, høringsnotat, s. 5 

   SL § 210, stk. 1.  Tekstboks 5 

”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 opfyld. 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”. 
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uden for denne definition, er derfor ikke omfattet af selskabslovens bestemmelser og den betingede 

lovliggørelse af kapitalejerlån.  

Det som karakteriserer kapitalselskaber er, at aktionærerne og anpartshaverne ikke hæfter personligt for 

kapitalselskabets forpligtelser, men alene for deres indskudte kapital jf. SL §1, Stk. 2. Det er også på baggrund 

af den begrænsede hæftelse, at forbuddet mod kapitalejerlånet var begrundet i beskyttelse af kreditorer 

mod at lide økonomisk tab, som blev beskrevet i foregående afsnit.  

3.1.2. Låntager 
Der er et grundlæggende forbud for, at et kapitalselskab må yde lån til dets kapitalejere og 

ledelsesmedlemmer. Dette må kun finde sted, hvis betingelserne i SL § 210 stk. 2 er opfyldt. Hvis et selskab 

derimod yder lån til personer, som ikke er omfattet af den nævnte personkreds, kan dette lovligt ske uden 

de nævnte betingelser er opfyldt. I det følgende afsnit defineres kapitalejer, ledelsesmedlemmer, samt den 

selskabsretlige forståelse af nærtstående parter.   

3.1.2.1. Kapitalejer  
Forbuddet omfatter først og fremmest selskabets kapitalejere. Definitionen af en kapitalejer, fremgår af SL 

§5, nr. 15. Heri står det, at en kapitalejer er: ”Enhver ejer af en eller flere kapitalandele”. Når loven anvender 

kapitalejere som definition på hvem, der er omfattet af forbuddet, rummer det alle kapitalejere i selskabet, 

uagtet om kapitalandelen består aktier eller anparter jf. § 5, nr. 1 og 2, og uagtet om kapitalejerne er 

bosiddende i Danmark eller i udlandet.  

Der er i selskabsloven ikke foretaget nogen afgrænsning af, hvornår man som kapitalejer kan anses for at 

være omfattet af forbuddet. Forbuddet gælder for alle kapitalejere, uanset størrelsen af deres ejerandel og 

den tilhørende stemmeret. Det samme gør sig gældende for kapitalejere med stemmeløse kapitalandele og 

kapitalandele med reduceret ret til udbytte, de er således også omfattet af forbuddet.    

Ved afgrænsningen af hvilke kapitalejere der er omfattet af låneforbuddet, er det ikke nogen begrænsning i 

henhold til den juridiske selskabsform. Det vil sige at forbuddet mod udlån til kapitalejere både gælder fysiske 

og juridiske kapitalejere. Juridiske kapitalejere kan blandt andet være kapitalselskaber, interessentskaber, 

kommanditselskaber samt foreninger og fonde, såfremt en af disse selskabsformer ejer kapitalandele i 

selskabet.  

Det afgørende tidspunkt for, hvornår nogen er kapitalejer, og dermed omfattet af forbuddet, er tidspunktet 

hvor lånet aftales, hvilket ikke nødvendigvis er sammenfaldende med det tidspunkt, hvor lånet udbetales 
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eller på anden måde stilles til låntageres rådighed25. Tidspunktet på aftalens indgåelse, kaldes også 

ydelsestidspunktet.  

Der kan derfor opstå situationer, hvor der er ydet lån til en person, som først efterfølgende erhverver 

kapitalandele i det pågældende selskab. En person som efterfølgende bliver defineret som kapitalejer, er ikke 

omfattet af SL §210, idet forholdet ikke var gældende på ydelsestidspunktet.  

Eksempel 1: Et selskab kan yde lovligt lån til A d. 1. maj, selvom A d. 2. maj bliver kapitalejer i selskabet. Lånet 

vil derfor stadig være lovligt d. 2. maj – forudsat at lånet ikke er blevet anvendt til at erhverve disse 

kapitalandele i selskabet, idet der så vil være tale om selvfinansiering og her er der andre betingelser som 

skal være opfyldt jf. SL § 210, stk. 3.  

Eksempel 2: Er der tale om, at A tidligere har været kapitalejer, men har solgt sine kapitalandele f.eks. d. 29. 

april, for derefter at optage et lån d. 1. maj, og d. 2. maj generhverve sine kapitalandele, vil der være tale om 

omgåelse, der naturligvis også er omfattet af forbuddet.  

Der kan også opstå situationer hvor en kapitalejer, forinden indtrædelsen som kapitalejer i selskabet, lovligt 

har opnået lån fra selskabet eller selskabet lovligt har stillet sikkerhed for den pågældende person, men hvor 

der efterfølgende sker ændringer i låneforholdende/sikkerhedsstillelserne. Disse omstændigheder vil kunne 

medføre, at der nu er tale om et ulovligt kapitalejerlån.  

Det afgørende i overstående tilfælde er, om lånet eller sikkerhedsstillelsen har ændret identitet. Dette vil 

være en konkret vurdering af de samlede ændringer, samt om betingelserne efter SL §210 stk. 2, 

efterfølgende er opfyldt. 

Eksempel 3: Har selskabet f.eks. stillet en kassekredit på 100.000 kr. til rådighed for kapitalejeren, og 

kassekreditten efterfølgende forhøjes og dermed også sikkerhedsstillelsen, så må forhøjelsen af 

sikkerhedsstillelsen derfor som udgangspunkt, anses for at være omfattet af forbuddet, medmindre 

betingelserne i SL §210, stk. 2 er blevet opfyldt.  

Hvis der derimod er tale om, at renten på et lån efterfølgende ændres, på grund af den almindelige 

renteudvikling i samfundet, vil dette i sig selv ikke betyde, at lånet har skiftet identitet. Men hvis 

renteændringen sker kombineret med andre faktorer, som f.eks. forfaldstid eller overdragelse af lånet, kan 

dette medføre, at lånet må anses for at have skiftet identitet26.  

 
25 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København - s. 26  
26 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København - s. 27 



Afgangsprojekt HD(R) Betinget lovliggørelse 8. oktober 2019 
Copenhagen Business School af kapitalejerlån Jackie Jarlstrøm Johansen
   
 

 
Side 21 af 87 

 

3.1.2.2. Ledelsesmedlem  
Bestemmelserne omfatter ud over selskabets kapitalejere og dets ledelse. Ledelsesmedlemmer er defineret 

i SL § 5 nr. 19, og omfatter alle de organer, som der bliver nævnt i §§5 nr. 4 og 5, og kan være et medlem af 

et selskabs tilsynsråd, bestyrelse eller direktion. SL § 5 nr. 4 og 5 definerer henholdsvis det centrale og det 

øverste ledelsesorgan. Bestemmelserne tager udgangspunkt i SL §111, som omfatter: Bestyrelsen i selskaber, 

der har en direktion og en bestyrelse, direktionen i selskaber, der alene har en direktion og direktionen i 

selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd.  

Efter erhvervsstyrelsens administrative praksis, er det alene de medlemmer af ledelsen, der er anmeldt over 

for Erhvervsstyrelsen, der er omfattet af bestemmelserne. Det betyder dog ikke, at bestemmelserne først 

træder i kræft i det øjeblik, den pågældende er registreret hos styrelsen. Jf. SL § 9, stk. 1 og § 10, stk. 1, 

fremgår det af loven, at der er en 2 ugers frist på registreringen, efter den retsstiftende beslutning er truffet. 

Man omfattes af bestemmelserne i det øjeblik, man bliver en del af ledelsen, uanset om det er blevet 

registreret hos Erhvervsstyrelsens it-systemer. For ledelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, 

ville dette ske på dagen for afholdelsen af generalforsamlingen. For ledelsesmedlemmer som der bliver ansat, 

eksempelvis direktører i selskaber, som også har en bestyrelse eller tilsynsråd, vil det være dagen, hvorpå 

direktøren tiltræder og ikke dagen hvor direktørkontrakten er underskrevet.  

Hvis en direktør opsiges af selskabet, eller selv indgiver sin opsigelse, vil det ikke bringe den pågældende 

uden for bestemmelserne, idet det først vil ske, når opsigelsesvarslet er udløbet og direktøren er fratrådt. 

Hvis der er tale om en bortvisning, vil den pågældende med det samme være bragt uden for bestemmelserne.  

Der er i lovgivningen ikke foretaget nogen afgrænsning af forbuddets anvendelsesområde, hvorfor man som 

ledelsesmedlem er omfattet af forbuddet uanset, om man sidder i selskabets bestyrelse, direktion eller 

tilsynsråd.  Bestemmelsen gælder desuden for alle bestyrelsesmedlemmer, uanset om de er valgt af 

generalforsamlingen, udpeget af tredjemand som bestemt af selskabets vedtægter, eller om det er 

medarbejderrepræsentanter. Bestemmelserne gælder desuden også for ledelsens suppleanter jf. SL §111, 

stk. 427. 

På samme måde som for kapitalejere er det for ledelsesmedlemmer ydelsestidspunktet, der er afgørende 

for, hvorvidt der er tale om et kapitalejerlån omfattet af SL § 210.  Her er det blot ledelsesmedlemmets 

ansættelsesforhold, der gør sig gældende på ydelsestidspunktet. Man er som ledelsesmedlem derfor først 

omfattet af forbuddet, i det øjeblik man tiltræder og bliver en del af ledelsen. Hvis der foreligger omgåelse, 

 
27 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -  

            s. 27-28 
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behandles det på samme måde som ved kapitalejere. Tilsvarende gør sig gældende, når et ledelsesmedlem 

opsiger sin stilling28.   

3.1.2.3. Nærtstående parter  
Forbuddet omfatter desuden nærtstående personer til de fysiske eller juridiske personer, som der måtte 

være omfattet af bestemmelserne. Nærtstående parter har gennem deres tilknytning til en kapitalejer eller 

et ledelsesmedlem en særlig forbindelse til selskabet, hvorfor de som sikkerhedsværn mod omgåelse af 

forbuddet, også er omfattet af dette.  

Nærtstående parter fremgår i SL §210, 1 pkt.: ”personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. 

eller 2. okt. Ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den 

pågældende nær”.  

Ved ”ægteskab”, skal det forstås som registreret ægteskab. Det sidste led i bestemmelsen som lyder, ”står 

den pågældende særlig nær”, sidestilles med samlevende. Herudover finder bestemmelsen generel 

anvendelse for forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn, som defineres ved ”slægtskab i ret- op eller 

nedstigende linje”. Søskende er som udgangspunkt ikke omfattet af bestemmelsen, men der kan dog efter 

en konkret vurdering, være grundlag for at anse søskende for at stå hinanden særligt nær29.  

Der kan altså opstå tvivlstilfælde. Bestemmelsen forudsætter, at der i situationen må foretages en konkret 

vurdering af, hvorvidt der er tale om en nærtstående part. Ved den konkrete vurdering er det relevant at 

tage i betragtning, hvorvidt den økonomiske bistand alene er gennemført på grundlag af relationen mellem 

parterne, eller om selskabet yder tilsvarende økonomisk bistand til uafhængige parter30.  

Personselskaber hvor kapitalejeren hæfter personligt, kan anses for at være omfattet af begrebet 

nærtstående. Det afgørende er derfor ikke om kapitalejeren har ejerandel eller kan udøve bestemmende 

indflydelse. Det som er afgørende er, at kapitalejeren hæfter personligt for det transparente selskab. En 

kapitalejer vil derfor altid være nærtstående til et interessentskab, hvor kapitalejeren er interessent. Ved et 

kommanditselskab, afhænger svaret grundet hæftelsesforskellen af, om kapitalejeren er komplementar eller 

kommanditist. I sidstnævnte henseende anses kapitalejeren og kommanditselskabet ikke for nærtstående, 

mens en kapitalejer, der er komplementar, altid vil være nærtstående til kommanditselskabet. Selv om et 

partnerselskab anses for et kapitalselskab efter selskabsloven, må det i denne henseende gælde for det 

 
28 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -              

s. 27-28 
29 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -            

s. 34-35 
30 L 170 af 2009, s. 345 
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samme som et K/S, hvorfor en kapitalejer, der er komplementar i et partnerselskab, må anses for 

nærtstående til dette.  

Ifølge Erhvervsstyrelsens praksis, bliver bestemmelserne fortolket som at omfatte transparente selskaber, 

hvorimod udlån til et kapitalselskab, som er kontrolleret af samme personkreds, ikke anses som værende 

omfattet af begrebet nærtstående, medmindre hensigten er en omgåelse med lånerestriktionerne31.  

3.1.2.4. Moderselskab 
Forbuddet gælder alene ikke kun selskabet kapitalejere, ledelse og nærtstående, men også deres selskabets 

eventuelle moderselskab.  

Af SL §210, Stk. 1, pkt. 2 fremgår det at: ”Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets 

moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over 

selskabet”. Det betyder, at der for personer som indtager samme poster som ledelsen eller kapitalejere i 

moderselskabet og andre selskaber end moderselskabet, der har bestemmende indflydelse over selskabet, 

også er omfattet af SL §210, Stk. 1.  

Et moderselskab er omfattet af bestemmelserne og er i SL §5 nr. 20 defineret som, et kapitalselskab, som har 

en bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder, jf. §§ 6 og 7. Der foreligger som 

udgangspunkt bestemmende indflydelse, når moderselskabet direkte eller indirekte har mere end halvdelen 

af stemmerettighederne i et selskab. Et selskab kan kun have et direkte moderselskab.  

Lån til danske og visse udenlandske moderselskaber fra datterselskaber er som udgangspunkt lovligt efter 

undtagelsesbestemmelsen i SL §211.  

3.1.2.5. Selskabets revisor 
I forhold til selskabets revisor, er der i revisorlovens uafhængighedskrav et direkte forbud om at yde lån til 

revisor fra det selskab som bliver revideret.  

3.2. Dispositioner som er omfattet af SL §210 stk. 1.  
Dispositioner omfattet af bestemmelsen i SL § 210, stk. 1., omfatter lån, sikkerhedsstillelser og øvrige midler 

der stilles til rådighed for kapitalejeren og ledelsen. Et kapitalselskab må hverken direkte eller indirekte stille 

førnævnte til rådighed foruden, at betingelserne i SL § 210, stk. 2 er opfyldt. Nedenfor er de førnævnte 

dispositioner defineret.  

 
31 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København - s. 35 
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3.2.1. Lån af penge og aktiver 
Ifølge SL §210, stk. 1 er det ulovligt for et selskab at yde lån til kapitalejer, ledelsen eller anden nærtstående 

part. Dette gælder både direkte og indirekte lån. Ved et lån forstås kontantydede lån eller pengeeffekter i 

form af checks, veksler, aktier, obligationer eller andre let omsættelige værdipapirer. Et lån ydes af en part 

til en anden, mod en tilbagebetaling på det udlånte inklusiv renter eller andre gebyrer. Lån til en af 

ovennævnte parter gælder penge og pengeeffekter uanset, om der er tale om lån til brug eller til eje.  

Lån til brug med pengeeffekter kan f.eks. være, at kapitalejer låner en beholdning obligationer til brug for 

sikkerhedsstillelse til privat gæld, hvorimod lån til eje f.eks. kan være at kapitalejer hæver et pengelån i 

selskabet. Ydermere kan der opstå et lån, hvis en nærtstående part f.eks. køber selskabets ydelser, og 

derefter undlader at betale for ydelsen. Den manglende betaling henstår derved, og kan kvalificeres som et 

lån, som er omfattet af bestemmelsen i SL § 210, stk. 1. Hvis dette sker i forbindelse med en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition, gælder forbuddet ikke, jf. SL § 212.32 

Reallån (lån af andre formuegoder end penge) er ikke omfattet af forbuddet i SL § 210. Lånet er dog kun 

lovligt, hvis der er tale om lån til brug, hvilket vil sige et låneforhold, hvor låntager har pligt til at aflevere det 

lånte aktiv tilbage. Udlånes der fysiske aktiver til eje, vil dette kunne kvalificeres som et ulovligt kapitalejer 

lån, da den nærtstående part ikke har tilbageleveringspligt af det lånte aktiv33.  

For at et lån til nærtstående part kan anses for lovligt i selskabsretlig henseende, afhænger det af, om 

dispositionen opfylder betingelserne, der er anført i SL § 210, stk. 2., eller om det anses for værende en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition. 34 

3.2.2. Sikkerhedsstillelser 
Foruden lån, kan et kapitalselskab også stille sikkerhed for en kapitalejer eller et ledelsesmedlem, hvilket 

også er omfattet af SL § 210. Sikkerhedsstillelser er ikke defineret nærmere i SL § 210, men er i praksis 

defineret ved at omfatte enhver form for sikkerhed (pantsætning, garanti eller kaution), som kapitalselskabet 

stiller overfor tredjemand, i forbindelse med lån ydet til kapitalejer eller ledelsesmedlem. Sikkerhedsstillelsen 

handler altså om, at kapitalselskabet påtager sig hæftelsen for låntagers forpligtelse overfor tredjemand, 

med selskabets formue35.   

 
32 Betænkning nr. 1498, s. 488 
33 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -             

s. 36-37 
34 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -             

s. 36-37 
35 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -             

s. 45 
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3.2.3. Stille midler til rådighed 
Det sidste som fremgår af SL § 210 er, at kapitalselskabet har mulighed for at stille midler til rådighed for en 

kapitalejer eller et ledelsesmedlem. At stille midler til rådighed sker i den situation, hvor selskabet låner 

midler til den førnævnte personkreds, men hvor der ikke forventes en tilbagebetaling. Fortolkningen af at 

”stille midler til rådighed” er meget bred, men det sker såfremt selskabet på anden måde end ved et egentlig 

udlån eller sikkerhedsstillelse medvirker til, at kapitalejeren får udbetalt midler. Disse tilfælde falder også 

inden for bestemmelsen i SL § 210, med mindre det er omfattet af undtagelserne hertil. Eksempler på midler 

kan være, hvis et kapitalselskab stiller et væsentligt depositum til rådighed, ved indgåelse af en lejeaftale, 

som vedrører kapitalejerens personlige ejendom36.   

3.2.4. Bagatelgrænse  
Jf. SL § 210 er der ikke indeholdt nogen bagatelgrænse, for hvornår der størrelsesmæssigt er foretaget et lån 

til kapitalejere. Det betyder at ethvert lån eller sikkerhedsstillelse, som er omfattet lånebestemmelserne, skal 

opfylde betingelserne i SL § 210 stk. 2 for, at de kan anses som være selskabsretlige lovlige37.  

3.3. Betingelser for at yde lovlige kapitalejerlån, SL § 210, stk. 2 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for de betingelser, som skal være opfyldt for, at et selskab kan yde 

lovligt kapitalejerlån efter SL § 210, stk. 2. Det skal understreges, at alle betingelserne i SL § 210, stk. 2, skal 

være opfyldt for, at et lån eller en sikkerhedsstillelse kan ydes lovligt til selskabets kapitalejere. Er 

betingelserne ikke opfyldt, inden der foretages en udbetaling til kapitalejeren, vil der være tale om et ulovligt 

kapitalejerlån, som efter reglerne skal tilbagebetales straks. 

Dog skal betingelserne i SL § 210 stk. 2 ikke være opfyldt, hvis der er tale om et lån, der er omfattet af 

undtagelserne til reglerne om kapitalejerlån efter SL §211-214, som vil blive gennemgået senere.   

3.3.1. Selskabets frie reserver, jf. SL § 180, stk. 2 
Den første betingelse der stilles for, at der kan ydes et lovligt aktionærlån, fremgår af SL § 210 stk. 2, nr. 1:  

”Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2”.  

De frie reserver svarer til, hvad selskabet kan anvende til udlodning af ordinært udbytte. Beløbet fremgår i 

selskabets seneste godkendte årsrapport, opført under egenkapitalen som overført overskud, samt reserver, 

der ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægter, med fradrag af overført underskud38. 

 
36 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -             

s. 45-46 
37 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -       

s.37-38 
38 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846 –Udlodning af ordinært udbytte-SL § 180, stk. 2  
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Der er fastlagt et loft for hvor stort et beløb, der kan anvendes til de lovlige kapitalejerlån, hvilket vil sige, at 

låneydelsens størrelse bliver begrænset af størrelsen af de midler, som selskabet må udlodde som ordinært 

udbytte. Hvis der er opstået frie reserver efter den periode, som der senest er aflagt årsrapport for, kan de 

ikke anvendes til ydelse af lån eller sikkerhed.  

Loftet der er fastsat for, hvad et selskab må yde af lån til ejer- og ledelseskreds, har til formål at begrænse 

risikoen for at øge tabet for selskabets kreditorer. Dog vil kreditorerne uanset hvad kunne risikere, at de frie 

reserver ikke forbliver i selskabet, og må derfor kunne forvente, at midlerne vil kunne forlade selskabet 

gennem udbetaling af udbytte. 39 

Muligheden for at der kan anvendes lovlige kapitalejerlån er dog betinget af, at selskabet på tidspunktet for 

generalforsamlingens beslutning, har tilstrækkelige frie reserver til at kunne rumme kapitalejerlånet40. Det 

beløb der skal kunne rumme kapitalejerlånet inden for selskabet frie reserver, omfatter hele den økonomiske 

bistand, som selskabet yder til kapitalejeren. Det er derfor ikke kun lånebeløbet der udbetales, der skal kunne 

rummes, men også beløbet svarende til den samlede økonomiske effekt, som det koster selskabet at yde 

lånet41.  

Yderligere er det en forudsætning for at et kapitalejerlån kan være lovligt, at det vil være forsvarligt for 

selskabet at yde lånet. Her kan der henvises til ledelsens generelle pligt til at vurdere om selskabets 

kapitalberedskab forudsat vil være forsvarligt, hvis den nævnte disposition gennemføres jf. SL §§115 og 118.  

Hvis de økonomiske betingelserne ikke er til stede, eller at dispositionen ikke bliver godkendt ved 

generalforsamlingen, skal det ulovlige forhold hurtigst muligt ophøre jf. SL § 215.42  

3.3.2. Ydes på sædvanlige markedsvilkår  
Den anden betingelse, som skal være opfyldt for, at et selskab lovligt kan yde kapitalejerlån er, at det ydes 

”på sædvanlige markedsvilkår” Jf. Sl § 210 stk. 1, nr. 1, pkt. 2.  

Betingelsen anses som værende opfyldt, hvis vilkårene for den økonomiske bistand, herunder rentefod, aftalt 

låneafvikling, sikkerhedsstillelse og kreditvurdering, er tilsvarende de vilkår, som en kapitalejer eller 

ledelsesmedlem, ville kunne opnå i en bank43. Det er i sidste ende en konkret vurdering, der skal foretages i 

 
39 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 18 
40 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 14 
41 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 14  
42 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 14  
43 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 14 
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forhold til de konkrete omstændigheder og ud fra, om lånets vilkår samlet set svarer til, hvad der anses som 

værende sædvanligt mellem parter og forhold på markedet.  

Selvom betingelsen for, om kapitalejerlånet anses for ydet på sædvanlige markedsvilkår, vil være en konkret 

vurdering, så skal der stadigvæk foretages en kreditvurdering af låntager, på samme måde som en kreditor 

ville kreditvurdere en anden potentiel låntager44.  

Det er desuden ledelsens ansvar, at en konkret aftale om økonomisk bistand, opfylder betingelsen i henhold 

til SL § 127: ” Medlemmerne af kapitalselskabets ledelse må ikke disponere således, at dispositionen er 

åbenbart egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller 

kapitalselskabets bekostning”45. Reglen skal sikre, at ledelsen alene træffer beslutninger, der er forsvarlige, 

og er besluttet under hensyn til selskabets økonomiske stilling. Derudover må ledelsen ikke medvirke til at 

forfordele visse kapitalejere, på bekostning af andre kapitalejere eller selskabet46.   

3.3.3. Beslutningen om at kapitalejerlånet, skal godkendes på selskabets generalforsamling eller 
efter bemyndigelse af det centrale ledelsesorgan  

Jf. SL § 210 stk. 2, nr.2, er det en betingelse at beslutningen om at yde økonomisk bistand, enten skal træffes 

på generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse for 

generalforsamlingen. Beslutningen om at yde et kapitalejerlån, skal som udgangspunkt træffes på 

generalforsamlingen med et simpelt flertal jf. SL §§ 105 og 124 stk. 3, med mindre andet fremgår i selskabets 

vedtægter.  

Generalforsamlingen kan give det centrale ledelsesorgan en bemyndigelse til at yde kapitalejerlån, så 

beslutningen ikke skal træffes på generalforsamlingen, hver gang ledelsen ønsker at yde et kapitalejerlån.  

Jf. SL § 210, Stk. 2, nr. 2 kan bemyndigelsen indeholde økonomiske eller tidsmæssige begrænsninger.  

En bemyndigelse kan desuden også udformes til kun at kunne finde anvendelse i en bestemt situation. Hvis 

beslutningen om at yde lån, træffes af det centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse, træffes denne 

beslutning ligeledes med simpelt flertal. 

3.3.4. Først muligt efter første årsrapport  
Jf. SL § 210 stk. 2, nr. 3 må beslutningen om at yde økonomisk bistand først træffes efter aflæggelse af 

selskabets første årsrapport. Det er et krav, at beslutningen først må finde sted efter selskabets første 

årsrapport, da det først skal konstateres, at der er frie reserver til disposition i selskabet47.  

 
44 Høringsnotat til lovforslag nr. 23, s. 11 
45 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 14  
46 L 23 af 2016, høringsnotet, s. 11 
47 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 14 
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3.3.5. Bunden reserve, jf. ÅRL § 35 a 
En anden betingelse som er opstillet, for at kunne yde et lovligt kapitalejerlån, kan findes i ÅRL § 35 a. 

I denne lov fremgår det, at selskabet der yder økonomisk bistand, skal overføre et beløb svarende til den 

økonomiske bistand, fra posten ”Overført overskud”(eller anden post under egenkapitalen, som der kan 

anvendes til udbytte), til ”reserve for udlån og sikkerhedsstillelse”. Det fremgår af bestemmelsen, at det både 

gælder for lån og selvfinansiering, da der henvises til SL §§ 206 stk. 2, 210 og 214.  

Det fremgår desuden at reserven ikke kan elimineres med et eventuelt underskud eller på anden måde 

formindskes. Reserven skal dog formindskes eller opløses, hvis lånet, sikkerhedsstillelsen eller den 

økonomiske bistand nedbringes eller ophører48.  

3.3.6. Yderligere betingelser  
Udover de førnævnte betingelser, som er rettet direkte til de nye bestemmelser for kapitalejerlån, er der 

yderligere betingelser, som der skal være gældende.  

Det fremgår af Bogføringsloven § 10, at selskabet skal kunne dokumentere rigtigheden af registreringerne i 

selskabets bogføring. Det betyder at selskabet skal kunne dokumentere, at beslutningen om at yde lån er 

vedtaget af selskabet på generalforsamlingen eller af selskabets ledelse efter bemyndigelse. Desuden skal 

selskabet opbevare den pågældende dokumentation i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, hvor lånet er blevet 

ydet jf. bogføringsloven § 10.49 Betingelserne til dokumentation af bogføringsloven forudsætter derfor, at 

beslutningen om at selskabet vil yde eller opretholde kapitalejerlån skal foreligge på skrift50.  

Som nævnt i afsnit 3.4.1. er det jf. SL §115 nr. 5, § 118 stk. 2 og §119, ledelsens almindelige forpligtelse at 

sikre, at et selskab har det nødvendige kapitalberedskab til at udstede en økonomisk bistand. Udover 

ledelsens ansvar omtalt i afsnit 3.4.1. er det derfor også direktionens, bestyrelsens og et eventuelt tilsynsråds 

pligt at sikre, at der til enhver en tid er et forsvarligt kapitalberedskab i selskabet og at der desuden er 

tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabet nuværende og fremtidige forpligtelser efterhånden som 

de forfalder51.  

3.4. Undtagelser til SL §210  
Selvom betingelserne i SL § 210 stk. 2 ikke anses for at være opfyldt, er det stadigvæk muligt for et selskab 

at yde kapitalejerlån. Det kan lade sig gøre i de tilfælde, hvor lånet vil falde ind under 

undtagelsesbestemmelserne. De primære undtagelser fremgår af SL § 210 stk. 3 og §§211-214. Hvis et lån 

 
48 L 23 af 2016, lovbemærkninger, s. 16 
49 Paul Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret 13. udgave, Jurist- og økonomforbundets forlag, 2017, 

Danmark - s. 292 
50 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 14 
51 L 23 af 2016, bemærkninger, s. 8 
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derfor er omfattet af en de nedenstående bestemmelser, vil det derfor være lovligt for et selskab at yde 

kapitalejerlån, uanset om betingelserne i § 210 stk. 2 er opfyldt52.   

3.4.1. Selvfinansiering, jf. SL § 210, stk. 3 
Af SL § 210 stk. 3, fremgår, ”Yder et kapitalselskab økonomisk bistand i form af selvfinansiering, skal 

betingelserne i §§ 206-209 være opfyldt”. 

Er der tale om lovlig økonomisk bistand i form af selvfinansiering betyder det, at et selskab godt må stille 

sikkerhed for en tredjemands eller en kapitalejers erhvervelse af yderligere kapitalandele i selskabet uden, 

at det vil være i strid med SL § 210, stk. 1. Dog skal betingelserne i SL §§206-209 være opfyldt.   

Selvfinansieringen opstår med andre ord, i de tilfælde hvor en virksomhedsoverdragelse finansieres af egne 

midler. Det kan være en fordel frem for at skulle indhente fremmedfinansiering. I tilfælde hvor et 

ledelsesmedlem ønsker at få kapitalandele i et kapitalselskab, kan selskabet yde et lån eller stille sikkerhed 

for erhvervelsen af kapitalandelene. Jf. SL §§206-209 er der i overstående tilfælde, tale om en 

selvfinansieringssituation, og ikke et kapitalejerlån til et ledelsesmedlem jf. SL § 210.  

Selvfinansiering kan ydes lovligt, når næste nævnte betingelser er opfyldt: Lånet skal ydes efter godkendelse 

fra generalforsamlingen jf. SL §207, Stk. 1, herunder skal forsvarligheden i forhold til selskabet økonomiske 

stilling, også tages i betragtning jf. S § 208. Der skal foretages en kreditvurdering af låntager og lånet skal 

ydes på markedsvilkår jf. SL 209.  

Jf. SL § 207 skal selvfinansieringen godkendes af generalforsamlingen med 2/3 dele vedtægtsmajoritet i 

lighed med SL  § 106.  Til brug for generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan fremlægge en skriftlig 

redegørelse, som omhandler lånebeslutningen jf. SL §206, Stk. 1 og 2, samt SL §207. I redegørelsen skal der 

være oplysninger om baggrunden for forslaget om økonomisk bistand, selskabets interesse i at gennemføre 

en sådan disposition, de betingelser der er knyttet til gennemførelsen, en vurdering af de konsekvenser, som 

dispositionen måtte medfører for selskabets likviditet og solvens, samt den pris, som tredjemand skal betale 

for kapitalandelen.  

Betingelserne for om selvfinansieringen kan anses som værende lovlig, må derfor konkluderes at være mere 

omfattende end betingelserne for det lovlige kapitalejerlån.  

 
52 Bunch and Whitt, Selskabsloven Med kommentarer, s. 935 
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3.4.2. Moderselskabslån, jf. SL §211  
Af SL § 211 fremgår,” Uanset at betingelserne i § 210, stk. 2, ikke er opfyldt, kan et kapitalselskab direkte eller 

indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske 

moderselskabers forpligtelser”.  

Jf. SL § 211, stk. 2 fremgår det, at det er Erhvervsstyrelsen, som fastsætter reglerne for hvilke udenlandske 

moderselskaber, der er omfattet af SL § 211, stk. 1.  

Begrundelsen for, at forbuddet mod kapitalejerlån ikke gælder overstående, er det praktiske behov for intern 

koncernfinansiering og det økonomiske samarbejde mellem moderselskaber og datterselskaber.  

I Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 275 af den 25. marts 2010, bliver reglerne for hvilke udenlandske 

moderselskaber, der er omfattet af SL 211, stk. 1 defineret. Af bekendtgørelsen fremgår:  

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

moderselskab, der er et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende 

retsform, hvis moderselskabet, 

1) har hjemsted i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller 

2)  har hjemsted i Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan 

eller USA. ”53 

Det betyder, at der ikke må ydes et kapitalejerlån, hvis det direkte moderselskab ikke er omfattet af 

overnævnte bestemmelse. Det er dog muligt at yde et kapitalejerlån til et ”bedstemoderselskab”, som er 

indenfor bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske selskaber.54  

 

Det kan f.eks. illustreres således:  

 

 

 

 

 
53 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København - s. 48 
54 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -            

s. 47-50 

Figur 1: ”Bedstemoderselskab” 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Som det fremgår af ovenstående eksempel, er det ikke altid helt enkelt at fastlægge hvorvidt lån til et 

koncernforbundet udenlandsk selskab er lovligt eller ulovligt, da der principielt kunne kobles flere led på, så 

der således var tale om et lån fra et dansk selskab til et ”tip-Olde” moderselskab.55 

3.4.3. Sædvanlig forretningsmæssig disposition, jf. SL §212 
Af SL § 212 fremgår, ”Uanset at betingelserne i § 210, stk. 2, ikke er opfyldt, kan et kapitalselskab som led i 

en sædvanlig forretningsmæssig disposition direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed for personkredsen, der er nævnt i § 210”.  

Ved sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, betyder at en kapitalejer vil kunne handle med selskabet, 

hvis det sker på lige fod som med uafhængige parter. Den mest almindelige form for disposition, er salg af 

varer og tjenesteydelser på kredit. Her er det en konkret vurdering af, om transaktionen anses som værende 

sædvanlig for selskabet og branchen.  

Det som kan indikere om en transaktion er sædvanlig, er om selskabet førhen har indgået tilsvarende 

transaktioner med uafhængige parter, som led i selskabets normale drift og at den tjener et 

forretningsmæssigt formål for selskabet. Transaktionen skal derfor tjene både selskabets og kapitalejerens 

interesse. Af loven fremgår det også, at vilkårene for transaktionen, også skal være sædvanlige, hvilket vil 

sige at betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse mv., skal have samme vilkår, som tilsvarende 

transaktionerne normalt ville blive gennemført overfor tredjemand. 

En sædvanlig forretningsmæssig disposition, kan derfor oplistes i følgende betingelser: 

- ”Transaktionen skal være et led i selskabets normale drift 

- Transaktionen skal være til gavn for selskabet 

- Lånet skal være ydet på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner sædvanligvis gennemføres 

overfor tredjemand  

- Transaktionen skal være sædvanlig indenfor branchen 

- Det er en forudsætning, at selskabet har indgået tilsvarende transaktioner med uafhængige parter” 

56 

 Til sidst fremgår det af lovforslaget, at begrebet er et fleksibelt og dynamisk begreb, hvorfor det kan ændres 

over tid og skabe en vis usikkerhed om begrebets anvendelse57.  

 
55 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -            

s. 47-50  
56 https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan  
57 Lovforslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, L 23, 2016, s. 15  
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3.4.4. Lån fra pengeinstitutter, jf. SL §213 
Af SL §213 fremgår, ” §§ 206 og 210 finder ikke anvendelse på pengeinstitutter og på realkreditlån ydet af 

et realkreditinstitut”. 

Begrundelsen for den branchespecifikke undtagelse er, at uden den ville lån som var ydet til pengeinstituttets 

kapitalejere være ulovligt. Det ville være problematisk, da sådanne lån ofte er sædvanlige transaktioner, i led 

af selskabets almindelige erhvervsudøvelse.  

Undtagelsen gør sig gældende for pengeinstitutterne i forhold til lån og sikkerhedsstillelser, hvor det ved 

realkreditinstitutter udelukkende er gældende for realkreditlån58.  

3.4.5. Lån til medarbejdere, jf. SL §214  
Af SL §214 fremgår, ”§§ 206 og 210 finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at 

erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller i et datterselskab.” 

Lån ydet til medarbejdere med det formål, at medarbejderne kan erhverve kapitalandele i selskabet eller 

dens datterselskab er altså lovlige. Bestemmelsen sigter mod at øge muligheden for at inddrage 

medarbejderne i selskabets ejerkreds. Det er dog et krav, at lånemuligheden skal stilles til rådighed for 

samtlige medarbejdere, betegnet som generelle medarbejderordninger. Et lån der er stillet til en specifik 

medarbejder, vil derfor ikke være omfattet af undtagelsen.59 

3.4.6. Delvis indbetaling af selskabskapitalen jf. SL §33-34 
En undtagelse, som ikke kommer fra SL § 210, er reglerne omkring delvis indbetaling af selskabskapitalen. 

Selskabslovens §§33-34 giver mulighed for at der kan foretages en delvis indbetaling af selskabskapitalen. 

Det fremgår dog af SL § 33, stk. 1. at der som minimum skal være indbetalt 25% af selskabskapitalen, dog 

mindst 40.000 kr. Det fremgår af SL § 34, at en kapitalejers rettigheder består uanset om kapitalandelen er 

fuldt indbetalt. Dog har kapitalejeren pligt til at foretage indbetaling af resthæftelsen, hvis det sker på 

anfordring af kapitalselskabets centrale ledelsesorgan. Fristen for betalingen er mindst 2 uger og højst 4 ugers 

varsel. Resthæftelsen er som undtagelse ikke et ulovligt aktionærlån, da der er sammenhæng mellem 

reglerne i SL §§33, 34 og 210. Det skal dog bemærkes, at i det øjeblik indbetalingsfristen er overskredet, vil 

der være tale om et ulovligt aktionærlån jf. SL § 210, stk.1. Desuden skal lånet pålægges en rente sammen 

med tilbagebetalingen. Renten som skal tilbagebetales, fremgår af SL § 21560.  

 
58 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København - s. 62 
59 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -           

s. 62-63 
60 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København - s. 41 
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3.5.  Konsekvensen af kapitalejerlån ydet i strid med SL § 210, stk. 1 
Hvis en af de overstående betingelser efter SL § 210 stk. 2 ikke er opfyldt, eller undtagelsesbestemmelser i 

SL §§ 211-214 heller ikke kan bringes i anvendelse, vil der ikke kunne ydes et lovligt kapitalejerlån. I 

bestemmelserne står der, at lovens betingelserne skal være opfyldt, inden et eventuelt kapitalejerlån 

udbetales. Derfor vil et kapitalejerlån der ydes i strid med SL § 210, stk. 1, selskabsretligt have konsekvenser 

for låntager. 

3.5.1. Tilbagebetaling af ulovligt lån 
Hvis et kapitalejerlån er ydet lovligt efter SL § 210 samt, at betingelserne er opfyldt jf. SL §210 stk.2, så skal 

lånet tilbagebetales efter den aftale, som er indgået mellem selskabet og selskabsdeltageren. Det samme gør 

sig gældende for lån, som er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i SL §§211-214.  

Hvis lånet er ydet i strid med SL §210, er der tale om et ulovligt lån. Et ulovligt lån skal selskabsretligt 

behandles efter SL § 215, som lyder som følgende:  

”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”.  

Tilbageførelsen skal ske med det samme, hvilket vil sige at i det øjeblik det ulovlige lån blev etableret, trådte 

tilbagebetalingspligten også i kræft.61 Der er ikke nogen undtagelser for tilbagebetalingspligten.  

Selvom der ikke sker en faktisk tilbageførsel af lånebeløbet til selskabet, er det i praksis blevet godkendt, at 

lånet modregnes i kapitalejerens eventuelle tilgodehavende løn eller udbytte i selskabet. En selskabsdeltager 

vil desuden ikke kunne lovliggøre et ulovligt lån, ved at udtræde af ledelsen eller afstå sine kapitalandele. 

3.5.1.1. Renter ved ydelse af kapitalejerlån i strid med SL § 210  

Som nævnt i overstående afsnit skal kapitalejerlånet ikke blot tilbagebetales til selskabet, men der skal efter 

SL § 215, stk. 1 tillægges renter. Hvis ikke der er aftalt en højere rentesats, benyttes RL § 5 stk. 1, som 

definition:  

”Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et 

tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat 

henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år”.  

 

 
61 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -s. 64 
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Nedenfor ses sammensætningen af forretningen efter SL § 215. 

Forretningen efter SL § 215 Rentesats 
Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1 juli 201962 0,05% pr. år 
+ Tillægget efter RL § 5, stk. 1       8% pr. år 
+ Tillægget efter SL § 215, stk. 1  2% pr. år  
Rentesatsen efter SL § 215 10,05% pr. år 

 

Tabel 2: Forretningen efter SL § 215 pr. 1 juli 2019 
Kilde: Egen tilvirkning  

Her kan det ses at renten pr. 1 juli 2019 som minimum skal være 10,05 % pr. år. Renten kan være højere, hvis 

der er aftalt andet mellem selskabet og selskabsdeltageren.  

Renten er fastsat i RL § 5 stk. 1 og 2, med et tillæg på 2%. RL § 5 stk. 1, beregner renten efter forfaldsdagen 

til en årlig rente, som er tilsvarende den officielle udlånsrente, som nationalbanken fastsætter, med et tillæg 

på 8%. Nationalbanken fastsætter den officielle udlånsrente d. januar og d. 1. juli det pågældende år.  

Lånet skal fuldt tilbagebetales, sammen med den årlige rente af beløbet. Renten skal ikke beregnes ud fra 

hvad lånet er ultimo, men efter hver bevægelse der har været på lånet i løbet af året.  

Selvom der er krav om at kapitalejerens privatøkonomi er adskilt fra virksomhedens økonomi, vil der ofte 

være tilfælde, hvor de to ting alligevel bliver blandet sammen. Derfor ses det ofte, at de ulovlige 

kapitalejerlån fremkommer gennem mellemregningskontoen, der blandt andet bliver brugt til diverse former 

for udlæg mellem selskabet og kapitalejeren. Har selskabet et tilgodehavende hos kapitalejeren gennem 

mellemregningskontoen skal dette betragtes som et lån og der tillægges renter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/forbrugerleksikon/morarenten/?rn=22907  
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Eksempel på renteberegning, ved ulovligt kapitalejerlån på mellemregningskontoen: 

Renter, mellemregning for selskabet A A/S       
Periode: 1. januar 2018 - 31. december 2018     
Mellemregning med kapitalejer  Rente  Pct. Saldo, DKK  
      
Saldo primo    0 
Januar  42 10,05 10.000 
Februar  84 10,05 10.000 
Marts 105 10,05 15.000 
April  63 10,05 0 
Maj  21 10,05 5.000 
Juni  63 10,05 10.000 
Juli 84 10,05 10.000 
August 105 10,05 15.000 
September  63 10,05 0 
Oktober 126 10,05 30.000 
November  293 10,05 40.000 
December  335 10,05 40.000 
       
Renter i alt/Saldo inkl. Renter  1.382   41.381,88 

    
Renteberegning: (Saldo primo i måneden + saldo ultimo i måneden) /2*10,05%/12 
Der divideres med 2, for at få gennemsnittet for en måned.  
Der divideres med 12, for at få det pr. måned, da renten er pr. år.  

 

Tabel 3: Renter på mellemregning  
Kilde: Egen tilvirkning 

3.5.1.2. Ledelsens hæftelse for eventuelle tab  

Af SL § 215, stk. 2 fremgår: ”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 dispositioner i strid med 

§§ 206 og 210 for det tab, som kapitalselskabet måtte blive påført”.  

Lån som er ydet i strid med forbuddet i SL § 210, stk. 1 skal tilbageføres til selskabet. Sker det ikke ”indestår 

de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositionen for det tab, som kapitalselskabet måtte 

blive påført”. De personer som der ”indestår” for lånets tilbagebetaling, vil typisk være den ledelse, der har 

ydet lånet. På samme måde kan en person som først er tiltrådt efter lånets etablering, som bliver 

opmærksom på et ulovligt lån, men ikke inddriver det, blive anset som en person som ”indestår”.  

Kapitalejeres manglende betalingsevne 

Der kan i nogen tilfælde ske det, at kapitalejeren som skyldner ikke er i stand til at tilbagebetale lånet til 

selskabet. I de tilfælde vil Erhvervsstyrelsen kunne sætte kravet om umiddelbar tilbagebetaling i bero, dog 
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kun midlertidigt. Kravet kan kun blive sat i bero, hvis selskabet indsender en af følgende erklæringer eller 

udtalelser:  

- ”En erklæring med begrænset sikkerhed afgivet af en godkendt revisor, hvori revisor erklærer, at den 

pågældende ud fra sit kendskab til skyldnerens forhold vurderer, at beløbet ikke kan inddrives ved 

retslig inkasso. Erklæringen skal være afgivet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens 

afsnit om andre erklæringer med sikkerhed. 

- En udtalelse fra en uvildig advokat om, at den pågældende ud fra sit kendskab til skyldnerens forhold 

vurderer, at beløbet ikke kan inddrives ved retslig inkasso, eller 

- En erklæring fra en offentlig instans (fx en udskrift fra fogedbogen) om, at skyldneren er insolvent”63 

Når styrelsen har modtaget en af overstående erklæringer eller udtalelser som dokumentation, vil sagen blive 

sat i bero og eventuelle pålagte tvangsbøder, som ikke er inddrevet eller betalte, vil bortfalde. Styrelsen vil 

på et senere tidspunkt som udgangspunkt genoptage sagen igen. Det vil ofte være efter indberetningen af 

selskabets næste årsrapport.  

Overstående vil dog ikke kunne gøres, hvis der i sagen fremgår flere ledelsesmedlemmer i selskabet. Desuden 

vil de eventuelle tvangsbøder heller ikke bortfalde. Det vil kun kunne ske, hvis ledelsesmedlemmerne kan 

dokumentere at:  

- ”Lånet er indfriet med tillæg af lovpligtige renter,  

- ledelsesmedlemmer er insolvente i forhold til indfrielsen, elle 

- at selskabets øvrige ledelsesmedlemmer (dvs. udover debitor i de tilfælde hvor debitor er medlem 

af ledelsen) siden de er blevet opmærksomme på lånets eksistens, aktivt og vedvarende har forsøgt 

at sikre indfrielse af lånet”64 

3.6. Håndhævelse af bestemmelserne  
Det er Erhvervsstyrelsen ansvar at sikre, at de selskabsretlige bestemmelserne bliver håndhævet.   

ÅRL § 159 siger: ”Erhvervsstyrelsen skal stikprøvevis udtage og undersøge modtagne årsrapporter og 

eventuelle hertil hørende erklæringer fra en revisor, undtagelseserklæringer m.v., som indsendes i stedet for 

årsrapporter, […] for at konstatere åbenbare overtrædelser af bestemmelser i eller i henhold til denne lov, 

bogføringsloven, selskabsloven…”. 

 
63 https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan - Debitors manglende betalingsevne 
64 https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan - Debitors manglende betalingsevne 
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Det vil sige, at når Erhvervsstyrelsen opdager en lovovertrædelse i en af deres stikprøver, som blandt andet 

kan være en lovovertrædelse af kapitalejerlån, kan styrelsen påtale det overfor ledelsen og udbede dem om, 

at forholdet bliver bragt til ophør jf. § 161 stk. 2.  

Erhvervsstyrelsen kan forlange, at selskabets ledelse eller dens revisor skal indsende oplysninger, som kan 

afgøre om, hvorvidt der er tale om en overtrædelse jf. ÅRL § 159. Hvis ikke erhvervsstyrelsen har modtaget 

dokumentationen inden den fastsatte frist, kan ledelsen blive pålagt tvangsbøder til selskabets 

ledelsesdeltagere efter ÅRL § 162 stk. 1, nr.265.  

3.6.1. Erhvervsstyrelsen 
Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at der er et ulovligt kapitalejerlån, vil ledelsen blive bedt om, at lånet 

straks skal tilbagebetales. I praksis har ledelsen 6 uger til at bringe lånet til ophør. Inden de 6 uger skal lånet 

være tilbagebetalt og der skal være indsendt dokumentation til styrelsen om, at lånet er tilbagebetalt inkl. 

renter.  

Dokumentationen skal ledsages af en erklæring fra en godkendt revisor. Erklæringen skal stilles med høj grad 

af sikkerhed og skal desuden opfylde betingelserne i erklæringsbekendtgørelsens afsnit om andre 

erklæringer med sikkerhed. Styrelsen stiller de samme krav omen erklæring fra en godkendt revisor, uanset 

om selskabet har fravalgt revision eller ej.  

Erhvervsstyrelsen modtager som udgangspunkt ikke andre former for dokumentation. Styrelsen anser ikke 

forholdet som tilendebragt, før erklæringen er modtaget. Det har her ikke nogen betydning om lånet i 

mellemtiden er blevet indfriet sammen med de lovpligtige renter66. 

3.6.1.1. Tvangsbøder  
Hvis styrelsen ikke har modtaget dokumentation, inden udløbet af fristen på de 6 uger, vil medlemmerne af 

virksomhedens ledelse blive pålagt tvangsbøder, indtil dokumentationen er nået frem hos styrelsen. 

Styrelsen har i praksis ikke anvendt muligheden for at give forlængelse af 6 ugers fristen, men har i stedet 

udstedt tvangsbøder.  

Tvangsbøden anvendes som et middel, til at fremskynde processen omkring ophøret af det ulovlige forhold, 

Tvangsbøden bortfalder, hvis virksomhedens ledelse indsender den krævede dokumentation indenfor en af 

styrelsen fastsat af tidsfrist.  

 
65 Henrik Steffensen, Årsrapporten: Kommentarer til Årsregnskabsloven, 7. udgave, 2016, s. 1091 
66https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan  opdateret 14. august 2019 
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Tvangsbøden var i 2018 på 75.000 kr. pr. ledelsesmedlem og forfalder efter 10 til 15 uger efter påkrav, alt 

efter lånets størrelse. Ledelsesmedlemmerne hæfter solidarisk for tvangsbøden. Det er SKAT som inddriver 

tvangsbøden når den forfalder67.  

3.6.2. Suspension af mulighed for at fravælge revision  
Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at der har været ydet et ulovligt kapitalejerlån, af en ikke ubetydelig 

størrelse eller at der er sket gentagne overtrædelser, kan selskabet efter ÅRL § 135 stk. 7 blive pålagt at være 

underlagt revision to år. Det vil sige at selskabet for de to næste regnskabsår, ikke kan benytte ÅRL § 135, 

stk. 1, 3 pkt., for at fravælge revision.  I særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen beslutte at forlænge 

revisionsperioden med yderligere et regnskabsår.68 

Accepterer en virksomhed eller en person med bestemmende indflydelse et bødeforlæg eller som led i en 

straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og 

afgiftslovgivningen, kan der i de næste 3 år, heller ikke fravælges revision jf. SL § 135 stk. 6. Hvis en tilknyttet 

virksomhed accepterer et bødeforlæg eller dømmes for overtrædelse, af de overstående lovgivninger, vil 

dette fratage virksomheden for at fravælge revision. Erhvervsstyrelsen kan desuden forlænge den periode, 

hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med op til 2 regnskabsår jf. § 135 stk. 6.69 

3.6.3. Orientering til skattemyndighederne  
Når det konstateres at der har været et ulovligt kapitalejerlån, vil skattemyndighederne blive orienteret af 

Erhvervsstyrelsen. Skattemyndighederne orienteres grundet så der kan ske en korrekt opgørelse af den 

skattepligtige indkomst efter LL § 16 E hos kapitalejeren.  

3.6.4. Politianmeldelse  
Ulovlige kapitalejerlån bliver jf. SL § 367 anset som strafbart og kan straffes med bøde. Hvis et 

ledelsesmedlem har godkendt en årsrapport, hvori der fremgår ulovligt kapitalejerlån, vil dette blive anset 

for at ledelsesmedlemmet har været med til at opretholde et strafbart forhold.  

Hvorvidt der skal foretages en politianmeldelse, sker ud fra en konkret vurdering, men der vil dog som 

udgangspunkt altid blive foretaget en politianmeldelse i de sager, hvor lånet er af ikke ubetydelig størrelse, 

eller hvis der er tale om gentagelsestilfælde70. 

Hvis man har et ulovligt kapitalejerlån i dag, er praksis stadigvæk at bøden udgør 2,5-5 % af lånet. Hvis lånet 

tilbagebetales inden 6 uger fristen, udgør bøden 2,5%, og bøden udgør 5% hvis lånet tilbagebetales senere 

 
67 https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan  
68 https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan – Suspension af selskabets mulighed for at fravælge revision  
69 https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan - Suspension af selskabets mulighed for at fravælge revision 
70 https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan – Politianmeldelse  
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end 6 uger efter påkrav. Derudover bliver der til lånet, så længe det ikke er tilbagebetalt, også tillagt en fastsat 

rentesats.71  

Ansvaret for tilbagebetalingen kan både pålægges selskabet, men også de personer som er låntagere eller 

de personer som er ansvarlige for overholdelse af dispositionen72.  

3.7. Lovliggørelse af ulovlige kapitalejerlån - overgangsregler  
Lovændringen som trådte i kræft 1. januar 2017, gælder som udgangspunkt den økonomiske bistand, der er 

blevet vedtaget af selskabets ledelse d. januar 2017 eller senere. Dog er der som en del af lovforslaget, 

vedtaget en overgangsbestemmelse, som muliggør at ulovlige kapitalejerlån, der er indtruffet før d. 1. januar 

2017, vil kunne blive lovliggjort.  

Overgangsbestemmelsen betyder, at selskaber der har ydet ulovlige kapitalejerlån under de gamle regler, 

kan vente med at træffe beslutningen om at lovliggøre deres ulovlige kapitalejerlån, til selskabets 

førstkommende ordinære generalforsamling efter 31. december 2016. Det vil sige, at selskabet ikke behøver 

at afholde en ekstraordinær generalforsamling, men blot kan vente til den næste ordinære generalforsamling 

afholdes.  

Beslutningen om lovliggørelse af ulovlige kapitalejerlån, skal finde sted senest ved den førstkommende 

ordinærgeneralforsamling.  

Selskabet skal desuden senest på tidspunktet for fristen for indsendelse af den første årsrapport, der 

indsendes efter den 31. december 2016, kunne dokumentere overfor Erhvervsstyrelsen, at betingelserne i 

SL § 210 stk. 2 er opretholdt. Selskabet skal derfor kunne dokumentere at der har været afholdt en 

generalforsamling, som har besluttet at opretholde det tidligere ydede lån, samt at lånet på tidspunktet for 

generalforsamlingens afholdelse, kan rummes inden for selskabets frie reserver, og at lånet ydes på 

sædvanlige markedsvilkår. Vurderingen af, om betingelserne er opfyldt, skal foretages når 

generalforsamlingen afholdes.  

Muligheden for at lovliggøre et ulovligt kapitalejerlån, forudsætter, at selskabet på tidspunktet for 

generalforsamlingens afholdelse har tilstrækkelige frie reserver, til at kunne rumme kapitalejerlånet og der 

 
71https://www.fsr.dk/Vaerktoejer/Din_Revisor_Informerer/DRI%20Nyhedstjeneste%20hovedside/2017%20DRI%

20Nyheder/Nyhed_juni2_Kapitalejerlaan%20lovlige%20og%20ulovlige 
72 Paul Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret 13. udgave, Jurist- og økonomforbundets forlag, 2017, 

Danmark - s. 298 
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skal også opnås den nødvendige tilslutning på generalforsamlingen, til at kunne opretholde kapitalejerlånet. 

Det er desuden en forudsætning at lovliggørelsen er forsvarligt for selskabet, se afsnit 3.4.6.  

Hvis forudsætningerne for at lovliggørelsen af den økonomiske bistand ikke er til stede, eller hvis 

dispositionen ikke bliver godkendt af generalforsamlingen, skal det ulovlige forhold hurtigst muligt ophøre jf. 

SL § 215.  

Til sidst er det også en forudsætning, at fristen for indsendelse af selskabets årsrapport er overholdt.73 74 

Undtagelse til  betingelserne og forudsætningerne  

Dog er der i lovforslaget angivet en undtagelse til de overnævnte betingelser og forudsætninger, som gør at 

Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde kan pålægge selskaber at lovliggøre deres ulovlige kapitalejerlån straks. 

Det kan blandt andet ske i de situationer, hvor det vil være groft uforsvarligt, at et selskab får muligheden for 

at opretholde det ulovlige kapitalejerlån i perioden frem til næste indsendelsesfrist for næste års årsrapport. 

Et eksempel hvor dette kunne finde sted, ville være hvis kapitalejerlånet oversteg de frie reserver.  

Dog var det kun i en kort periode Erhvervsstyrelsen kunne gøre brug af overstående undtagelse, da det skulle 

ske efter den 1. januar 2017, men inden fristen for indsendelse af selskabets næste årsrapport. På den måde 

blev der ”ryddet op” i eventuelle ulovlige kapitalejerlån, som var ydet inden 1. januar 2017, ved at 

overstående kontrol blev udført.75  

4. Kapitalejerlån i skatteretten  

Kapitalejerlån er ikke et skatteretligt, men selskabsretligt begreb. Det betyder, at kapitalejerlån som 

udgangspunkt ikke har været selvstændigt reguleret gennem skatteretten før indførelsen af LL § 16 E I 2012. 

Inden indførelsen af denne lov, blev lånet anset som en transaktion mellem interesseforbundne parter jf. LL 

§ 2. Folketinget forsøgte i forbindelse med omlægningen af selskabsloven at nå til enighed om, at der skulle 

eksistere en skatteretlig regulering af kapitalejerlån. Det medførte at lovforslag nr. 171 af 2009 blev 

udarbejdet og stillet som forslag, inden LL § 16 E blev vedtaget i 2012. 

 
73 https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Virksomhedsret/Aktie-

%20og%20anpartsselskaber/Lovlige%20laan%20til%20ledelse%20og%20kapitalejere%20-%20praecisering_130217  
74 https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/kapitalejerlan-er-nu-lovlige  
75Folketinget, L 23, Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, 5. oktober 2016, side. 18 
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4.2. Historisk skatteretligt overblik over kapitalejerlån 
4.2.1. Transaktioner mellem interesseforbundne parter, jf. LL § 2 
Kapitalejerlån er siden 1982 blevet anset som værende ulovlige igennem selskabsretten, men har alligevel 

ikke været reguleret gennem skatteretten. Det var først i 2012 de ulovlige kapitalejerlån, også blev anset for 

at være ulovlige i skatteretten.76 77 

Inden 2012, blev de ulovlige lån karakteriseret som en transaktion mellem interesseforbundne parter jf. LL § 

2, stk.1. Bestemmelsen i LL § 2 følger armslængdeprincippet, som fastsætter, at der ved kontrollerede 

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner skal anvendes priser og vilkår, som er i overensstemmelse 

med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Dette 

omfattede også forretningen af lånet. Opfyldte parterne armslængdeprincippet medførte det, at 

kapitalejerlånet ikke blev omfattet af beskatning, på trods af at det på daværende tidspunkt, selskabsretligt 

var ulovligt78.  

Bestemmelsen finder anvendelse hvis der i en koncernforbindelse udøves bestemmende indflydelse over det 

skattepligtige selskab af enten en fysisk person eller af en juridisk person. 

Bestemmende indflydelse er defineret i LL § 2, stk. 2 og skal forstås som ejerskab eller rådighed over 

stemmerettigheder, hvor der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller stemmerne. I 

opgørelsen medregnes også rådighed over stemmerettigheder fra nærtstående parter, som er defineret 

afsnit 3.2.1.3.  

Ud fra overstående, var kapitalejerlånet lovligt, hvis LL § 2 blev overholdt. Dog var der andre faktorer i praksis 

som gjorde, at et kapitalejerlån ikke altid blev anset som værende et lån, men hvor det i stedet blev 

klassificeret som skattepligtigt udbytte eller løn. En af de faktorer, som var afgørende for, hvad lånet blev 

klassificeret som, var hvorvidt låntager på udbetalingstidspunktet for kapitalejerlånet var solvent.  

Kapitalejerlån, hvor låntager var insolvent på udbetalingstidspunktet, blev anset som en hævning uden 

tilbagebetalingspligt, som skulle beskattes som enten udbytte eller løn hos kapitalejeren. Hvis låntager 

derimod var solvent ved udbetalingstidspunktet, var kapitalejerlånet lovligt, også selvom låntageren på et 

senere tidspunkt blev insolvent. Låntager kunne i denne situation fradrage sine renteudgifter, jf. SSL § 6 litra 

e, mens låntager skulle beskattes af sine renteindtægter, jf. SSL § 4 litra e.79 

 
76 Betænkning nr. 1498, s. 491 
77 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946441 – J.V., C.B.3.5.3.3. 
78 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049959 - C.D.11.1.3  
79  Se SKM2008.913.BR, SKM2009.523.BR og SKM2012.29.BR 
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Det var dog en udfordring for SKAT at vurdere om kapitalejeren var solvent eller insolvent, da det krævede 

en dybtgående gennemgang af kapitalejerens økonomi. Det var derfor låntagerens tilbagebetalingsevne, som 

var afgørende for, hvorvidt der ville ske beskatning af lånebeløbet.   

4.2.2. Lovforslag L 171 – Beskatning af kapitalejerlån  
I forbindelsen med moderniseringen var kapitalejerlånet igen blevet taget op til forhandling, både 

selskabsretligt og skatteretligt. Lovforslag nr. 171 blev fremsat d. 25. marts 2009 og skulle gennemføre en 

række ændringer, i en række love, som konsekvens af lovforslag nr. 170, som omhandlede en ny aktie- og 

anpartsselskabslov, der kunne føre de to love sammen i en, og gøre reglerne mere moderne og fleksibel. 

Deriblandt var der et ønske om en liberalisering af det selskabsretlige forbud mod kapitalejerlån. 

I forhold til liberaliseringen i selskabsretten, fandt Skatteministeriet det nødvendigt at præcisere de 

skatteretlige regler. Skatteministeriet frygtede at en liberalisering af forbuddet mod kapitalejerlån, 

fremadrettet kunne medføre en stigning i antallet af kapitalejerlån. Desuden var der en bekymring for at 

kapitalejerlån i en vis grad ville erstatte udbetalingen af løn eller udbytte, som ville resultere i et skatteretligt 

provenutab for det offentlige80.  

Skatteministeriet mente at så længe det selskabsretlige forbud eksisterede, var det ikke nødvendigt med en 

selvstændig skatteretlig regulering. Dog mente Skatteministeriet at der var behov for at indføre lovforslaget 

til LL § 16 E, hvis forbuddet mod kapitalejerlån skulle liberaliseres.81 

Lovforslaget nr. 171 der blev vedtaget handlede om at man ville indføre LL § 16 E, der på mange måder ligner 

den bestemmelse der anvendes i dag, men alligevel fremkommer der en væsentlig forskel. Lovforslaget af 

2009 lænede sig meget op ad bestemmelserne i § 210 og er siden blev kaldt ”den milde version af LL § 16 E” 

eftersom, at kapitalejerlån dengang blev betragtet som løn eller udbytte, hvis de ikke opfyldte de 

selskabsretlige krav til et lovligt kapitalejerlån. 

Lovforslagets LL § 16 E lød som følgende:  

”Hvis et selskab har ydet lån til den personkreds, der er nævnt i § 210, stk. 2, nr. 1 og nr. 2, i selskabsloven, og 

lånet ikke opfylder de betingelser, der er opstillet i § 210, stk. 2, behandles lånet som udbytte”.82 

 
80 Betænkning nr. 1498, s. 492 
81 Betænkning nr. 1498, s. 492 
82 Lovforslag nr. 171, § 18 
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I situationer hvor der allerede var sket beskatning af lånebeløbet som følge af, at det var klassificeret som 

udbytte eller løn, og lånet efterfølgende var blevet tilbagebetalt til selskabet. Jf. lovforslagets LL § 16 E, stk. 

3, kunne låntageren få skatten annulleret og tilbagebetalt. På den måde blev dobbeltbeskatning undgået.  

Lovforslagets LL § 16 E, stk. 3, lød som følgende:  

”Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis der sker tilbageførsel til selskabet af det ydede lån efter bestemmelsen 

i § 215, stk. 1, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)”.83 

Hvis et kapitalejerlån opfyldte betingelserne i lovforslaget nr. 170, var det muligt at oprette et skattefrit 

kapitalejerlån.  

Da det selskabsretlige lovforslag om liberalisering af kapitalejerlån ikke blev vedtaget i forbindelse med 

selskabsreformen, var der derfor ikke grundlag for at indføre LL § 16 E som var forslået i lovforslaget L 171.84  

4.2.3. Lovforslag L 199 – LL § 16 E som vi kender den i dag  
Den lov som anvendes i dag, blev vedtaget ved lov nr. 926 d. 18. september 2012. Det var en nyere version, 

end den som tidligere var forslået, med virkning for kapitalejerlån, som var ydet fra og med 14. august 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraffen blev indsat fordi, kapitalejerlån skulle beskattes, så der ikke eksisterede nogen skattemæssige 

incitamenter til at optage kapitalejerlån fremfor at hæve løn eller udbytte i selskabet.  

SKAT udarbejdede en complianceundersøgelse, som ligger til grund for indførelsen af LL § 16 E, hvor det 

fremgik, at kapitalejerlån ofte blev anvendt som finansiering af kapitalejernes privatforbrug hvilket 

indikerede, at hensigten var en hævning og ikke et lån. Desuden viste FSR’s undersøgelse for 2011 vise, at 

 
83 Lovforslag nr. 171, § 18 
84 Betænkning nr. 1498, s. 492 

                                                                                 LL § 16 E, stk. 1.   Tekstboks 6 

”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. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der 
ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller 

på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende 
anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed”. 
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der var sket en fordobling af antallet af ulovlige kapitalejerlån fra 2006 til 2010, hvilket betød at der i 2010 

var over 15.000 ulovlige kapitalejerlån.85 

Vedtagelsen af lovforslag nr. 199 medførte, at der ikke længere kunne opnås fordele for låntager ved at 

benytte sig af udlån. Et kapitalejerlån skulle derfor behandles efter skattelovgivningens almindelige regler 

om hævninger uden tilbagebetalingspligt, afhængig af hvilken indkomsttype der var tale om.  

At et kapitalejerlån skulle anses som værende en hævning uden tilbagebetalingspligt, havde ikke nogen 

betydning for SL § 215 som kræver, at lånet bliver indfriet. Ændringen har kun skatteretlig betydning og 

påvirker ikke nogen andre lovgivninger.  

Indholdet i LL § 16 E 

I loven er der blevet indført, at bestemmelsen ikke alene gør sig gældende for direkte lån, som er udstedt fra 

selskabet til kapitalejeren men, at det også gælder i de situationer, hvor der er stillet sikkerhed eller midler 

til rådighed for fysiske personer, som har bestemmende indflydelse jf. LL § 2.86 Derudover begrænser loven 

sig til at gælde fysiske personer, som har en tilknytning til selskabet.  

Det har ingen betydning om lånet kommer fra et dansk eller udenlandsk selskab. Et lån fra et udenlandsk 

selskab vil beskattes efter de danske regler på grund af førnævnte tilknytning.  

For at undgå dobbeltbeskatning skal lånet ikke medtages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst på 

grund af, at det allerede er blevet beskattet på ydelsestidspunktet. En eventuel tilbagebetaling af lånet, vil 

ikke ophæve beskatningen af låntageren. 

5. Den skatteretlige behandling af kapitalejerlån  

5.1. Omfanget af LL § 16 E.  
Det helt centrale i LL § 16 E er, at lånet skal behandles på samme måde, som hvis låntageren modtog en 

udbetaling fra selskabet, hvor der ikke var tilbagebetalingspligt til selskabet. Skattemæssigt bliver en 

udbetaling til en kapitalejer, uden tilbagebetalingspligt, anset som enten løn eller udbytte. Det er den 

skattemæssige kvalificering af lånet, som bestemmer hvordan lånet skattemæssigt skal behandles. Den 

skatteretlige afgrænsning af hvilke selskaber der kan anses for at yde skattepligtige lån og 

sikkerhedsstillelser, skal derfor ske uafhængigt af den selskabsretlige afgræsning af ulovlige aktionærlån.  

 
85 Lovbemærkninger til lovforslag nr. 199, s. 8 
86 Lovbemærkninger til lovforslag nr. 199, s. 7 
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Til brug for forståelsen af LL § 16 E og dens udstrækning, vil de nedenstående afsnit omhandle fortolkningen 

af bestemmelsens begreber.  

5.1.1. Långiver  
Af LL § 16 E fremgår det, at de långivere som er omfattet er: ”Hvis et selskab m.v. omfattet af 

selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet” 

Ud fra overstående kan det udledes, at det alene er selskaber, som kan betragtes som långivere i forbindelse 

med kapitalejerlån. Selskaberne skal være omfattet af SSL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2. 

 Jf. SSL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, omfatter bestemmelsen danske aktie og anpartsselskaber, samt øvrige selskaber. 

Øvrige selskaber kan for eksempel være foreninger med begrænset ansvar og selskaber med begrænset 

ansvar. Reglen gør sig kun gældende på selvstændige skattesubjekter hvilket betyder, at henholdsvis danske 

og udenlandske juridiske enheder, som bliver betegnet som skattemæssigt transparente, ikke er omfattet.87  

5.1.1.1. Udenlandske selskaber 
Hvis et udenlandsk selskab opfylder definitionen på et aktie- eller anpartsselskab jf. SL § 1, stk. 288, vil 

selskabet være omfattet af LL § 16 E. Det indebærer ligesom i et dansk selskab, at kapitalejere ikke hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser, men med den indskudte kapital. Det er tilsvarende et krav at 

kapitalejerne skal have ret til en andel af selskabets overskud, som bliver fordelt ud på deres ejerandele, med 

mindre andet er fastlagt i selskabets vedtægter89.  

Hvis der derfor ydes et lån fra et selskab, som har hjemmehørende i udlandet, til en kapitalejer som bor i 

Danmark, beskattes lånet efter LL § 16 E uafhængigt af, om lånet er lovligt eller ulovligt efter udenlandsk ret.  

Udlån fra danske eller udenlandske selskaber, der er skattemæssigt transparente efter dansk ret, omfattes 

ikke af overstående regler. Det kan eksempelvis være udlån fra interessentskaber, kommanditselskaber og 

partnerselskaber. Det er altså selskaber, hvor selskabsdeltagerne beskattes af selskabets indkomst.  

Det kan ud fra registreringspligten i Danmark fastslås, om et selskab er skattemæssigt hjemmehørende i 

Danmark90. Hvis et selskab derimod er registreret i udlandet og ikke er registreringspligtige i Danmark, 

afgøres det ud fra hovedsædekriteriet i stedet.  

 
87 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -s. 113 
88 Alm. Bemærkninger til L 199 
89 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -s. 112 
90 Jf. TfS 2007.345 H 
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5.1.2. Skattepligtens indtrædelse  
LL § 16 E omfatter kun beskatningsregler for fysiske personer, samt de personer som har tilknytning til 

selskabet efter LL § 2.  

LL § 2, stk. 1 definerer hvornår der er tale om skattepligt:  

1. ”hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,  

2. der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,  

3. der er koncernforbundet med en juridisk person,  

4. der har et fast driftssted beliggende i udlandet,  

5. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark…” 

Den skattemæssige behandling af kapitalejerlån omfatter ikke selskaber, men udelukkende fysiske personer 

og deres nærtstående.  

5.1.3. Låntager 
Bestemmelsen omfatter alene udlån mv. til fysiske personer, og det er kun de personer, som direkte eller 

indirekte har en tilknytning til det långivende selskab, som defineret i LL § 2. Med andre ord er der tale fysiske 

personer, der direkte eller indirekte har en bestemmende indflydelse over selskabet, som der kan beskattes 

efter bestemmelsen i LL § 16 E. 

Når der er tale om bestemmende indflydelse, kan der henvises til LL § 2, stk. 2. Heraf fremgår det, at der er 

tale om bestemmende indflydelse, når en fysisk person direkte eller indirekte ejer eller har rådighed over 50 

pct. af aktiekapitalen eller stemmerne.  

Det fremgår desuden af LL § 2, stk. 2 at ”ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have 

bestemmende indflydelse på en juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den 

skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af 

koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 2.” 

Det betyder, at når der skal vurderes om der foreligger bestemmende indflydelse, er det en samlet 

betragtning, der medtager alle aktier og stemmerettigheder fra koncernforbundne selskaber samt 

nærtstående.  

5.1.3.1. Udenlandske selskaber  
Beskatningen af udenlandske personer er ikke indeholdt i LL § 16 E. Jf. LL § 2 er det alene er skattepligtige 

personer til Danmark der er omfattet. Det omfatter fysiske personer med fuld skattepligt jf. KSL § 1, samt 

personer der er begrænset skattepligtige til Danmark jf. KSL § 2. Hvis der er begrænset skattepligt til Danmark 
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jf. KSL § 2 for en udenlandsk person, kan personen dog alligevel også beskattes efter LL 16 E. Dette gør sig 

også gældende selvom kapitalejerlånet ikke er skattepligtigt i det pågældende land.  

5.1.3.2. Nærtstående parter  
Når det skal vurderes om en kapitalejer har bestemmende indflydelse i et selskab, skal der også medregnes 

de nærtstående parter jf. LL § 2, stk. 2.   

Ud fra overstående, kan det derfor udledes, at hvor selskabet yder lån til en nærtstående person, som er 

knyttet til en kapitalejer med bestemmende indflydelse, kan der godt opstå beskatning.  

LL § 2, stk.2.  definerer nærtstående parter som den skattepligtiges ægtefælle, forældre, bedsteforældre, 

samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Samlevende og 

søskende anses ikke for nærtstående parter, hvor stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte 

slægtskabsforhold.  I henhold til selskabsretten er samlevere omfattet af SL § 210 og ud fra en vurdering kan 

søskende også være omfattet.  

Hvis der skatteretligt ydes et lån til en kontrollerende kapitalejers samlever, vil der, ud fra overstående, ikke 

ske beskatning af dette lån. Det har derfor ikke nogen betydning, hvordan en ”samlever” bliver defineret og 

behandlet selskabsretligt. Samleverens eventuelle kapitalandele i selskabet vil heller ikke tælle med i 

vurderingen af, om kapitalejeren yder bestemmende indflydelse.  

Et eksempel kan være, at hvis en fysisk kapitalejer, ejer 10 % af aktierne i selskabet, hvor kapitalejerens 

forældre ejer 45 %, vil de være omfattet af personkredsen i LL 16 E, da de tilsammen råder over mere end 

50% af aktierne i selskabet.91  

5.1.3.3. Ledelsesmedlemmer  
Et medlem af ledelsen er ikke omfattet af LL 16 E, med mindre, at de opfylder betingelserne i LL § 2, stk. 2, 

som betyder, at ledelsesmedlemmet har bestemmende indflydelse over selskabet, enten ved ejerskab af 

kapitalandele eller rådighed over stemmer.   

5.1.3.4. Transparente enheder  
Lån til visse juridiske personer er omfattet af LL § 16 E, selvom der står i LL § 16 E, at den kun omfatter lån 

ydet til fysiske personer. Det skyldes, at der er tale om skattemæssige transparente selskaber. Skattemæssige 

transparente selskaber er defineret som selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter, fordi 

beskatningen af indkomsten fra selskabet sker hos hver enkelt deltager, som beregnes i forhold til den 

 
91 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -              

s. 113-116 
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enkeltes andel af selskabet. Skattemæssige transparente selskaber kan blandt andet være interessentskaber, 

kommanditselskaber og partnerselskaber, som en samlet betegnelse for personselskaber.  

Hvis et kapitalselskab derfor yder lån til et skattetransparent selskab, henføres lånet skattemæssigt og 

forholdsmæssigt til de enkelte deltagere i selskabet, som er omfattet af LL § 2. 

Lån til personer i et selskab hvor personen ikke selvstændigt eller sammen med nærtstående har 

bestemmende indflydelse, kan dog alligevel også være omfattet af LL § 16 E. Begrundelsen herfor er, at 

bestemmende indflydelse også kan opstå, hvis flere kapitalejere har indgået en aftale om udøvelse af fælles 

bestemmende indflydelse jf. LL § 2. Det skal dog siges, at fælles bestemmende indflydelse ikke finder sted, 

blot fordi kapitalejerne ejer deres kapitalandele igennem et skattetransparent selskab. Det fremgår af SKATs 

juridiske vejledning, at den bestemmende indflydelse kun er til stede, hvis det afgøres, at den bestemmende 

indflydelse er vertikal i koncernen. 

SKAT beskriver eksemplet som følgende:  

”Tre personer (eller selskaber) P1, P2 og P3, har et I/S, som de hver kontrollerer en tredjedel af. I/S’et ejer to 

selskabet, D1 og D2. Da ingen af personerne har bestemmende indflydelse, og da I/S’et ikke er skattepligtigt 

i LL § 2’s forstand, er der ingen bestemmende indflydelse vertikalt i koncernen. D1 og D2 er 

koncernforbundne, idet D1 og D2 kontrolleres af samme kreds af aktionærer, nemlig de tre interessenter P1, 

P2 og P3. Det bemærkes at deltagerne i I/S’er kan have lavet en aftale om bestemmende indflydelse”92. 

Lånene fra D1 og D2 til interessentskabet eller interessenterne vil derfor kun blive skattepligtigt efter LL 16 

E, hvis den bestemmende indflydelse sker vertikalt, med mindre interessenterne undtagelsesvis har en aftale 

om fælles bestemmende indflydelse.93 

5.2. Dispositioner omfattet af LL § 16 E 
Beskatningen skal kun ske når der ydes lån til en direkte eller fysisk person jf. LL § 16 E. Bestemmelsen 

omhandler såvel lån, sikkerhedsstillelser, som det at stille midler til rådighed jf. LL § 16 E stk. 1, 1 og 2 pkt. 

Der vil blive redegjort for de nævnte dispositioner nedenfor. 

5.2.1. Lån 
Bestemmelsen er efter ordlyden begrænset til situationer, hvor et selskab m.v. direkte eller indirekte yder 

lån. Desuden er begreberne ”yde lån” og ”stille midler til rådighed” begge afgrænset til situationer, hvor 

 
92 Den juridiske vejledning 2014-1: JV 2014-1 CD.11.1.2.3.1. 
93 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -             

s. 116-117 
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selskabet stiller krav mod kapitalejeren i form af penge. Hvilket vil sige, at lån fra et selskab til en kapitalejer, 

som udgangspunkt er en pengefordring. Hvis selskabet derimod udlåner andre aktiver end penge til 

kapitalejere, vil dette ikke være omfattet af bestemmelsen i LL § 16 E. Et eksempel herpå kunne være, at 

selskabet udlåner en bil, som kapitalejeren låner uden yderligere afregning, hvilket ikke vil udløse beskatning 

efter LL § 16 E. Dette forhold vil ikke blive beskattet efter LL § 16 E.  

Det er dog ikke en betingelse, at lånet er bevilliget af selskabet før det bliver beskattet efter LL § 16 E. Hvis 

et lån ikke er bevilliget, vil det hos selskabet blive klassificeret som et tilgodehavende hos kapitalejeren. 

Tilgodehavende hos kapitalejeren kan opstå ved, at selskabet betaler (bevidst eller ubevidst), kapitalejerens 

private udgifter over mellemregningen, og på den måde fungerer mellemregningen som en kassekredit. Der 

er selvfølgelig undtagelser til dette, som kan være en særlig aftale mellem selskabet og kapitalejeren, som 

lyder på, at selskabet skal dække visse udgifter i forbindelse med rejser eller andet, som foregår af 

erhvervsmæssige grunde og som er med til at sikre, vedligeholde og erhverve driften.   

Hvis selskabet køber aktiver fra kapitalejeren til overpris i forhold til markedsprisen, eller selskabet sælger 

aktiver til kapitalejeren til underpris i forhold til markedsprisen, opstår der ikke et lån, fra selskabet til 

kapitalejeren. I begge tilfælde vil der derfor ikke ske beskatning efter LL § 16 E, da der betales det aftalte 

beløb. 

Hvis der derimod sker en samhandel mellem kapitalejer og selskab, hvor kapitalejeren yder bestemmende 

indflydelse, og samhandlen ikke sker ved anvendelse af samme priser og vilkår, som kunne være opnået ved 

en uafhængig part, har SKAT hjemmel til at korrigere indkomsten.94 

5.2.2. Sikkerhedsstillelse 
I LL § 16 E fremgår det direkte, at sikkerhedsstillelser og lån sidestilles. Konsekvensen af dette er, at hvis et 

selskab stiller sikkerhed for et lån til en person, som hører inde under personkredsen i LL § 16 E, vil 

sikkerhedsstillelsen skattemæssigt blive betragtet som, at personen har foretaget en hævning uden 

tilbagebetalingspligt, hvilket vil sige, at personen enten har modtaget skattepligtig løn eller udbytte.  

Ved sikkerhedsstillelse foretager kapitalejeren ikke en faktisk hævning, men opnår alligevel en potentiel 

fordel, ved at kreditværdigheden hos kreditor forbedres og kapitalejeren har mulighed for at opnå bedre 

kreditvilkår. Beskatningen skal ske af den pålydende værdi af sikkerhedsstillelsen, og indtræder den dag, hvor 

selskabet overfor kreditor påtager sig at stille sikkerhed, hvilket også fremgår klart af lovforarbejdet. 

Kapitalejeren bliver derved beskattet af en råderet, som han potentielt ikke benytter. 

 
94 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København               

s. 118-119  
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Der skal i øvrigt foreligge en klar og juridisk bindende aftale, hvis en sikkerhedsstillelse skal være omfattet af 

LL § 16 E. Dette kan eksempelvis være i form af en kautionserklæring. I det tilfælde hvor der er bestemmende 

indflydelse mellem kapitalejeren og selskabet, kan en hensigtserklæring fra selskabet være nok. Heri 

garanterer selskabet for kapitalejerens gæld, og det anses for at være en bindende sikkerhedsstillelse95.  

Reglerne om sikkerhedsstillelse kan også finde anvendelse, når der er tale om omstruktureringer, hvis 

skatteyderen og rådgiveren ikke er påpasselige. Et eksempel hertil kunne være, en skattepligtig/skattefri 

virksomhedsomdannelse af en personligdrevet virksomhed til et selskab, hvor bankens sikkerhed i 

virksomhedsaktiver for privatgæld ikke bliver slettet. Dette resulterer i, at selskabet hæfter for kapitalejerens 

gæld.96  

5.2.3. Stille midler til rådighed 
Udover lån og sikkerhedsstillelse omhandler bestemmelsen ligeledes midler, som er stillet til rådighed. Det 

fremgår ligeledes af LL § 16 E, at midler som er stillet til rådighed fra et selskab til en kapitalejer, også 

sidestilles med lån og sikkerhedsstillelse. Begrebet betragtes som et opsamlingsbegreb, hvilket betyder, at 

det bruges til at opfange de dispositioner, som falder uden for lån og sikkerhedsstillelser. Et nærliggende 

eksempel på denne disposition kunne være et depositum, som selskabet yder ved indgåelse af en lejeaftale, 

som vedrører kapitalejerens personlige ejendom97.  

5.3. Dispositioner som er undtaget fra LL § 16 E 
Jf. LL § 16 E er der visse lån, som er undtaget af beskatningsreglerne. Mange af de samme undtagelser gør 

sig også gældende i selskabsrettens regler for kapitalejerlån (afsnit 3.5). Nedenstående afsnit er en 

gennemgang af de undtagelser, der optræder i skatteretten.  

5.3.1. Sædvanlig forretningsmæssig position  
Lån der ydes som led i en ”sædvanlig forretningsmæssig position” er ikke omfattet skattepligten jf. LL § 16 E. 

Begrebet er af skatteministeriet afgrænset til:  

” ”lån mv., der ydes m.v. som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition” er inspireret af selskabsloven 

§ 212. Praksis vedrørende denne bestemmelse vil være vejledende ved fortolkningen af ligningsloven § 16 E. 

Dette medfører dog ikke nødvendigvis at fortolkningen af de to lovbestemmelser altid vil være ens. De to 

 
95 L 199, Bilag 14, s. 3 
96 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -            

s. 120-123 
97 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -s. 123 
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lovbestemmelser skal varetage forskellige hensyn, hvorfor fortolkningen i nogen situationer kan være 

forskellig”.98 

Med overstående menes der, at fortolkningen i mange tilfælde vil være den samme som i selskabsloven, men 

der er dog undtagelser, da de to lovbestemmelser varetager forskellige hensyn, og derfor vil fortolkningen i 

nogen situationer også være forskellig. Det skyldes, at selskabsretten fokuserer på, at beslutninger skal 

fremme virksomhedens drift, mens skatteretten fokuserer på, at der ikke skal forekomme uberettiget 

skatteundgåelse eller skatteudskydelse.  

Lån, som er utvivlsomme og som sker som led i en almindelig samhandel mellem selskabet og kapitalejeren 

og på sædvanlige kreditvilkår, er undtaget beskatning. Hvis aktionæren eksempelvis køber varer eller ydelser 

fra selskabet, og de bliver købt på samme vilkår, som hvis det havde være en tredje uafhængig part, skal 

kapitalejeren ikke beskattes af det mellemværende, der opstår imellem selskabet og kapitalejeren.  

I praksis er det set, at der sker beskatning, hvis selskabet foretager en uregelmæssig disposition med en 

kapitalejer. Der er altså tale om et dispositionsforhold, der hverken i selskabsloven eller i LL § 16 E, bliver 

anset som en sædvanlig forretningsmæssig disposition som kunne være sket med en uafhængigpart.   

Et eksempel på overstående ses i et bindende svar fra Skatterådet, SKM2013.113.SR. Her havde et selskab 

en ejendom, som var opført og ejet af selskabet selv, men hvor de ønskede at sælge det til selskabets 

hovedaktionær. Dispositionen blev vurderet som lovlig i henhold til selskabslovens fortolkning af sædvanlig 

forretningsmæssig disposition, men Skatterådet argumenterede for, at selskabet normalt ikke opførte 

erhvervsejendomme med henblik på salg, men med henblik på udlejning. Ud fra dette grundlag, var 

dispositionen ikke undtaget af LL § 16 E.   

Det fremgår desuden af det bindende svar, at der skal være tale om transaktioner, som selskabet løbende 

også har med uafhængige parter og på tilsvarende vilkår. Det må ud fra praksis, derfor konkluderes, at 

dispositioner som er undtaget, er indskrænket til at være gældende i de situationer, hvor lånet er opstået 

som led af virksomhedens sædvanlige salg af varer eller ydelser.99  

5.3.1.1. Selskabets afholdelse af en hovedkapitalejers private udgifter 
Som nævnt tidligere, ser man ofte en mellemregningskonto mellem et selskab og en hovedkapitalejer. 

Herved kan der opstå en beskatningsproblematik, hvor der kan være tvivl om der skal ske beskatning af 

mellemregningen eller ej. 

 
98 L 199A 2011/12 bilag 14 
99 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København -           

s. 124-126 
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Skatteministeriet har ikke kunne bekræfte, at de transaktioner, der sker på en mellemregningskonto, er 

undtaget fra beskatning, men har derimod tilkendegivet, at beskatningen afhænger af omfanget af de enkelte 

dispositioner100.  

Yder selskabet en løbende kredit til kapitalejeren, hvor der både sker hævninger og indskud, skal hver 

hævning, vurderes særskilt i forhold til LL § 16 E. Den del af en hævning som bevirker, at der opstår et 

tilgodehavende i selskabet hos kapitalejeren, vil derfor godt kunne komme til beskatning. Tilsvarende gør sig 

gældende, i tilfælde hvor der sker en forhøjelse af et allerede eksisterende tilgodehavende. 

Hvis en hovedaktionær har et tilgodehavende hos selskabet, som overstiger de efterfølgende hævninger, vil 

de private hævninger ikke blive omfattet af reglerne om beskatning af kapitalejerlån. Der skal dog være tale 

om en hævning i netop det selskab hvor hovedaktionæren har et tilgodehavende. Hvis for eksempel 

hovedaktionæren har et tilgodehavende i sit holdingselskab, kan der ikke undgås beskatning af private 

udgifter, der betales i driftsselskabet.  

Hvis lånet anses som en sædvanlig forretningsmæssig disposition101, kan det undtages for beskatning, 

eksempelvis ved brug af et firmakort. Hvis en hovedaktionær bruger firmakreditkortet til private småindkøb 

i forbindelse med en forretningsrejse, kan disse være undtaget fra beskatning. Hvis brugen af firmakortet 

ikke skal beskattes, skal der foretages en sædvanlig rejseafregning, hvor selskabets udlæg for de private 

udgifter, afregnes af aktionæren.  Om småindkøb mv. kan undlades at beskattes, afhænger af en konkret 

vurdering, hvor der blandt andet ses på: 

- ”Hvad der normalt indgår i en sædvanlig rejseafregning  

- Hvorledes rejseafregninger håndteres i virksomheden  

- Og for ansatte uden antionærindflydelse”  

Desuden kræves det at udlægges straks afregnes ved hjemkomst.  

 

 

 

 

 

 
100 L 199 bilag 14, s. 6 
101 Alm. Bemærkninger til L 199 pkt. 3.1.2.2.  
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Eksempel – beskatning af kapitalejerlån på mellemregning 

Dato Tekst Beløb, DKK Saldo, DKK Beskattes 

15. januar 2019 Selskab betaler regning for kapitalejer  -20.000 -20.000 Ja 

9. februar 2019 Selskab betaler regning for kapitalejer -25.000 -45.000 Ja 

5. april 2019 Kapitalejers udlæg for selskab 4.000 -41.000 - 

29. maj 2019 Kapitalejers udlæg for selskab 1.000 -40.000 - 

18. juni 2019 Selskab betaler regning for kapitalejer -5.000 -45.000 Ja 

1. juli 2019 Kapitalejers udlæg for selskab 25.000 -20.000 - 

Tabel 4: Beskatning via. Mellemregning   Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra FSR 2018102 

Overstående eksempel har mellemregningskontoen i perioden kun været negativ. Kapitalejeren skal beskattes af de 

ulovlige kapitalejerlån, som er opstået ved hver hævning kapitalejeren har foretaget sig. De ulovlige lån udgør derfor til 

sammen DKK 50.000, og består af summen af regninger selskabet har betalt for kapitalejeren, samt udbetaling af løn, 

der var posteret på mellemregningskontoen. Der skal ikke tages hensyn til de indbetalinger kapitalejeren har foretaget 

i perioden.  

Før et kapitalejerlån kan blive anset som lovligt, skal betingelserne i SL § 210, stk.2 være opfyldt inden lånet ydes. Hvis 

ikke betingelserne er opfyldt, skal lånes straks tilbagebetales efter SL § 215. Det er som tidligere nævnt ikke muligt at 

lovliggøre et kapitalejerlån, som er ydet efter 1. januar 2017. At det ikke er muligt at lovliggøre kapitalejerlånet, skaber 

en større praktisk udfordring. Kapitalejeren er tvunget til at skulle tilbagebetale lånet inklusiv renter jf. SL § 215, hvilket 

betyder at kapitalejeren bliver underlagt dobbeltbeskatning. 

Beskatning efter regler for kapitalejerlån kan kun undgås, hvis mellemregningen holdes positiv hvilket vil sige, at 

selskabet ikke har noget tilgodehavende hos kapitalejeren. Betingelserne for at et kapitalejerlån kan være lovligt, skal 

være opfyldt forinden lånet ydes, hvilket kan medføre økonomiske udfordringer for kapitalejeren, hvis der ikke kan 

gøres brug af reglerne omkring undtagelse som følge af fejlekspedition eller omgørelse efter SFL § 29. Disse vil blive 

behandlet i senere afsnit. 

5.3.2. Sædvanligt lån fra pengeinstitutter 
Sædvanlige lån fra pengeinstitutter er ligeledes undtaget fra bestemmelsen jf. LL § 16 E. I denne forbindelse 

handler det om, at en fysisk person modtager et ”sædvanligt lån” fra et pengeinstitut, hvor der herimellem 

er tale om bestemmende indflydelse. Der kan derfor henvises til sædvanlige forretningsmæssige 

dispositioner. Det skyldes, at for pengeinstitut vil det være en sædvanlig forretningsmæssig disposition at 

yde lån.103 

 
102https://m.fsr.dk/Vaerktoejer/Din_Revisor_Informerer/DRI%20Nyhedstjeneste%20hovedside/2018%20DRI%20

Nyheder/Nyhed_feb1_Alle_haevninger_paa_mellemregningskontoen_risikere_beskatning 
103 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –s. 127 
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5.3.3. Lovlig selvfinansiering  
Lån der er optaget som led i en lovlig selvfinansiering er undtaget beskatning efter LL § 16 E, hvis 

betingelserne i SL § 206, stk. 2 er opfyldt.104  

5.3.4. Delvist indbetalt selskabskapital  
Det fremgår af SL § 33, at kapitalselskaber under visse betingelser kan stiftes uden at indbetale hele 

selskabskapitalen. Den gæld som opstår ved en delvis indbetaling af selskabskapitalen, er ikke omfattet af LL 

§ 16 E. Skatteministeriet bekræfter dette under en lovbehandling, hvor situationen blev sidestillet med det 

tilfælde, hvor aktionæren køber et aktiv fra selskabet. Derfor mente Skatteministeriet at det kunne anses 

som et lån der var ydet i en forretningsmæssig disposition. På baggrund af overstående lovbehandling, var 

en delvis indbetaling af selskabskapitalen, således ikke omfattet af LL § 16 E forudsat, at aktieudstedelsen 

sker på sædvanlige vilkår. Overstående er dog en direkte modsætning til det bindende svar, skatterådet kom 

med i forhold til ”sædvanlige forretningsmæssig disposition”.105 

5.3.5. Fejlekspeditioner og omgørelser  
Som udgangspunkt vil en fejlekspedition ikke få skattemæssige konsekvenser. En fejlekspedition er ikke 

defineret yderligere i lovforarbejderne, men den juridiske vejledning fra SKAT omtaler fejlekspeditioner, som 

eksempelvis hvis der er tale om penge, der er blevet overført ved en fejl til kapitalejerens private konti.106 

Det forudsættes også, at fejlen rettes umiddelbart efter den, er konstateret.  

”Umiddelbart” er i denne sammenhæng ikke nærmere specificeret, men afhænger af en individuel vurdering 

hvor beløbets størrelse samtidig også har betydning for om fejlekspeditionen accepteres af Skatteministeriet 

i henhold til SFL § 29.107 

Omgørelse 

En omgørelse efter SFL § 29, er en bestemmelse om en lovhjemlet fortrydelsesret, hvorefter skatteyderen, 

under visse betingelser, har ret til at tilbageføre eller korrigere en disposition, så ændringen tillægges virkning 

i forhold til den oprindelige disposition.  

En skatteomgørelse kan ske på to måder. Enten ved en fuldstændig omgørelse eller en reparationsomgørelse. 

Ved en fuldstændig omgørelse, annulleres den privatretlige disposition helt, hvorimod der ved 

reparationsomgørelsen sker vilkårsændringer.  

 
104 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –s. 127 
105 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 127-129 
106 J.V., C.B.3.5.3.3 
107 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 128-129 
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I forhold til lån og sikkerhedsstillelser som er omfattet af LL § 16 E, vil en omgørelse finde sted hvis lånet 

tilbagebetales til selskaber eller sikkerhedsstillelsen bliver annulleret. Herefter vil lånet eller 

sikkerhedsstillelsen ikke have eksisteret og der vil derfor ikke kunne ske en beskatning efter LL § 16 E.  

En omgørelse kræver dog accept fra SKAT, og den kan kun gives, hvis følgende betingelserne herfor er 

opfyldt:  

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

skatter og afgifter 

2. Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige 

3. Dispositionen skal være lagt klart frem for myndighederne 

4. De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig virkning, 

skal være enkle og overskuelige 

5. At alle der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse tiltræder 

omgørelsesanmodningen”108 

Skatteministeriet beskriver desuden i bemærkningerne til lovforslaget:  

”De skattemæssige konsekvenser af at optage et aktionærlån, som udgangspunkt må forventes at være 

forudset på dispositionstidspunktet, hvis der er en klar og almindelig kendt lovregel herom.” 

En kapitalejer vil derfor have vanskeligt ved at søge om omgørelse, da skatteministeriet forventer, at 

kapitalejerne har kendskab til reglerne herom. Desuden skal der betales et gebyr på 2.400 kr. (2019) når en 

anmodning om omgørelse skal behandles jf. SFL § 29, stk. 3. Gebyret skal betales hvis en omgørelse 

tilbagekaldes, men ikke hvis omgørelsen nægtes. Gebyret reguleres efter PSL § 20.  

5.4. Skattemæssige konsekvenser af hævninger uden tilbagebetalingspligt 
De ovenstående dispositioner, som omfattes af LL § 16 E, skal skatteretligt behandles som en hævning uden 

tilbagebetalingspligt efter de almindelige skatteregler, hvilket betyder, at der skal ske en omkvalificering af 

hævningen til enten skattepligtigt udbytte eller løn. I nedenstående afsnit vil de skatteretlige konsekvenser 

heraf blive gennemgået for både långiver og låntager.  

5.4.1. Beskatning af långiver  
Kapitalejerlån anses i selskabet som en hævning, hvor der ikke er nogen tilbagebetalingspligt hvilket betyder, 

at hævningen vil blive anset som et udbytte eller en løn. Dette gør sig gældende for skattebehandlingen af 

både kapitalejeren og selskabet. For selskabet har det en betydning, om behandlingen sker som løn eller 

 
108 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København – s. 1 
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udbytte, da det er afgørende for om selskabet kan opnå fradrag for udbetalingen. Hvis hævningen bliver 

anset som et udbytte, har selskabet ikke skattemæssigt fradrag for beløbet. Hvis hævningen derimod bliver 

anset som løn, har selskabet skattemæssigt fradrag på linje med den aftalte løn jf. SSL § 6, litra a. 

Fradragsretten indtræder i det indkomstår, hvor hævningen finder sted uanset, hvordan hævningen bliver 

behandlet regnskabsmæssigt. Er der derfor hævet et beløb i 2018 som er omfattet LL §16 E, hvor det bliver 

indfriet selskabsretligt 2019, har selskabet ikke nogen regnskabsmæssig udgift i hverken 2018 eller 2019. Dog 

opstår der et skattemæssigt fradrag i 2018, hvilket betyder, at der sker en permanent afvigelse mellem det 

skattemæssige og regnskabsmæssige resultat.109 Overstående gælder desuden også for sikkerhedsstillelser, 

da lån og sikkerhedsstillelser er ligestillet.  

5.4.1.1. Selskabets indeholdelse af kildeskat  
Når hævningen er omfattet som løn eller udbytte efter LL § 16 E, har selskabet pligt til at indeholde kildeskat. 

Kildeskat kan være A-skat jf. KSL § 46, AM-bidrag jf. KSL § 49 B eller udbytteskat jf. KGL § 65. I mange tilfælde 

sker der i praksis en overtrædelse af indeholdelsespligten for kildeskat for danske selskaber, som er omfattet 

LL § 16 E, grundet at indeholdelsen af A-skat samt udbytteskat skal ske senest på udbetalingstidspunktet.  

En overtrædelse af indeholdelsespligten for kildeskat kan medføre at selskabets ledelse vil i falde ansvar jf. 

SKL § 14. Ligeledes kan selskabet risikere at stå til ansvar for betalingen af det manglende beløb overfor det 

offentlige. Det betyder, at selskabet hæfter for skatten og at SKAT kan gøre kravet gældende overfor 

selskabet, uden først at have forsøgt at inddrive det skyldige beløb hos kapitalejeren. Hæftelsen kan dog 

undgås, hvis selskabet over for SKAT kan godtgøre, at selskabet ikke har vist forsømmelighed jf. KSL § 69, stk. 

1. Hvis det er et selskabet som er en del af en koncern og er sambeskattet med alle selskaberne, vil hæftelsen 

for udbytteskatten omfatte alle de sambeskattede selskaber (dette gælder ikke A-skat).  

Konsekvenserne af at SKAT gør hæftelsen gældende overfor selskabet, og selskabet indbetaler den ikke 

indeholdte kildeskat til SKAT bliver, at selskabet får et regreskrav mod kapitalejeren. Spørgsmålet er herefter, 

om regreskravet skal anses som værende et nyt lån, der er ydet fra selskabet til kapitalejeren. 

Skatteministeriet har anført, at indbetaler kapitalejeren kildeskatten til selskabet samtidig med eller lige efter 

selskabets betaling af kildeskatten til SKAT, så vil regreskravet på skatten ikke blive betragtet som et nyt lån. 

Indbetaler kapitalejeren ikke den betalte kildeskat, vil dette dog kunne blive at betragte som en ny 

skattepligtig hævning, hvilket vil betyde, at kapitalejeren skal betale skat af skat110.  

 
109 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 110 
110 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 110-112 
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5.4.2. Beskatning af låntager  
Som tidligere nævnt, bliver kapitalejerlån skattemæssigt behandlet på samme måde som hvis låntageren 

modtog en udbetaling fra selskabet, hvoraf der ikke bare nogen tilbagebetalingspligt. Skattemæssigt er en 

udbetaling til en kapitalejer uden tilbagebetalingspligt, kendt som en maskeret udlodning, der skal beskattes 

som aktieindkomst. Afhængigt af låntagers forhold til selskabet, skal beskatningen derfor enten ske om 

udbytte eller som lønindkomst.111  

Udgangspunktet må ud fra overstående være, at udbetalingen bliver kvalificeret som udbytte, hvilket 

medfører, at der skal betales udbytteskat. Udbytte bliver beskattet jf. PSL § 4 a, stk. 1, hvor det indgår i den 

skattepligtige indkomst, som aktieindkomst. Udbytteskat udgør 27 % af de først tjente 54.000 kr., hvorefter 

det resterende beløb bliver beskattet med 42%. Hvis kapitalejeren er gift, er grænsen 108.000 kr., hvis 

ægtefællen ikke har anvendt sin bundgrænse.  

Hvis en kapitalejer derimod er ansat i selskabet og lånet kan rummes indenfor en rimelig aflønning for 

arbejdsindsatsen, kan beskatningen i stedet ske som løn. Omkvalificeres lånet til en lønudbetaling, beskattes 

udbetalingen som personlig indkomst Jf. PSL § 3, stk. 1, hvor AM-bidraget fastsattes ud fra den gældende 

sats i AMBL § 1. Den højeste gennemsnitlige marginalbeskatning på personlig indkomst er 56,5%, beregnet 

ud fra en gennemsnitskommune112.  

Det kan derfor konkluderes, at kapitalejeren altid kan vælge at se lånet som udbytte i skattemæssig 

henseende. Hvor beskatningen som løn, kræver en konkret bedømmelse af kapitalejerens aflønning og 

arbejdsindsats.113  

5.4.2.1. Flere kapitalejere  
Maskeret udlodning kan ske til en eller flere kapitalejere i et selskab. Hvis der er flere kapitalejer i et selskab, 

hvor der bliver ydet et lån eller stillet sikkerhed, der skal beskattes som udbytte jf. LL § 16 E, opstår der 

spørgsmål, om hvorvidt, beskatningen sker hos alle kapitalejerne i forhold til deres ejerandel eller, om 

beskatningen kun sker hos den kapitalejer som har optaget lånet eller sikkerhedsstillelsen.  

Skatteministeriet svar på overstående er, ” (…) Alle kapitalejere som har medvirket til dispositionen, beskattes 

af en forholdsmæssig andel af udlodningen og den efterfølgende skævdeling skal endvidere anses for at være 

videregivet som gave m.v. til de endelige modtagere (…)”  

 
111 Lovbemærkninger til lovforslag nr. 199, s. 27 
112 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019 
113 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 105-108 
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Det vil derfor sige at en kapitalejer bliver beskattet, når det må anses, at kapitalejeren har medvirket til 

dispositionen. Hvornår det er tilfældet, kan dog være usikkert. Hvis en kapitalejer direkte accepterer, at en 

anden kapitalejer etablerer et lån, den første kapitalejer selvsagt have medvirket til dispositionen, men der 

kan også være tale om medvirken i de tilfælde, hvor kapitalejeren stiltiende accepterer, at en anden 

kapitalejer etablerer et lån i selskabet. 114 

5.4.2.2. Beskatning af nærtstående  
En kapitalejer der har bestemmende indflydelse som yder lån til dennes nærtstående jf. § 16 E og LL § 2, er 

også omfattet af bestemmelsen. Hvordan beskatningen rammer kapitalejeren og dens nærtstående, 

afhænger af om den nærtstående er kapitalejer, ansat i selskabet eller en helt udenforstående person.  

Hvis den nærtstående også er kapitalejer i selskabet, vil låntager blive beskattet af lånet som udbytte. Hvis 

den nærtstående derimod er ansat i selskabet, vil beskatningen ske som løn, efter en konkret bedømmelse 

af om lånet kan rummes indenfor rimelig aflønning for låntagers arbejdsindsats. I andre situationer vil 

kapitalejeren blive beskattet enten som løn eller udbytte, da lånet til den nærtstående har passeret 

kapitalejeren med bestemmende indflydelse på sin vej til den nærtstående.  

Der kan også være tilfælde, hvor låntageren har modtaget en gave fra kapitalejeren. Denne gave skal 

afhængigt af relationerne også beskattes hos låntageren, med undtagelse af en kapitalejers ægtefælle. 

Eksempelvis hvis kapitalejeren yder et lån til sine børn, vil der være en gaveafgift på 15% af lånebeløbet, der 

overstiger DKK 65.700115 jf. BAL §§ 22 stk. 1 og 23. 

5.4.3. Renter 
5.4.3.1. Renter på lån, der ikke er omfattet af LL § 16 E 
Renter på lån der ikke er omfattet af LL § 16E, herunder lån som er ydet før 14. august 2912, vil blive 

behandlet efter skattelovgivningens almindelige regler. Det betyder at der for låntageren er fradragsret for 

renteudgifterne og at renteindtægterne er skattepligtige for selskabet.  

Renteudgifter for personer fradrages sædvanligvis ved forfald, men hvis en person, der er hovedaktionær i 

et selskab, har gæld til selskabet som renteberegnes, fradrages disse først i det eller de indkomstår 

renteudgifterne vedrører. Er et lån optaget inden d. 14. august 2012, skal tilskrevne renter fra d. 14. august 

2012 eller senere, ikke anses som et nyt lån, jf. LL § 16 E.  

Det skal desuden bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i lånevilkårene, kan det medføre at et 

allerede eksisterende lån i skattemæssig henseende kan blive afløst af et nyt låneforhold. Hvis det drejer sig 

 
114 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 108-109 
115 https://www.skm.dk/skattetal/beregning/afgiftsberegning/boafgift-og-gaveafgift-faktaside  
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om et lån, der er blevet ydet inden den 14. august 2012, vil afløsningen af et nyt lån som er omfattet af LL 

§16 E, få den konsekvens, at låntager fremadrettet mister fradragsretten for renteudgifterne på lånet.116  

5.4.3.2. Renter på lån omfattet af LL 16 E 
Lån der bliver foretaget i selskabsretlige forstand, bliver betragtet som en hævning uden 

tilbagebetalingspligt. Da der ikke er tale om et lån i skattemæssig forstand, vil der heller ikke forekomme 

skattepligtige renter på lånet. Renterne som låntageren betaler til selskabet, bliver derfor anset som et 

tilskud. Kapitalejeren eller låntageren har ikke fradrag for ”tilskuddet”, hvor selskabet er skattepligtigt af 

”tilskuddet”.  

At kapitalejeren eller anden låntager ikke har fradrag for renterne, betyder ikke, at der er opnået skattefrihed, 

når beløbet bliver hævet igen fra selskabet eksempelvis som udbytte. Reglerne medfører her en 

dobbeltbeskatning af renterne. Det vil sige at de allerede beskattede penge, der er blevet indbetalt til 

selskabet, beskattes igen ved udbetalingen til kapitalejeren.  

En tilskrivning af renter på lånet bliver ikke set som et nyt skattepligtigt lån jf. LL § 16 E, så længe de tilskrevne 

renter bliver betalt på ”sædvanlige vilkår”. 117 

5.5. Selskabsretlig indfrielse og anden udligning som fører til dobbeltbeskatning  
Ud fra det overstående afsnit kan det udledes at der vil forekomme en dobbeltbeskatning af kapitalejeren 

selvom lånet bliver tilbagebetalt selskabsretligt jf. SL § 215. Lånet bliver skattemæssigt anset som en hævning 

uden tilbagebetalingspligt, hvorfor en tilbagebetaling ikke vil medføre nogen skattemæssige ”fordele” og 

derfor vil det føre til en dobbeltbeskatning, når der senere foretages en skattepligtig udbetaling af løn eller 

udbytte. Desuden bliver kapitalejeren pålignet en ikke fradragsberettiget ”strafrente” jf. SL § 215. 

Det fremgår direkte af lovbemærkningerne at:  

”Selv om der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt aktionærlån, der skal tilbagebetales, vil en 

tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos aktionæren. Dette 

svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af løn eller udbytte.”118 

Får at belyse de økonomiske konsekvenser ved en tilbagebetaling, følger et eksempel hvor hævningen bliver 

anset som et udbytte:   

 

 
116 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –s. 141 
117 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –s. 142 
118 L 199 som fremsat, s. 27, spalte 2  
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Eksemplet som ovenfor, ville have fundet sted selvom lånet havde været lovligt jf. SL § 210. Det kan derfor 

også sættes en diskussion igen om hvorvidt det beløb der tilfalder statskassen, får mere karakter af en bøde 

end betalt skat119.  

5.6. Udligninger der ikke medfører dobbeltbeskatning 
I skattemæssig henseende er der tale om en skattemæssig fiktion, når der foretages en udligning, uden at 

det medfører dobbeltbeskatning. Det vil sige at der skattemæssigt ikke findes nogen fordring eller gæld, da 

beløbet bliver anset for udbetaling uden tilbagebetalingspligt. Som udgangspunkt vil det ikke få nogen 

skattemæssig konsekvens at fjerne den selskabsretlige fordring, da der i skattemæssig henseende er tale om 

”ingenting”. 120 

 
119 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 129-131 
120 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København – s. 

131 

En kapitalejer med bestemmende indflydelse ønsker at købe en ny båd, og mangler penge til 

udbetalingen. Kapitalejeren låner derfor DKK 1.000.000 af selskabet (i strid med selskabsloven), hvor 

hævningen bliver klassificeret som udbytte jf. LL §16 E.  Efter 30 dage tilbagebetaler han lånet, så lånet 

indfries selskabsretligt. Kapitalejeren skal dog stadigvæk betale udbytteskatten. Han skal derfor betale 

27% i udbytteskat af de første 54.000 kr. og 42% af de resterende.  

Regnestykket vil derfor lyde som: 54.000*27% = 14.580 kr., 946.000*42%=397.320 kr. 

Der skal derfor i alt betales 411.900 kr. i udbytteskat. Kapitalejeren har ikke midlerne(likviditeten) til at 

indbetale udbytteskatten, hvilket resulterer i, at han må hæve et nyt udbytte på 710.172 kr., hvoraf der 

skal svares skat på 298.272 kr. for at kunne betale de oprindelige 411.900 kr. Det nye udbytte bliver 

beregnet med 42% i udbytteskat af hele beløbet, da de 27% af grundbeløbet på de 54.000kr. kun kan 

anvendes en gang i året.  

Det resulterer derfor i at kapitalejerens lovovertrædelse har ”drænet” selskabet for 710.172 kr. for at 

låne 1 mio. kr. i 30 dage, hvor den betalte udbytteskat tilfalder statskassen. 

 I forbindelse med tilbagebetalingen af lånet skal kapitalejeren desuden betale de renter, som bliver 

tillagt i selskabsretten for at have lånt penge af selskabet. Renter udgør 8.283 kr. (beregningen ser 

således ud: (1.000.000*10,05%) *30/364 = 8.282,96 kr.) 



Afgangsprojekt HD(R) Betinget lovliggørelse 8. oktober 2019 
Copenhagen Business School af kapitalejerlån Jackie Jarlstrøm Johansen
   
 

 
Side 61 af 87 

 

5.6.1. Fejlrettelser og omgørelse 
Som udgangspunkt vil en fejlekspedition ikke få skattemæssige konsekvenser. Skatteministeriet har 

beskrevet, at hvis det er en ren fejl, kan fejlen rettes uden at søge om omgørelse efter SFL § 29 og uden 

tilladelse fra SKAT. Som udgangspunkt vil en fejlekspedition ikke få skattemæssige konsekvenser. En 

fejlekspedition er ikke defineret yderligere i lovforarbejderne, men den juridiske vejledning fra SKAT omtaler 

fejlekspeditionen, som hvis der er tale om penge, der er blevet overført ved en fejl.   

En omgørelse efter SFL § 29, er en omgørelse en lovhjemlet fortrydelsesret, hvorefter skatteyderen, under 

visse betingelser, har ret til at tilbageføre eller korrigere en disposition, så ændringen tillægges virkning i 

forhold til den oprindelige disposition. En kapitalejer vil dog have ved vanskeligt at søge om omgørelse, da 

skatteministeriet forventer at kapitalejerne har kendskab til reglerne herom.  

Se dybdegående forklaring i afsnit 5.1.5. 

5.6.2. Modregning i kapitalejerens fodring på løn 
Skatteministeriet blev i forbindelse med lovbehandlingen spurgt om en kapitalejers private udgifter som er 

betalt af selskabet, der jf. LL § 16 E udgør et lån til selskabet, efterfølgende kan omposteres fra lån til løn, 

uden nogen skattemæssige konsekvenser121. Her bekræfter Skatteministeriet, at den efterfølgende 

ompostering ikke vil udløse yderligere beskatning hos kapitalejeren. Det er dog en forudsætning, at lønnen 

kan rummes inden for et passende vederlag for kapitalejerens arbejdsindsats for selskabet. Der skal 

desuden foreligge en gyldig aftale mellem kapitalejeren og selskabet.  

Overstående kan forklares med, at kapitalejeren skatteretligt ikke opnår et yderligere krav på løn, da 

omposteringen blot formaliserer kapitalejerens ret til det beløb, der skattemæssigt allerede anses for at 

have erhvervet ret til og er skattepligtig af. Med andre ord vil det sige at lønaftalen ikke får nogen 

skattemæssige konsekvenser for kapitalejeren, da lønnen bliver brugt til at udligne et kapitalejerlån, der 

skattemæssigt allerede er beskattet som løn. Det er dog vigtigt at bemærke, at modregningen ikke må ske 

med tilbagevirkende kraft. 122 

5.6.3. Modregning i kapitalejerens fordring på udbytte 
Som nævnt ovenfor bekræftede Skatteministeriet at der kunne ske en ompostering af lånet til en 

lønomkostning uden, at det ville få nogen skattemæssige konsekvenser. Det samme vil gøre sig gældende for 

kapitalejerlån, som er beskattet som udbytte. Det vil sige at hvis der er tilstrækkelig fri egenkapital i selskab, 

der kan rumme udbyttelodningen og alle de selskabsretlige betingelser for udlodning af udbytte er overholdt, 

 
121 L 199A 2011/12, bilag 16. Skatteministerens svar på spørgsmål fra BDO.  
122 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 135-136 
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så kan kapitalejere legalisere lånet selskabsretligt, så beskatning af kapitalejeren undgås. Der skal desuden 

indgås en aftale mellem kapitalejeren og selskabet, hvoraf det fremgår at, udbyttet er øremærket udligningen 

af kapitalejerlånet.  

Det er dog væsentligt at bemærke, at selskabet ikke kan afregne den sædvanlige udbytteskat på 27% af 

udbyttet til SKAT uden, at der samtidigt opstår et nyt kapitalejerlån. Dette kan dog undgås hvis kapitalejeren 

indbetaler skatten til selskabet forinden eller samtidig med selskabets betaling til SKAT. Alternativt kan 

selskabet udlodde yderligere udbytte, der efter udbytteskat anvendes til afregning af udbytteskatten, der 

vedrører kapitalejerlånet.  

Det samme gør sig gældende ved forrentningen af et kapitalejerlån. Enten skal renterne indbetales kontant 

til selskabet af kapitalejeren, og ellers må der udloddes yderligere udbytte fra selskabet, der efter skat kan 

anvendes til modregning i den skyldige rente.123  

 

 

 

 

Det vil sige at det er en samlet udlodning på 71.918 kr. minus udbytteskat på 19.418 kr. (27%), som giver et 

nettobeløb på 52.500 kr. der svarer til kapitalejerlånet inkl. renten.  

5.6.4. Særligt i forhold til sikkerhedsstillelser 
Det er yderst svært at undgå dobbeltbeskatning af en sikkerhedsstillelse, som beskattes efter LL § 16 E, med 

mindre at en omgørelse kan tillades. Dette skyldes at sikkerhedsstillelsen, i modsætning til et lån, ikke kan 

udlignes ved at forholdes formaliseres som modtagelse af løn eller udbytte.  

Hvis kreditor(banken) overtager sikkerhedsstillelsen således, at selskabet indfrier kapitalejerens gæld, vil 

selskabets sikkerhedsstillelse overfor kreditor (banken) blive konverteret til en regresfordring mod 

kapitalejeren. Der opstår derfor en situation, som svarer til, at der er foretaget et direkte lån mellem 

kapitalejeren og selskabet, som vil kumme udlignes ligesom i de foregående afsnit, hvis betingelserne herfor 

er opfyldt. Regresfordringen anses ikke for et nyt lån som er skattepligtigt efter LL § 16 E. 124 

 
123 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 138-139 
124 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 140-141 

Hvis der f.eks. ønskes et kapitalejerlån på 50.000 kr., hvor der er beregnet rente frem til indfrielsesdagen på 

2.500 kr., som bliver indfriet efterfølgende ved udlodning af udbytte. For at selskabet opfylder sin forpligtelse 

til afregning af udbytteskat, skal der foretages en samlet udbytteudlodning på:  

(50.000kr. + 2.500) / (1-0,27) = 71.918 kr.   
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5.6.5. Betalingskorrektion  
Skattemyndighederne har via LL §2 siden 1998 haft hjemmel til at korrigere indkomsten omhandlende 

transaktioner i koncernforbundne selskaber samt mellem selskab og kapitalejer med bestemmende 

indflydelse i selskabet, hvis transaktionerne ikke svarer til de vilkår eller priser man ellers normalt ville have 

indgået med tredjemand (armslængdeprincippet). Sælger en personlig hovedaktionær et aktiv til selskabet, 

hvor han har bestemmende indflydelse, korrigeres prisen til, hvad aktivet burde have været solgt til efter LL 

§2 (primær justering). Derudover skal der ske udbyttebeskatning til hovedaktionæren, da han har opnået en 

økonomisk fordel ved at sælge aktivet til overpris (sekundær justering). Overdrages et aktiv til enten over- 

eller underpris fra en personlig hovedaktionær og hans selskab eller omvendt, vil den sekundære justering 

bestå af beskatning af selskabet af prisforskellen (skattepligtigt tilskud).  

LL §2, stk. 5 giver dog skatteyderne den mulighed, at de ved at foretage en betalingskorrektion kan undgå 

den sekundære justering hvilket betyder, at hovedaktionær eller selskab vil undgå at blive beskattet af 

henholdsvis udbytte eller tilskud. Påkalder parterne sig denne mulighed, skal der foretages en efterfølgende 

betaling mellem parterne, så aktivets overdragelsessum svarer til handelsprisen for aktivet, når betalingen 

er foretaget. Betalingsforpligtelsen skal indtræde umiddelbart i tilknytning til gennemførelsen af SKAT’s 

korrektion. Der er ikke krav om, at betalingen skal ske i forbindelse med SKAT’s korrektion, tilsvarende kan 

betalingsforpligtelsen afhænge af udfaldet af en påklage af SKAT’s forhøjelse.  

I forhold til LL §16E medfører muligheden for betalingskorrektion to principielle problemstillinger. Den første 

problemstilling går på, om en betalingskorrektion alene kan anses for et lån, der er skattepligtigt efter LL 

§16E. Den anden problemstilling går på, om en betalingskorrektion åbner op for muligheden om at undgå 

beskatning efter LL §16E, da skatteyder bevidst overdrager aktivet til en forkert pris enten til eller fra 

selskabet, og derefter har muligheden for at påkalde sig betalingskorrektion, hvis SKAT ikke er enig i 

handelsværdien. Problemstillinger har medført en ændring af reglerne om betalingskorrektion i LL §2, stk. 5 

i forbindelse med indførslen af LL §16E. Den nye betingelse der er blevet tilføjet er, at hvis 

betalingsforpligtelsen, der er opstået ved påkald af betalingskorrektion skal ske på markedsmæssige vilkår. 

Ifølge lovbemærkningen bevirker dette, at betalingsforpligtelsen derved som udgangspunkt kun er gyldig, 

hvis skyldner uden tvivl kan betale beløbet eller stille betryggende sikkerhed herfor. Lovbemærkningerne har 

desuden det krav, at der skal foreligge en betalingsaftale om afvikling af betalingsforpligtelsen på 

armslængdevilkår, og vil som udgangspunkt betyde, at betalingen skal ske omgående. Det er fortsat frivilligt, 

om betalingen skal ske umiddelbart efter SKAT’s korrektion af indkomsten eller umiddelbart efter 

klageforløbet er afsluttet. Lovændringernes virkningsdato for betalingskorrektioner skete fra og med den 14. 

August 2012, uanset hvilket indkomstår SKAT’s korrektion berører. En betalingskorrektion bevirker alene, at 
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der opstår et lån fra selskab til kapitalejer, som efter LL §16E er skattepligtigt. Dette sker ifølge 

lovbemærkningerne, hvis forhøjelsen eller nedsættelsen af det overdragne aktiv ligger uden for ”det normale 

skøns usikkerhed”. Skærpelsen af vilkårene for betalingskorrektion har medført, at mulighederne for at 

anvende reglerne i praksis, er blevet markant begrænset i forhold til transaktioner mellem kapitalejer med 

bestemmende indflydelse og selskab. Da sådanne transaktioner er forbundet med en forhøjet skattemæssig 

risiko, kan det derved være mere relevant end tidligere at indhente et   fra SKAT om værdiansættelsen.125  

5.7. Lån ydet forud for 14. august 2012  
LL § 16 E trådte i kræft den 14. august 2012. Det betød at alle kapitalejerlån der var ydet før denne dato, 

skulle behandles ens, både civilretligt og skatteretligt. Når der er tale om civilretligt, betyder det at der er tale 

om en fordring som selskabet har hos kapitalejeren, hvor der for kapitalejeren skattemæssigt er tale om 

gæld.  

Loven finder ikke anvendelse på lån som er optaget før den 14. august 2012. Der kan dog være nogen tilfælde, 

hvor lån som er ydet før ikrafttrædelsen, vil blive beskattet efter LL § 16 E, hvis vilkårene for lånet er ændret. 

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis renten ændres eller hvis betalingsfristen rykkes frem, hvilket vil 

kunne udlede et nyt lån, som skal beskattes efter LL § 16 E. Tilsvarende vil gøre sig gældende, hvis 

kapitalejerens gæld til selskabet stiger. Stigningen på mellemregningskontoen vil derfor medføre, at der er 

tale om et nyt kapitalejerlån efter LL § 16 E. 

6. Regnskabsmæssig behandling af et kapitalejerlån, samt revision af 
årsregnskabet 

Det nedenstående kapitel vil behandle kapitalejerlån i et regnskabsmæssigt perspektiv. Kapitlet vil komme 

ind på de gældende regler for den regnskabsmæssige behandling, revisors rolle og til sidst muligheden for 

fravalg af revision.  

6.1. Revision af årsregnskabet  
6.1.1. Betingelser for at fravælge revision, regnskabsklasse B  
Jf. ÅRL § 135 stk. 1, er hovedreglen at en virksomhed, der har pligt til at udarbejde en årsrapport, skal lade 

sit årsregnskab og eventuelle koncernregnskab revidere af et revisionsselskab. ÅRL deler dog virksomheder 

op i 4 regnskabsklasser fra A til D, hvor regnskabsklasse B kan fravælge revision, hvis virksomheden ikke i to 

år i træk, overskrider to af nedenstående tre størrelser på balancetidspunktet:  

1. ”En balancesum på 4 mio. kr.,  

 
125 Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen, Kapitalejerlån & Selvfinansiering, Karnov Group, 2014, København –           

s. 143-145 
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2. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og  

3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12”126 

Fravalg af revision kan udelukkende kun ske på en ordinær generalforsamling, med en fremadrettet virkning. 

Virksomheden skal i den seneste reviderede årsrapports ledelsespåtegning oplyse, at det er besluttet at 

fravælge revision for det kommende årsregnskab, og det er blevet vedtaget på generalforsamlingen.  

Erhvervsfonde kan dog ikke fravælge revision. Holdingselskaber er underlagt særlige regler i henhold til 

størrelsesgrænserne, i forbindelse med fravalg af revision. 

Hvis selskabet ønsker at fravælge revision i de efterfølgende år, skal selskabets ledelse hvert år i 

ledelsespåtegningen erklære, at betingelserne herfor er opfyldt. Dette kræver dog, ligesom i nedenstående 

tilfælde, at selskabet på balancedagen og foregående års balancedag ikke overskrider to af de tre 

størrelsesgrænser127.  

6.2. Regnskabsmæssig behandling af kapitalejerlån  
I nedenstående afsnit vil der blive gennemgået de regnskabsmæssige forhold, som et selskab skal være 

opmærksomme på, når de har ydet et ulovligt aktionærlån jf. ÅRL.  

6.2.1. Præsentation af posten i årsrapport  
I årsregnskabsloven er der krav om at lån/sikkerhedsstillelser til/for såvel ledelsen som kapitalejeren skal 

præsenteres særskilt i balancen som ”tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse”.  

Hvis tilgodehavendet er hos modervirksomheden eller kapitalejeren er en tilknyttet virksomhed, skal det 

indregnes under ”tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder”.  Selvom lånet er opstået som led i 

almindelig samhandel eller andre sædvanlige forretningsdispositioner, skal det alligevel indregnes under 

”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” og ikke under ”tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser”.  

Et lovligt kapitalejerlån skal indregnes som et finansielt aktiv eller et omsætningsaktiv. Det er her afgørende 

om, hvorvidt tilbagebetalingen sker indenfor 12 måneder eller længere. Et ulovligt kapitalejerlån skal 

indregnes som et omsætningsaktiv, da tilbagebetalingspligten efter SL § 215 indtræffer med det samme, at 

lånet er blevet etableret. Det er ikke et krav, at der sker en opdeling af de lovlige og ulovlige tilgodehavender, 

i de tilfælde hvor begge indregnes under omsætningsaktiver.  

 
126 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision - betingelser for at fravælge revision  
127 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision  
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6.2.2. Bunden reserve i forbindelse med kapitalejerlån 
Det er et krav, at selskaber, der yder lån, sikkerhedsstillelse eller anden økonomisk bistand jf. SL § 210, skal 

flytte et tilsvarende beløb, fra posten ”Overført overskud” (eller anden post under egenkapitalen, der kan 

anvendes til udbytte), til ”Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse” jf. ÅRL § 35 a.  

Det fremgår desuden, at reserven ikke kan elimineres med et eventuelt underskud eller på anden måde 

formindskes. Reserven bliver derfor kun formindsket med et beløb svarende til, hvad der er blevet 

tilbagebetalt eller hvis lånet ophører. Reserven kan også reduceres, hvis der sker en modregning i udbytte. 

Det skal være hele lånebeløbet som omkvalificeres og det skal desuden kunne rummes indenfor den frie 

reserve.  

Det fremgår desuden, at hvis der er ydet sikkerhedsstillelse som er i strid med SL § 210, men som er bindende 

for selskabet, skal ydelsen stadigvæk overføres til en bunden reserve. 

6.2.3. Notekrav 
Notekravet i ÅRL § 73 skelner ikke mellem lån/sikkerhedsstillelser, som enten er ulovlig eller lovlige i henhold 

til selskabsloven, og det kræves heller ikke, at der skal ske en opdeling af, hvad der er lovligt eller ulovligt.  

6.2.3.1. Note om eventualforpligtelse  
Selskabet hæfter solidarisk med hovedaktionæren for skattebeløbet fra det tidspunkt, hvor den ulovlige 

hævning blev ydet, og indtil opkrævningen fra Skattestyrelsen har fundet sted. I den periode vil den ikke-

indeholdt kildeskat, fremgå som en eventualforpligtelse for selskabet. Jf. ÅRL § 64, stk. 1, skal denne 

eventualforpligtelse noteoplyses i årsregnskabet. Hvis selskabet ud fra hovedaktionærens betalingsevne 

vurderer, at det er sandsynligt, at selskabet selv kommer til at skulle betale kildeskatten, kan forpligtelsen alt 

efter de konkrete omstændigheder, skulle opføres som en hensættelse eller en gæld i balancen128.   

6.2.3.2. Note om tilgodehavende  
Det fremgår desuden af ÅRL § 73, at hvis et selskab har et tilgodehavende hos et eller flere medlemmer af 

ledelsen, skal følgende oplyses som en note i årsregnskabet:  

- Summen af tilgodehavender pr. ledelseskategori  

- Lånevilkår, herunder rentefod  

- Beløb, der er tilbagebetalt i året 

- Lån, der er optaget og indfriet i året 

- Nedskrivninger på indregnede beløb  

 
128 FSR – Danske revisorer, d. 25. april 2019, PDF ”Notat om lån til hovedaktionærer” – pkt. 14.3.  
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- Om der er givet afkald – helt eller delvist – på indregnede beløb.129 

6.2.4. Revisionspåtegningen  
Et kapitalselskab er som udgangspunkt underlagt revisionspligt jf. ÅRL § 135. Når et selskab er underlagt 

revision, har revisor pligt til at afgive en erklæring efter Erklæringsbekendtgørelsen § 3. Ved revision bliver 

erklæringen udarbejdet i revisionspåtegningen i årsrapporten.   

6.2.4.1. Rapportering om overtrædelser af lovgivningen og ledelsesansvar  
Hvis ledelsen f.eks. har overtrådt BFL, eller hvis ledelsen som følge af handlinger eller undladelser, der berører 

virksomheden, kan ifalde erstatnings- eller strafansvar, som ved overtrædelse af relevant lovgivning, skal 

revisor anføre dette i revisionspåtegningen jf. § 7, stk. 2, som ”fremhævelse af forhold”. Da et ulovligt 

kapitalejerlån kan være en overtrædelse i strid SL § 210, stk. 1., skal revisor oplyse dette i 

revisionspåtegningen. Selvom et ydet kapitalejerlån eller sikkerhedsstillelse bliver bragt til ophør eller indfriet 

inden balancedagen, skal revisor altid oplyse, hvis der er et ydet et kapitalejerlån i strid med SL § 210, stk.1.  

Hvis det er aktuelt, skal revisor desuden oplyse i revisionspåtegningen, at selskabets ledelse kan ifalde ansvar 

for selskabets manglende indberetning og indeholdelse af udbytteskat eller A-skat og AM-bidrag på 

udbetalingstidspunktet130.  

Hvis der i særlige tilfælde er konkrete omstændigheder der gør, at ledelsen ikke kan ifalde ansvar, skal 

oplysning om overtrædelse ikke gives. Jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk.2 oplyses det desuden at de 

generelle oplysninger om ledelsesansvar gives, hvis forholdet bliver anset for værende ”ikke-uvæsentligt”. 

Der er dog ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan begrebet skal fortolkes i praksis.  

Modificering 

Hvis revisor rapporterer om overtrædelser af lovgivningen, betyder det ikke, at oplysninger i årsregnskabet 

ikke giver et retvisende billede. Hvis regnskabet ikke gav et retvisende billede, skulle revisor modificere sin 

konklusion. Det kunne eksempelvis ske i forbindelse med, at der ikke er sket korrekt regnskabsmæssig 

behandling af ulovlige lån, renter, kildeskat, udskudt skat, løn, udbytte. Hvis der er væsentlige fejl, herunder 

værdiansættelsen, skal revisor som udgangspunkt modificere konklusionen i revisionspåtegningen. Hvis den 

lovkrævede note ÅRL § 73, som nævnt i afsnit 6.2.5, heller ikke fremgår af årsregnskabet på grund af, at 

ledelsen eksempelvis ikke vil have den med, kan revisor modificere konklusionen, da regnskabet i så fald ikke 

lever op til lovkravene.  

 
129 FSR – Danske revisorer, d. 25. april 2019, PDF ”Notat om lån til hovedaktionærer” – pkt. 14.4 note om 
tilgodehavende  

130 FSR – Danske revisorer, d. 25. april 2019, PDF ”Notat om lån til hovedaktionærer” – pkt. 15 
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6.2.4.2. Andre erklæringer med sikkerhed 

Hvis selskabet ved stiftelsen eller ved foregående generalforsamling har besluttet at fravælge den lovpligtige 

revision, kan en revisor vælges til at udføre følgende typer af erklæringer: 

Erklærings type Revisors udførelse Sikkerhed 

Assistance til opstilling af regnskab Revisor sørger for at regnskabet lever op til de 

ældende lovgivningskrav, uden at kontrollere om 

oplysningerne er rigtige.  

Ingen form for 

sikkerhed 

 

Review af regnskab Revisor tager udgangspunkt i oplysninger fra 

ledelsen 

Begrænset 

sikkerhed 

Udvidet gennemgang Revisor gennemgår regnskabet og behandler 

oplysninger fra ledelsen samt andre supplerende 

handlinger. 

Begrænset 

sikkerhed  

Revision Revisor udfører fysiske kontroller og skaffer 

eksterne bekræftelser af regnskabet 

Størst grad af 

sikkerhed 

Det er ved revision, udvidet gennemgang og review at der skal medtages anmærkninger omkring ulovlige 

aktionærlån i påtegningen. Ved assistance skal ledelsen blot sørge for, at kapitalejerlånet følger den 

ovenstående regnskabsmæssige behandling og, at det bliver korrekt præsenteret i årsregnskabet, samt at 

notekravet bliver overholdt. Der er ingen krav om revisionspåtegning. 

6.2.5. Bagatelgrænse for oplysning af ulovlige kapitalejerlån 
Der er ikke nogen bagatelgrænse for størrelsen af kapitalejerlån i selskabsloven. Det fremgår dog af 

vejledningen til Erklæringsbekendtgørelsen at: 

”Der kan være tale om så bagatelagtige forhold, at det ikke tjener noget formål at nævne dem, idet 

oplysningerne skal være relevante for modtagerne. De almindelige væsentlighedsbetragtninger gælder ikke 

her. Selvom fx et ulovligt lån til ledelsen er beløbsmæssigt uvæsentligt – og måske endda tilbagebetalt på 

balancedagen – skal revisor alligevel give en supplerende oplysning, medmindre der er tale om et 

bagatelagtigt beløb”131. 

 

 
131 Erhvervsstyrelsen, Vejledning Til Erklæringsbekendtgørelsen, Version 1., 2009, afsnit 5.6.2 
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7. Udviklingen i antallet af kapitalejerlån og revisionspligtige selskaber  
Formålet med det kommende afsnit er, med udgangspunkt i analyser udarbejdet af FSR – danske revisorer, 

at danne et overblik over udviklingen i kapitalejerlån. Data til FSR-analyserne kommer fra Experian. Desuden 

vil det blive belyst om indførelsen af LL § 16 E har været med til at nedbringe antallet af kapitalejerlån gennem 

årene og om den betingede lovliggørelse i SL § 210 allerede nu har sat sit præg på udviklingen.  

7.1. Skjulte lovovertrædelser 
Som beskrevet fik en række selskaber i Danmark i 2006, muligheden for at fravælge revision. Det har siden 

gjort, at en lang række økonomiske forhold i selskaberne forbliver i det skjulte og ikke når frem til 

offentligheden, herunder usikkerhed om selskabernes økonomiske status eller eventuelle lovovertrædelser, 

som eksempelvis ulovlige kapitalejerlån. Det betyder samtidigt også, at der ikke er samme sikkerhed for selve 

regnskabets indhold, som når en uafhængig part(revisor) har revideret det eller udført udvidet gennemgang.  

7.1.1. Udviklingen i erklæringer og anmærkninger  
 

Udviklingen i fordelingen af erklæringer  

Selskaber som ikke er revisionspligtige, har mulighed for at fravælge revision eller alternativt få foretaget en 

udvidet gennemgang, et Review af regnskabet eller assistance med regnskabsopstilling. Muligheden for valg 

af udvidet gennemgang blev dog først indført i 2013. Om et selskab ønsker revisorerklæring eller ej, har en 

betydning for den sikkerhed, der kan gives, for at regnskabets indhold er korrekt.   

For at skabe et større historisk perspektiv, kan det ses at der siden 2006 og frem til 2017132 er sket en markant 

stigning af selskaber i Danmark, der ikke bliver revideret, får udvidet gennemgang eller review. Siden 2006 

var der tale om kun 12 selskaber, hvor der i 2017 var tale om 135.294 selskaber.  

Desuden ses det at fra 2012 til 2017 er 85.120 selskaber som ikke længere får foretaget revision133, og fra 

blot 2016 til 2017 er der sket et fald på 6.500 selskaber, svarende til et fald på 6%. Det er samtidig værd at 

bemærke at selskaber der vælger ikke at have nogen erklæring, er steget med 30.865 selskaber i perioden 

2012 til 2017134. Fra 2016 til 2017 var der sket en stigning på 10.271 selskaber, svarende til 26%135. 

Ud fra FSR’s analyse bliver det konkluderet, at det kun er 4 ud af 10 af selskaberne, som vælger at få en 

revisionserklæring i 2017.136 Blandt 2017-regnskaberne blev 135.226 hverken revideret, fik foretaget udvidet 

 
132 Bilag 1 – ”Udviklingen i antal selskaber, der har fravalgt af revision, udvidet gennemgang og review” 
133 Bilag 2 – ” Fordelingen af erklæringer i 2017-regnskaberne” 
134 Bilag 2 – ” Fordelingen af erklæringer i 2017-regnskaberne” 
135 Bilag 3 – ”Fordeling af antal erklæringer i 2016- og 2017-regnskaberne” 

136 FSR Analyse – ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” – s. 2 
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gennemgang eller fik lavet et review. I forhold til 2012, er det fem gange så mange137, som havde valgt det 

fra i 2012.  I 2012 var det ”kun” 25.823 der havde fravalgt revision eller review.  

Ud af de 270.520 offentliggjorte indleverede regnskaber (2017) er, 99.238, svarende til 37% blevet revideret, 

31.283 har fået foretaget udvidet gennemgang, svarende til 12%, 4.705 har reviewerklæring, svarende til 2%, 

85.073 har valg assistance med opstilling, svarende til 31%, mens 50.221 af regnskaberne ikke indeholder en 

erklæring fra revisor, som svarer til 19%.138 Siden 2016 er der sket en stigning ved ”ingen erklæring” på 26% 

og valg af ”assistance” er steget med 17% (bilag 3).   

Uanset om man sammenligner med tidligere år, kan det dog slås fast, at 135.294 selskaber i 2017 har valgt, 

at revisor kun skal yde assistance med opstillingen eller slet ikke har valgt nogen erklæring. Det er mange 

selskaber, det drejer sig om, og det svarer til 50% ud af alle de indleverede regnskaber for 2017.  

Udviklingen i reviderede regnskaber med revisionsanmærkninger 

Siden 2012 har anmærkninger i regnskabet som er foretaget af uafhængige revisorer, været faldende. I 2012 

var der 33.248 anmærkninger i regnskaberne, hvor der i 2017 kun var 10.820, hvilket svare til et fald på 67 % 

(bilag 4). I samme perioden var antallet af selskaber, som havde fået foretaget revision, udvidet gennemgang 

eller review faldet med 52.640, svarende til et fald på næsten 30%.  

I 2017 var der 8% (10.820) af de danske selskaber, som enten havde fået foretaget revision, udvidet 

gennemgang, eller review, der havde fået mindst en anmærkning, hvor der i 2012 var tale om 17,7%139 

(33.248) som havde fået mindst en anmærkning. Det vil sige at der er tale om et fald på 9,7 procentpoint 

(bilag 5).  

Det kan derfor udledes ud fra overstående, at faldet i anmærkningerne i de regnskaber hvor der er blevet 

foretaget revision, udvidet gennemgang eller review, er blandt andet et resultat af revisionspligtlempelsen 

som blev indført. De selskaber der forsat vælger at få revideret deres regnskaber, vil ofte være de større 

selskaber og de selskaber som har været på markedet i længere tid og dermed er mere veletablerede og 

veldrevne. Det vil ofte være de mindre selskaber, der fravælger revision, og det vil være der, hvor risikoen 

ville have være størst for, at der ville være blevet givet en anmærkning fra en uafhængig revisor. 

Dog behøver det ikke kun at være på grund af fravalg af revision, at anmærkningerne er faldet. Det kan også 

betyde, at der er sket en forbedring af det økonomiske klima siden finanskrisen140, og ligeledes kan det også 

 
137 FSR Analyse – ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” s. 5 
138 Bilag 3 – ”Fordeling af antal erklæringer i 2016- og 2017-regnskaberne” 
139 Bilag 5 – ”udviklingen i antal reviderede regnskaber med revisionsanmærkninger” 

140 FSR Analyse – ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” s. 5  
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være et udtryk for, at forhold som udløser anmærkning i påtegningerne er blevet forbedret af selskaberne 

de seneste par år.141  

En revisor må desuden kun give anmærkninger om oplysninger i selve regnskabet ved et review. Det betyder, 

at der i et review vil være en række forhold, der ikke udløser en anmærkning, som det ellers ville have gjort 

ved enten revision eller udvidet gennemgang.  

7.1.2. ”Mistede” anmærkninger og skjulte lovovertrædelser 
Det kan formodes, at mange af de selskaber som har fravalgt revision, udvidet gennemgang eller review fra 

år 2006 og frem til 2017, ville have fået anmærkninger om ulovlige lån i revisors påtegning. Det at en stor del 

af regnskaberne ikke bliver revideret, betyder at der er mange forhold, som eksempelvis lovovertrædelser 

der ikke kommer frem til offentligheden.   

FSR har i forbindelse med det stigende fravalg af revision været inde og udarbejde en konservativ vurdering 

af de mistede anmærkninger, som konsekvens heraf142. Da der er tale om en konservativ vurdering, vil der 

være risiko for, at det faktiske tal er væsentlig højere. 

FSR har illustreret, hvor mange anmærkninger der potentielt aldrig kommer frem til offentligheden. I deres 

illustration har de taget udgangspunkt i 2013 og 2017 regnskaberne. Her antages det, at 2017 regnskaberne 

er på samme niveau som i 2013, hvilket svarer til, at der ville have været givet anmærkninger på 17,3% af de 

135.294 regnskaber, som hverken fik lavet revision, udvidet gennemgang eller review i 2017. Samlet set giver 

vurderingen en indikation af, at et sted mellem 10.825 og 23.445 regnskaber ville have fået en anmærkning, 

hvis der var blevet udført revision, udvidet gennemgang eller revision143.  

8. Samspillet mellem SL § 210 og LL § 16 E  
Selskabsloven og ligningslovens behandling af kapitalejerlån er ikke overensstemmende, hvilket ses tydeligt, 

når man kigger på konsekvenserne af om et ydet kapitalejerlån er ulovligt eller lovligt. Der er en generel 

offentlig kritik, som er rettet mod lovgivningen omkring kapitalejerlån og ikke mindst kompleksiteten, der 

opstår mellem de to regelsæt. Den nye betingede lovliggørelse af lånene i SL § 210, medførte, at mange 

kapitalejere troede, at der nu kunne optages lovlige kapitalejerlån, som ovenikøbet var skattefri, hvis blot 

betingelserne i SL § 210, stk.2 var overholdt. Det skyldes blandt andet, at selskabsrettens § 210, stk. 2, ikke 

 
141 FSR Analyse – ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” 
142  Bilag 6 – ”Udviklingen i antallet af regnskaber med mistede anmærkninger” 
143 Bilag 7 –” Udvikling i det potentielle omfang af selskaber med mindst en revisionsanmærkning, som ikke 

kommer til offentlighedens kendskab” 
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henviser ikke til LL § 16 E, hvori beskatningen af kapitalejerlån fremgår uændret og upåvirket af den nye 

betingede lovliggørelse. 

8.1. Praktiske udfordringer ved kapitalejerlån  
Nedenfor beskrives de primære fortolkningsforskelle mellem de to regelsæt. De primære 

fortolkningsforskelle er indirekte blevet omtalt i tidligere afsnit, hvorfor de kun kort vil blive berørt i 

nedenstående afsnit.  

8.1.1. Definitionen af personkredsen – låntager   
Ud fra den selskabsretlige og skatteretlige behandling af kapitalejerlån kan det ses, at den omfattede 

personkreds for henholdsvis SL § 210, stk. 1 og LL § 16 E, ikke er defineret ens og derfor ikke er 

sammenlignelig.  

I SL § 210 kan der ydes kapitalejerlån til enhver kapitalejer i selskabet. En kapitalejer er defineret i SL § 5, nr. 

16, hvor det står at en kapitalejer er ejer af en eller flere kapitalandele, der er defineret som en aktie eller 

anpart. Selskabsloven skelner ikke mellem fysiske og juridiske personer, hvilket betyder at der ikke skelnes 

mellem bestemmende indflydelse og minoritetsejere. Selskabsloven omfatter desuden også selskabers 

ledelsesmedlemmer, hvilket LL § 16 E ikke berører.  Ledelsesmedlemmer vil derfor kunne modtage 

kapitalejerlån, i de situationer hvor betingelserne herfor er opfyldt jf. SL § 210, uden at det vil få en 

skattemæssig konsekvens, hvis de ikke er kapitalejere.  

I LL § 16 E bliver kapitalejere afgrænset til at gælde fysiske personer og der lægges samtidig vægt på at der 

er tale om bestemmende indflydelse mellem låntager og långiver jf. LL § 2, 1. pkt.  Det betyder at der skal 

være tale om fysiske personer som udøver bestemmende indflydelse, før de kan anvende lån som et 

alternativ til løn eller udbytte.  

Det kan derfor være svært for kapitalejere og selskaber at finde ud af, hvem der må modtage kapitalejerlån 

uden, det vil få skattemæssige konsekvenser. Den mulige årsag til den manglende overensstemmelse 

imellem de to regelsæt må formodes at være, at de skal varetage forskellige hensyn. Selskabsloven har fokus 

på, at beslutningerne skal fremme virksomhedens drift, hvor det skatteretlige fokus består i, at der ikke 

forekommer skatteundgåelse eller skatteudskydelse.  

8.1.2. Definitionen af personkredsen – nærtstående   
Forbuddet mod at yde økonomisk bistand til nærtstående er gældende i både ligningsloven og selskabsloven, 

men definitionen af nærtstående er ikke enslydende.  

I LL § 2, stk. 2 er begrebet defineret ”som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og 

bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer.” I SL 
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§ 210 er nærtstående defineret som ”ved ægteskab, ved slægtskab ret op- eller nedstigende linke, eller som 

på anden måde står den pågældende særlig nær”.  De to definitioner lyder ens langt hen ad vejen, dog er der     

alligevel forskel i fortolkningerne. I selskabsloven er fortolkningen mere omfangsrig ved ordlyden ”på anden 

måde står den pågældende nær”.  

Søskende nævnes ikke i de to fortolkninger, men ved en konkret vurdering kan søskende godt være omfattet 

af ovenstående ordlyd. Det vil derfor sige, at søskende vil, ud fra en konkret vurdering, godt kunne modtage 

et lovligt kapitalejerlån efter SL § 210, uden at blive beskattet efter LL § 16 E, da søskende ikke opfattes som 

nærtstående jf. den skatteretlig fortolkning. Den manglende overensstemmelse af personkredsen mellem de 

to love, vil kunne skabe nogle uhensigtsmæssige fordele for de personer, der falder uden for den skatteretlige 

definition, og hvor betingelserne efter SL § 210, stk. 2 er opfyldt. Denne fordel kan eksempelvis anvendes når 

selskabets ejerkreds skal sammensættes, eller i det tilfælde hvor en søskende er et ledelsesmedlem i 

selskabet. 

8.1.3. Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner  
Ud fra gennemgangen af behandlingen af kapitalejerlån, er der ikke en ensretning i tilgangen til behandlingen 

af undtagelsen ”sædvanlige forretningsmæssige disposition”. Der er i denne undtagelse ikke nogen konkrete 

retningslinjer for, hvordan begrebet skal fortolkes og behandles i praksis, hverken i selskabsretten eller i 

skatteretten. Det er derfor ikke tydeligt hvornår dispositioner som er opstået mellem et selskab og en 

kapitalejer er omfattet af begrebet, og derfor godt kan yde et lån lovligt efter SL § 210 uden at blive beskattet 

efter LL § 16 E. Ofte må selskaber og kapitalejere derfor selv rette henvendelse til SKAT for at få afklaret, om 

dispositionen er undtaget for beskatning efter LL § 16 E.  

Som tidligere skrevet i afsnit 8.1.1. varetager selskabsloven og ligningsloven to forskellige hensyn, og derfor 

vil fortolkningen i nogen tilfælde være forskellig.  

Det er ikke kun på grund af den forskellige tilgang mellem de to regelsæt, som er skyld i praktiske eksempler 

hvor af dispositionen ikke er undtaget, men også den manglende ensartet tilgang fra SKAT’s side.  Der opstår 

dermed også store fortolkningsforskelle internt hos Skatterådet og Erhvervsstyrelsen og 

Erhvervsankenævnet. Det er uforståeligt at der skal forekomme større fortolkningsforskelle som i praktisk 

skaber en større kompleksitet, hvilket gør at undtagelses er svær at håndtere i praksis.  

8.1.4. Dobbeltbeskatning  
En af de største og primære udfordringer, som samtidig også giver en stor kritik mod de nye regler om den 

betingede lovliggørelse af kapitalejerlån, er den før omtalte dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatningen opstår 
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grundet, at der ikke er noget samspil imellem den selskabsretlige og skatteretlige behandling af 

kapitalejerlån.  

Selvom der ikke er tale om et lån skatteretligt, men blot en ”hævning uden tilbagebetalingspligt”, skal der 

stadigvæk ske en tilbagebetaling af lånet selskabsretligt. Da lånet ikke eksisterer i skatteretten, har det derfor 

heller ikke nogen skattemæssige konsekvenser for långiver, at lånet bliver tilbagebetalt, hvilket også betyder, 

at tilbagebetalingen ikke skal medregnes i selskabets skattepligtige indkomst jf. LL § 16 E, stk. 2. 

Tilbagebetalingen bliver i skattemæssig henseende, anset som værende et tilskud til selskabet.  

For låntager har tilbagebetalingen af lånet derimod den konsekvens, at der sker dobbeltbeskatning. Da lånet 

i skatteretligt perspektiv bliver anset som et en hævning uden tilbagebetalingspligt, skal lånet omkvalificeres 

som enten løn eller udbytte efter LL § 16 E. De lånte midler bliver allerede beskattet på ydelsestidspunktet, 

og en tilbagebetaling vil ikke medføre nogen skattemæssige ”fordele”. Når der derfor herefter sker en 

tilbagebetaling af midlerne, betyder dette, at kapitalejeren bliver beskattet af midler, der ikke disponeres 

over længere. Hvis låntageren herefter ønsker at udlodde de tilbagebetalte midler som enten udbytte eller 

løn (lovligt, hvis betingelserne herfor er opfyldt), vil det medføre endnu en beskatning. Det vil sige, at selvom 

beløbet kun er realiseret en gang, vil beløbet blive beskattet dobbelt. Som nævnt i afsnit 8.2.4, bliver 

kapitalejeren derudover også ramt af en ”strafrente” jf. SL § 215, uden fradrag.  

Det selskabsretlige formål med den betingede lovliggørelse af SL § 210, var at give danske selskaber de 

samme finansieringsmuligheder, som selskaber i andre EU-lande, hvorfor ovennævnte dobbeltbeskatning 

har mødt stor kritik, idet lempelsen i praksis bliver bremset af LL § 16 E, idet incitamentet til at anvende 

selskabslovens bestemmelser om at yde lovlige kapitalejerlån forsvinder, sammen med den omtalte 

dobbeltbeskatning.  

Dobbeltbeskatningsproblematikken er tidligere illustreret med et eksempel i afsnit 5.5. For at kunne opnå 

formålet med den betingede lovliggørelse i SL § 210, bør dobbeltbeskatningen fjernes.  

8.2. Forslag til løsning af de praktiske udfordringer  
I de overståenge afsnit, er der blevet gennemgået de primære praktiske udfordringer, som der opstår i 

modspillet mellem selskabsretten og skatteretten. Der foreligger både praktiske og fortolkningsmæssige 

uoverensstemmelser mellem de to regelsæt, hvilket gør det svært for kapitalejeren at danne sig et overblik 

over, hvordan de henholdsvise lovlige og ulovlige kapitalejerlån skal behandles. Nedenfor er der givet tre 

forskellige løsningsforslag, som kan bidrage til et bedre samspil mellem de to regelsæt og som derfor kan 

betyde færre ubevidste som bevidste ulovlige kapitalejerlån.   
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8.2.1. Ensretning af personkreds  
Ovenfor blev der kun nævnt låntager og nærtstående indenfor personkredsen, men det er dog hele 

personkredsen, som skaber en forvirring i forhold til, hvem der selskabsretligt godt må ydes et lån til og hvem 

der skatteretligt vil blive pålagt beskatning som en konsekvens af disse lån. For at mindske kompleksiteten 

mellem de to regelsæt, og i stedet skabe et større samspil, ville det være praktisk at indføre en ensretning af 

personkredsen. Dette ville give et mere praktisk og overskueligt overblik for långiver og låntager. Desuden er 

det kapitalejere med bestemmende indflydelse, der ofte udgør den største risiko for misbrug af selskabets 

midler og ikke lån til minoritetskapitalejeren, hvorfor en nytænkning i selskabslovens manglende sondring 

mellem lån til kapitalejere med henholdsvis bestemmende indflydelse og ikke bestemmende indflydelse bør 

finde sted. Desuden savnes der en begrundelse for, hvorfor ledelsesmedlemmer ikke er omfattet af LL § 16 

E, med mindre de opfylder betingelserne i LL § 2, stk. 2 om, at der skal være tale om bestemmende 

indflydelse.  

8.2.2. Ensretning af ”sædvanlige forretningsmæssige dispositioner” 
Som udgangspunkt synes der ikke til at være nogen praktisk problematik med begrebet ”sædvanlige 

forretningsmæssige dispositioner”, da teksten i selskabsloven og ligningsloven er enslydende. Dog opstår 

problematikken, når begrebet skal nærmere defineres og fortolkes, hvilket resulterer i en forskelligartet 

opfattelse. Konsekvensen af dette er utilsigtede dispositioner i praksis, og mange lån bliver foretaget ud fra 

en antagelse af, at der er tale om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Den første mulighed for at 

minimere problemet, ville være at ensrette fortolkningen af de to identiske ordlyde, som ville være med til 

at skabe en klarhed for skatteyderne og derved også spare sagsbehandlingsressourcer hos de involverede 

styrelser og nævn. Hvis en ensretning af de to regelsæt ikke vil være mulig, vil det være nødvendigt, at der 

blev udarbejdet nye lovbestemmelser som gjorde, at ordlyden passede bedre til praksis. Herved kunne der 

indsættes en henvisning i LL § 16 E til den selskabsretlige definition af sædvanlig forretningsmæssig 

disposition i SL § 212. Henvisningen ville dermed skabe en ensretning af fortolkningen. 

8.2.3. Løsningsforslag til dobbeltbeskatning  
Ønsket om at få en øget finansieringsmæssig fleksibilitet for danske virksomheder kan ikke opnås, hvis der 

ikke bliver foretaget en tilpasning af LL § 16 E, så den kommer til at stemme overens med SL §210. Årsagen 

til dette er, at dobbeltbeskatningen efter LL § 16 E begrænser kapitalejere med bestemmende indflydelse i 

at optage lån i selskaberne. Det er ikke en fordel for kapitalejeren at låne penge i sit selskab, fremfor hos en 

uafhængig tredjemand. Dobbeltbeskatningen efter LL § 16 E gør, at kapitalejere med bestemmende 

indflydelse ikke låner penge i deres selskab. Dette resulterer i en overflødiggørelse af SL § 210.  
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For at opnå en mere fleksibel regulering af kapitalejerlån samt at undgå overflødiggørelsen af SL §210, vil der 

i det efterfølgende blive beskrevet tre løsningsforslag. Disse løsningsforslag vil kunne afhjælpe problemet 

med dobbeltbeskatning, idet de indeholder en modificering af skatteretten. 

8.2.3.1. Henvisning i LL § 16 E 
En af mulighederne for delvist at løse ovenstående problematik er, at behandle reguleringen af kapitalejerlån 

på samme måde som lån til selvfinansiering. I LL § 16 E stk. 1, 2. pkt. henvises der til SL § 206, stk. 2 som en 

undtagelse for beskatningen. Det betyder, at der lovligt kan ydes lån til selvfinansiering, uden der sker 

beskatning heraf, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis der på samme måde bliver indført en henvisning 

i LL § 16 E til SL § 210, stk. 2, vil dette være en løsning på overstående problematik og give et større samspil 

imellem de to regelsæt. Kapitalejerlån som opfylder betingelserne i SL § 210, stk. 2. vil derfor kunne undgå 

beskatning, mens de kapitalejerlån som ikke opfylder betingelserne, vil blive beskattes som henholdsvis løn 

eller udbytte.  

Selskabsretligt kan der stadigvæk være tale om ulovlige kapitalejerlån, som skal tilbagebetales. 

Tilbagebetalingen af det eventuelle ulovlige kapitalejerlån, vil ikke føre til en annullering af beskatningen hos 

kapitalejeren.   

Risikoen for dobbeltbeskatning af ulovlige lån eksisterer stadigvæk efter dette løsningsforslag. Beskatningen 

af de ulovlige lån bør fastholdes, da det vil minimere den fordelagtige hævning, fremfor at udlodde udbytte 

eller udbetale løn som er skattepligtigt. Ud fra denne løsning, vil der derfor kun ske beskatning, når lånet 

bliver anset for at være ulovligt jf. SL § 210, stk. 1 og 2. Derved bliver låntageren kun beskattet i de tilfælde, 

hvor der opnås fordelagtige vilkår ved udnyttelse af den bestemmende indflydelse i selskabet. I følgende 

løsning vil der blive skabt et samspil mellem selskabsretten og skatteretten, som vil bidrage til en ens 

behandling af kapitalejerlån.   

8.2.3.2. L 171 – beskatning af kapitalejerlån  
I forbindelse med udarbejdelsen af beskatningsbestemmelsen i L 171 I 2008 blev det forslået, at 

kapitalejerlån, som opfyldte betingelserne i SL § 210, stk. 2, ikke skulle beskattes. Beskatningen skulle i stedet 

indtræde for de kapitalejerlån, som ikke opfyldte de selskabsretlige betingelser, hvor disse lån blev 

klassificeret som enten udbytte eller løn. I denne forbindelse blev der overvejet om, der skulle ske en 

genoptagelse af beskatningen ved låntagers tilbagebetaling af det ulovlige lån. Det ville have betydet, at hvis 

et ulovligt lån blev tilbagebetalt, ville skatten blive annulleret og blive tilbagebetalt til låntager jf. den 

foreslået LL § 16 E, stk. 3.  
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Det første løsningsforslag i afsnit 8.2.3.1. minder delvist om dette, da de lovlige lån ikke beskattes, mens de 

ulovlige lån som udgangspunkt bliver beskattet. I dette forslag fremgår det dog, at det er muligt at få skatten 

refunderet ved en eventuel tilbagebetaling af det ulovlige lån.  

Denne løsning vil skabe et større incitament for tilbagebetaling af lånet til selskabet, da det fjerne muligheden 

for dobbeltbeskatningen helt. Hvis denne løsning i 2008 var blevet vedtaget, ville der ikke være nogen forskel 

på konsekvenserne ved at optage et henholdsvis lovligt og ulovligt lån. Den primære hensigt med indførslen 

af LL § 16 E, ville derfor ikke blive opnået, da refusionen af skatten højst sandsynligt ville åbne op for nye 

”genveje” til reguleringen af kapitalejerlån.  

L § 16 E med genoptagelse af beskatning  

Det kunne også være en løsning, at både lovlige- og ulovlige kapitalejerlån blev beskattet på 

udbetalingstidspunktet, og der ved tilbagebetalingen af lånet ville ske en annullering af skatten. Løsningen 

vil forhindre, at skattefrie lån ikke kan optages som alternativ til skattepligtigt udbytte eller løn, og vil dermed 

sikre det offentlige skatteprovenu mod de tilfælde, hvor et lån ikke betales tilbage til selskabet. En ulempe 

ved denne løsning er dog, at skatteretten er uafhængig af den civilretlige justering af kapitalejerlån, 

ligegyldigt om der rent selskabsretligt er tale om et lovligt eller ulovligt kapitalejerlån. Løsningsforslaget vil 

tage mere hensyn til det offentlige skatteprovenu end til kapitalejeren, der skal afregne skat ved optagelsen 

af lånet i selskabet, som først vil blive refunderet når tilbagebetalingen af lånet er sket.      

8.2.3.3. Den mest optimale løsning  

Problematikken med dobbeltbeskatningen kan bedst kan løses med det første løsningsforslag, hvor der i LL 

§ 16 E indarbejdes en henvisning til SL § 210, stk. 2.Hvis der her bliver foretaget et lovligt kapitalejerlån i 

henhold til selskabsretten, vil optagelsen af lånet derfor ikke blive beskattet. Denne løsning skaber med de 

samme retningslinjer et mindre komplekst samspil imellem de to regelsæt. Samtidigt giver løsningen også 

muligheden  for den finansielle fleksibilitet, som også var hensigten. Det oprindelig formål med indførslen af 

LL § 16 E, vil derfor stadigvæk blive bevaret, da de eventuelle ulovlige lån vil blive beskattet herefter. Samtidig 

vil en tilbagebetaling af lånet ikke give mulighed for genoptagelse af beskatningen, hvorfor incitamentet for 

at foretage skattefrie hævninger, fremfor skattepligtigt udbytte eller løn stadigvæk vil kunne mindskes.  

Som tidligere nævnt har muligheden for fravalg af revision også gjort, at antallet af anmærkninger i 

regnskabet er faldet gevaldigt siden 2012. Det kunne antyde, at mange vælger at fravælge revision, fordi de 

har noget at skjule, som eksempelvis ulovlige kapitalejerlån. Derfor vil denne løsning ikke kun kunne fjerne 

dobbeltbeskatningen delvist, men den vil også være med til at kontrollere de ulovlige kapitalejerlån og 
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opretholde beskatningen af disse, så antallet af ulovlige lån holdes nede. I de situationer hvor der ved et 

”uheld” er opstået et ulovligt kapitalejerlån, må kapitalejeren forsøge sig med omgørelsesmulighederne.  

9. Konklusion  
 

 

 

De selskabsretlige regler om kapitalejerlån har igennem årene, været en del af flere bestemmelser, hvor de 

er gået fra at være lovlige, til at være ulovlige og til nu at være betinget lovlige den 1. januar 2017. Den 

betinget lovliggørelse står skrevet i SL § 210 hvor betingelserne, som skal være opfyldt, fremgår af SL § 210, 

stk. 2. Der har igennem årene været stor fokus på, at den danske selskabslov skulle understøtte en øget 

konkurrencedygtighed ved at gøre det mere fleksibelt at drive virksomhed i Danmark, hvilket også var 

formålet med indførelsen af ændring i SL § 210. 

De skatteretlige bestemmelser for kapitalejerlån blev d. 14. august 2012 indført i LL § 16 E, med det formål 

at mindske incitamentet for at optage skattefrie hævninger fremfor skattepligtigt udbytte og løn. Regelsættet 

i LL § 16E forblev uændret, selvom der i 2017 blev tilføjet en betinget lovliggørelse i SL § 210, hvilket 

bevirkede, at sammenhængen imellem de to regelsæt blev kompliceret. 

Det er i dag muligt for kapitalselskaber direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed til kapitalejere og ledelsesmedlemmer så længe, at det kan indeholdes indenfor selskabets frie 

reserver og, at lånet samtidigt ydes på sædvanlige markedsvilkår. Beslutningen om at yde økonomisk bistand, 

skal desuden træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse 

fra generalforsamlingen. Beslutningen om at yde økonomisk bistand, kan først træffes efter selskabets første 

årsrapport er aflagt. I skatteretten bliver kapitalejerlån behandlet som en hævning uden tilbagebetalingspligt, 

hvilket betyder, at kapitalejerlån bliver beskattet efter de almindelige regler som udbytte eller løn. 

Regelsættet i skatteretten modarbejder derfor den selskabsretlige hensigt med indførelsen af lovliggørelsen 

efter de nye regler i SL §§210-215 og på den måde, bliver der skabt et større modspil mellem de to regelsæt. 

Modspillet medfører praktiske udfordringer på grund af den manglende entydighed.  

Der bliver belyst flere praktiske udfordringer mellem de to regelsæt igennem opgaven og ikke mindst 

fortolkningsmæssige uoverensstemmelser. Det manglende samspil mellem selskabsloven og ligningsloven 

medfører, at den enkelte låntager har svært ved at danne sig et overblik over hvilke rettigheder, forpligtelser 

og ikke mindst konsekvenser der er ved at modtage økonomisk bistand fra selskabet. Det vil derfor være en 

Hvordan fremmer lovændringen i SL § 210 muligheden for anvendelse af kapitalejerlån set i lyset af 
samspillet og modspillet i henholdsvis den selskabsretlige og skatteretlige behandling af 

kapitalejerlån? 
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god ide at foretage ændringer til det nuværende regelsæt således, at der opstår en bedre overskuelighed og 

forbedring af samspillet mellem de to regelsæt, som bidrager til låntagerens forståelse heraf.  

En af de grundlæggende udfordringer der opstår i de to regelsæt, er fortolkningsforskellen og den manglende 

entydighed i behandlingen af hele personkredsen og de sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Den 

manglende entydighed kan begrundes ved, at de to retsområder varetager forskellige hensyn. Det betyder, 

at selskabsretten fokuserer på, at beslutninger skal fremme virksomhedens drift. Skatteretten fokuserer 

derimod på, at der ikke skal forekomme uberettiget skatteundgåelse eller skatteudskydelse, hvorfor 

personkredsen er afgrænset til at gælde fysiske kapitalejere med bestemmende indflydelse. Hvis der skal 

opnås et bedre og mere optimalt samspil mellem de to lovgivninger, vil det være nødvendigt at skabe større 

overensstemmelse mellem SL § 210 og LL § 16 E. 

En af de primære og praktiske udfordringer i modspillet mellem de skatteretlige og selskabsretlige regler 

opstår, når et kapitalejerlån indfries. Dobbeltbeskatningsproblematikken er den primære årsag til det ”ikke 

eksisterende” samspil mellem de to regelsæt, da det ikke fremmer anvendelsen af lovlige kapitalejerlån. 

Dobbeltbeskatningen sker, når kapitalejeren tilbagebetaler et lån, og efterfølgende får udbetalt løn eller 

udbytte, som vil medføre endnu en beskatning, hvilket vil sige, at selvom et givet beløb kun er realiseret en 

gang, vil det blive beskattet dobbelt. LL § 16 E medfører derfor en vidtgående beskatning, som vil begrænse 

anvendelsen af den betingede lovliggørelse i SL § 210, stk.2 og derigennem gør den overflødig.  

Områder, hvor der er behov for ensretning for at kunne opnå et bedre samspil mellem de to lovgivninger 

som gør, at de nye bestemmelser er mere praktisk anvendelige, omfatter reglerne omkring de involverede 

personkredse, samt fortolkningen af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, og en regulering af 

tilbagebetalingsreglerne. 

Muligheden for at fremme anvendelsen af kapitalejerlån i henhold til de nye bestemmelser i SL § 210, kan 

derfor ske ved at indsætte en henvisning i LL § 16 E, til de selskabsretlige betingelser for kapitalejerlån i SL § 

210, stk. 2. Hvis kapitalejerlån derfor opfylder de selskabsretlige betingelser, vil lånet blive skatteretligt 

anerkendt.  Hvis der bliver foretaget et lovligt kapitalejerlån i selskabsretten, vil optagelsen af lånet derfor 

ikke blive beskattet i skatteretten. Det er kun de eventuelle ulovlige lån, som vil blive beskattet, og dermed 

vil det oprindelig formål med LL § 16 E forblive opretholdt. En eventuel tilbagebetaling af lånet, vil ikke føre 

til genoptagelse af beskatningen, hvorfor incitamentet for at foretage skattefrie hævninger, fremfor 

skattepligtigt udbytte eller løn stadigvæk vil kunne mindskes. Desuden kan der også indsættes en henvisning 

i LL § 16 E, som omfatter den selskabsretlige definition af sædvanlig forretningsmæssig disposition i SL § 212 

og på samme måde med den omfattende personkreds. 
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Behandlingen af de praktiske udfordringer i forbindelse med indførelsen af den selskabsretlige betinget 

lovliggørelse af kapitalejerlån, vil ud fra ovenstående løsning, være ens uanset, om det er selskabsretligt eller 

skatteretligt. Løsningsforslaget vil desuden medføre et bedre samspil og et mindre komplekst regelsæt, som 

tager hensyn til kapitalejerens økonomiske realitet, men hvor der stadigvæk bliver taget hensyn til at værne 

mod skatteundgåelse.  

Hvis løsningsforslaget ikke bliver gennemført, skal låntageren forsat være særligt opmærksom på de 

forskellige fortolkninger af personkredsen og den sædvanlige forretningsmæssig disposition, da 

behandlingen heraf kan få skattemæssige konsekvenser. Låntageren skal desuden også være opmærksom på 

at en eventuel tilbagebetaling kan medføre til en dobbeltbeskatning, hvorfor der skal undgås at foretage lån 

ydet fra selskabet med mindre, at det bliver udloddet som udbytte eller løn og derfor ikke er klassificeret 

som et lån. Derfor er det vigtigt som låntager, at man lader sig rådgive af enten sin revisor eller 

myndighederne inden der tages sådan en beslutning. I Danmark 2006 fik en række selskaber desuden 

muligheden for at fravælge revision. Det har øget risikoen for, at lovovertrædelser ikke når frem til 

offentligheden via regnskaberne. Det har desuden gjort, at der er sket en markant stigning i fravalg af 

revision, udvidet gennemgang og review som betyder, at der i 2017 var 135.226 ud af 270.520 indleverede 

regnskaber, som hverken blev revideret, fik foretaget udvidet gennemgang eller fik lavet et review.  

Indførelsen af LL § 16 E har ikke haft den tilsigtede virkning, da låntagerne under visse betingelser kan vælge 

at undlade revision, for derigennem at undgå eventuelle anmærkninger og beskatning. Det kan derfor 

diskuteres, om muligheden for at fravælge revision skal fjernes og kontrollen af ulovlige kapitalejerlån kan 

forøges, hvilket åbner op for en helt ny problemstilling.  
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 L199, bilag 2. Høringssvar del 1. 

 L199, bilag 7. Kommentar til henvendelse fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. 28.08.2012.  

 L199, bilag 11. Kommentar til henvendelse fra Danske Advokater. 30.08.2012.  

 L199, bilag 13. Kommentar til henvendelse fra Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

30.08.2012. 

10.7. Vejledninger 
 2018-2 C.D.11.1.2.2  
 2015-1 C.B.3.5.3.3  
 2014-1 C.D.11.1.2.3.1  
 Erhvervsstyrelsen, Vejledning Til Erklæringsbekendtgørelsen, Version 1., 2009, afsnit 5.6.2 

 

 

 

 

 

 

 



Afgangsprojekt HD(R) Betinget lovliggørelse 8. oktober 2019 
Copenhagen Business School af kapitalejerlån Jackie Jarlstrøm Johansen
   
 

 
Side 85 af 87 

 

11. Bilag  
Bilag 11.1.  – udviklingen i antal selskaber, der har fravalgt af revision, udvidet gennemgang 
og review 

 

Bilag 11.2.  – Fordelingen af erklæringer i 2017-regnskaberne 
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Bilag 11.3. – Fordeling af antal erklæringer i 2016- og 2017-regnskaberne 

 

Bilag 11.4. – udviklingen i antallet af regnskaber med revisions anmærkninger 
 

 

Bilag 11.5. – udviklingen i antal reviderede regnskaber med revisionsanmærkninger 
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Bilag 11.6. – udviklingen i antallet af regnskaber med mistede anmærkninger 

 

Bilag 11.7. – udvikling i det potentielle omfang af selskaber med mindst en 
revisionsanmærkning, som ikke kommer til offentlighedens kendskab 

 


