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Abstract 

As of 1st January 2017, it was made legal for a shareholder to lend money from their company according to 

the Danish Companies Act. The change in the law regarding shareholder loans in the Danish Companies Act 

was made with the intentions of making it possible for companies to grant a loan to the shareholder legally. 

This was the intention because the Ministry of Industry, Business and Financial Affairs wanted to make the 

law equal to the laws in other European countries. 

The purpose of this master thesis is to investigate the consequences of the new rules regarding SL §§ 210-

212 on the financial statements of companies which annual report shows shareholder loan including the 

auditors experience with preparing the independent auditor’s report and compare the effect of the change 

in law with the intentions behind the Danish Companies Act and the desired expectations on these. 

To answer the research question from the accountant’s point of view, this thesis draws on data from a 

survey amongst accountants with questions related to the topics of the research question and data from 

interviews with accountants that are experts on the topic “shareholder loans”. The analysis of the data 

from the survey and the interviews are supported by a comparison of SL §§ 210-212 before and after the 

changes was made in the Danish Companies Act and other laws ang legislations regarding shareholder 

loans relevant are included to answer the research question discovered in other laws for example LL § 16.  

The analysis confirms that the changes in the law regarding SL §§ 210-212 has had the consequence that 

companies now legally can lend money to the shareholder etc. if the terms according to SL § 210 is met but 

the experience on the use of this is very low amongst the accountants because of the fact that many does 

not know that the possibility even exist and on top of that are the issues regarding the objective of LL § 16 E 

that makes it very difficult and problematic to use the new guidelines in SL § 210 because of the tax law and 

LL § 16 E are so complicated and does not act together with SL § 210. 

Because the guidelines in SL § 210 and the guidelines in LL § 16 E does not act together accountants 

experience that many shareholders etc. have difficulties with understanding the laws and obeying the rules 

which have consequences that includes double taxation and supplementary information in the 

independent auditor’s report regarding non-compliance with tax law. In addition to this there is a negative 

view on shareholder loans amongst the stakeholders and in the society in general. This means that the 

changes in SL §§ 210-212 does not seem to have had the wanted effect that was desired by the authorities 

when they changed the Danish Companies Act.  
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Kapitel 1 

Introduktion af specialets problemstilling og hvilken metode, der anvendes til at afdække denne, 

definitioner, forkortelser og begreber samt metodologi. 

1.1 Indledning 

Lov om ændring af selskabs- og årsregnskabsloven blev vedtaget den 13. december 2016 med virkning fra 

1. januar 20171, hvilket blandt andet betød ændringer i selskabslovens §§ 210- 212, som omfatter betinget 

lovliggørelse af kapitalejerlån2. 

Formålet med de tidligere eksisterende regler i selskabslovens var at beskytte et selskabs kreditorer mod, 

at selskabets ledelse eller kapitalejer, samt nærtstående hertil, bevilger sig selv lån, som potentielt kan 

skade selskabets likviditet og hermed kreditorerne, samt gøre det umuligt for kapitalejer, ledelse og/eller 

nærtstående parter at kunne trække midler ud af selskabet skattefrit3.  

Således har det tidligere været anført i bemærkninger til lovens §§ 210- 212, at en tilladelse af kapital-

ejerlån ville medføre en risiko for, at ledelse eller kapitalejer ville trække midler ud af selskabet i form af 

skattefrit lån, uden intentioner om at tilbagebetale dette i stedet for at udlodde skattepligtigt udbytte eller 

udbetale skattepligtig løn.3 

Som modsvar til denne risiko blev der i 2012 i ligningslovens § 16 E indsat hjemmel til skatteretligt at 

beskatte lån m.v., uanset om disse er lovlige eller ulovlige i henhold til selskabsloven. Ligningsloven § 16 E 

omfatter dog ikke lån til kapitalejere eller medlemmer af ledelsen som ikke har bestemmende indflydelse, 

hvorfor det med ændringsloven var Erhvervs- og Vækstministeriets hensigt at ligestille selskaber i Danmark 

på området for kapitalejerlån med selskaber i en række sammenlignelige EU-lande3. 

Med en betinget lovliggørelse af kapitalejerlån ønskede Erhvervs- og Vækstministeriet at lovliggøre 

muligheden for, at danske virksomheder kan yde lån til et selskabs ledelsesmedlemmer eller ejere samt 

nærtstående hertil, hvis de opfylder betingelserne herfor, således at de er ligestillet med andre selskaber i 

øvrige EU-lande, hvor kapitalejerlån er tilladt.3 

Betingelserne for lovliggørelse af kapitalejerlån er som følger: 

- Jf. SL § 180, stk. 2 skal den økonomiske bistand kunne rummes i selskabets fire reserver, og skal 

ydes på sædvanlige markedsvilkår. 

                                                           
1 Lov nr. 1547 af 13/12/2016 – herefter benævnt ændringsloven 
2 Samlet betegnelse for det, der tidligere kaldtes aktionær- eller anpartshaverlån 
3 Kilde: Lovforslag nr. L 23, afsnit 2.2.2. Erhvervs- og vækstministeriets overvejelser 
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- Enten generalforsamlingen eller selskabets centrale ledelsesorgan med bemyndigelse fra 

generalforsamlingen kan træffe beslutning om at yde økonomisk bistand. Bemyndigelsen fra 

generalforsamlingen kan indeholde både tidsmæssige og økonomiske begrænsninger. Beløbets 

størrelse må ej heller overstige det beløb, som er forslået eller tiltrådt af selskabets centrale 

ledelsesorgan. 

- Selskabets første årsrapport skal være aflagt, før beslutning om at yde økonomisk bistand kan 

træffes. 

Som en del af lovforslaget, bag den nu faktisk gældende ændringslov fremgår det også, at overholdelse af 

betingelserne for et selskab lovligt kan yde lån til kapitalejer m.fl. samt nærtstående hertil, skal kontrolleres 

af selskabets valgte revisor i forbindelse med revision af selskabets årsregnskab, hvis virksomheden ikke har 

fravalgt revision4.  

Det er således en del af revisors arbejde at sikre, at selskabets ledelse og generalforsamling har opfyldt 

ovenstående betingelser, hvis der ønskes at yde økonomisk bistand til kapitalejer m.fl. i form af 

eksempelvis lovligt kapitalejerlån. 

Da det nu er mere end 3 år siden, at ændringsloven blev vedtaget, vurderer jeg det interessant at se på 

konsekvenserne af ændringsloven og sammenholde disse med intentionerne bag loven for at vurdere, om 

ændringsloven har medført de ønskede effekter, som var påtænkt.  

Specielt i forhold til det faktum at 3.258 selskaber havde anmærkninger om ulovlige lån i påtegningen på 

2016-årsregnskabet5 og samlet 2.436 selskaber havde anmærkninger om ulovlige lån i påtegningen på 2017 

årsregnskabet6, som er illustreret i figur 1, vurderer jeg det relevant at undersøge, hvilken effekt ændringen 

i loven har haft for kapitalselskaber i Danmark.  

Desuden vurderer jeg, at det kunne være interessant at gribe ovenstående an set fra revisors perspektiv, 

fordi det, som også nævnt tidligere i indledningen, er selskabets valgte revisor, der i forbindelse med 

revisionen af årsregnskabet, skal kontrollere forholdende omkring et eventuelt kapitalejerlån. 

                                                           
4 Kilde: Lovforslag nr. L 23, afsnit 2.2.3. Den foreslående ordning 
5 Kilde: Analyse ”Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån” 
6 Se bilag 1 – Analyse FSR – danske revisorer 
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Figur 1: Søjlediagram for selskaber med ulovlige lån7 

Jeg antager også at revisor bedre kan give indsigt i ovenstående end for eksempel udvalgte virksomheder 

med årsregnskaber indeholdende kapitalejerlån, fordi revisorer generelt har mere end én kunde og har 

prøvet at håndtere flere forskellige tilfælde, og derfor har revisorer flere praktiske eksempler de kan tale ud 

fra. Derudover er det revisor, som kontrollant, der løbende holder sig ajourført med ændringer i 

lovgivninger m.v., som vedrører selskaber, skat, revision og regnskab m.v., hvorfor også virksomhederne, 

offentligheden og interessenter udpeger dem, som værende garanter for overholdelse af reglerne8. 

Dette understøttes også i en rapport8, hvor har man spurgt henholdsvis befolkningen, virksomhederne og 

deres investorer og kreditgivere om, hvem de mener er ansvarlig for at virksomhederne overholder love og 

regler, og hvem de mener er den bedste garant for, at virksomhederne overholder love og regler. Ens for 

alle tre gruppers svar på begge disse spørgsmål er, at revisor gennemsnitligt placeres som nr. 2, næst efter 

virksomhederne selv og før myndighederne.8 

På baggrund heraf vurderer jeg, at det giver god mening og det er relevant at anskue nedenstående 

problemstilling fra revisors perspektiv. Et andet godt argument herfor er også, at revisor vurderes at være 

de små- og mellemstore virksomheders mest betroede rådgiver.9 Faktisk svarer 33% af SMV-

virksomhederne i en undersøgelse9, at revisor er den mest betroede rådgiver, når der skal tages større 

beslutninger i virksomheden. 

                                                           
7 Se bilag 1 – Analyse FSR – danske revisorer 
8 Kilde: Rapport ”Tillid til dansk erhvervsliv – I hvilken retning bevæger tilliden sig?” 
9 Kilde: Rapport ”SMV-virksomheders behov for rådgivning i fremtiden” 
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1.2 Problemformulering 

Hvilke konsekvenser har ændringen i loven om kapitalejerlån haft for aflæggelse af kapitalselskabers 

årsregnskaber, hvoraf der fremgår kapitalejerlån, herunder revisors erfaring i praksis med erklærings-

afgivelsen på årsregnskabet? Samt hvordan har effekten af ændringerne i loven været sammenlignet med 

intentionerne bag og de ønskede forventninger herom? 

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål 

- Hvad har ændringsloven haft af konsekvenser for årsregnskaber aflagt før og efter 1. januar 2017 

for kapitalselskaber med kapitalejerlån, herunder betydning for revisors påtegning af 

årsregnskabet? 

- Hvilke faktorer oplever revisor i deres arbejde kan have indflydelse på, om kapitalejer, ledelse 

og/eller nærtstående parter benytter sig af muligheden for lovligt kapitalejerlån jf. ændringen af 

selskabsloven? 

- Hvilke faktiske problemstillinger oplever revisor, at der er ved arbejdet med erklæringsafgivelsen 

som konsekvens af ændringerne i selskabsloven i forhold til samspillet med de øvrige regelsæt 

omhandlende kapitalejerlån? 

- Hvilken effekt vurderer revisorer, at ændringsloven har haft for afkriminalisering og ligestilling af 

danske kapitalselskaber med kapitalejerlån, set i forhold til de intentioner og det formål, der lå til 

grund for ændringen af selskabsloven om kapitalejerlån? 

1.3 Generelle afgrænsninger 

1.3.1 Lovgivning 

Opgaven vil udelukkende omhandle dansk lovgivning relevant i relation til selskabsloven, de skatteretlige 

bestemmelser, bekendtgørelser og årsregnskabsloven, som gør sig gældende for kapitalejerlån, revisors 

påtegning af årsregnskaber med kapitalejerlån og revisors arbejde i øvrigt i forbindelse hermed. 

Opgaven tager udgangspunkt i ændringen af SL §§ 210-212, som i specialet benævnes ændringsloven. Der 

undersøges konsekvenser, faktorer og problemstillinger i praksis, som vurderes relevant for revisors 

arbejde med erklæringsafgivelse for årsregnskaber, hvor der er identificeret kapitalejerlån.  

Afsnittet ”økonomisk bistand til moderselskaber kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v.”10 vurderes 

relevant fordi kapitlet omhandler SL § 210-212.  

                                                           
10 Kilde: Selskabslovens kapitel13 jf. www.Retsinformation.dk 



Side 8 af 81 
 

Desuden vurderes de skatteretlige regler om kapitalejerlån jf. ligningslovens § 16 E relevant, da disse 

fremhæves i lovforslaget til ændringsloven. 

Stramningen af hvidvaskreglerne og revisors indberetningspligt til SØIK nævnes i specialets analyse og 

perspektivering, men der afgrænses fra en dybere redegørelse af reglerne herfor, fordi det ikke vurderes 

relevant for specialet. Rent tidsmæssigt er disse regler meget nye, og derfor vurderes de endnu ikke at have 

haft effekt på praksis omhandlende kapitalejerlån. 

1.3.2 Erstatningsretlige konsekvenser og ledelsesansvar 

En dybere gennemgang og redegørelse af de mulige erstatningsretlige konsekvenser og ledelsesansvar ved 

ulovligt kapitalejerlån vurderes ikke at være relevant for besvarelse af problemformuleringen samt 

undersøgelsesspørgsmålene, hvorfor der afgrænses herfor. 

1.3.3 Kapitalselskaber 

Opgaven afgrænses også fra at omhandle virksomheder, der er ikke anses for at være kapitalselskaber 

omfattet af SL § 1, samt kapitalselskaber jf. ÅRL virksomhedsklasse D - børsnoterede selskaber, fordi disse 

er omfattet af særlige regler. 

Når der i denne opgave nævnes kapitalselskaber, refereres der således alene til selskaber som ApS, A/S og 

IVS, hvor kapitalejer enten er aktionærer eller anpartshaver, og disse ikke hæfter personligt for selskabets 

gæld. 

1.3.4 Erklæringstyper og revisors arbejde/handlinger 

Der afgrænses i opgaven til erklæringstyper omfattende revision og udvidet gennemgang af årsregnskaber 

samt revisors rådgivning og revisors arbejde i forbindelse hermed. Der afgrænses til erklæringstyper for 

revision og udvidet gennemgang fordi det kun er ved afgivelse af disse erklæringstyper, at der tale om 

erklæringer med høj eller begrænset grad af sikkerhed.  

Det er også alene ved disse typer af erklæringer, at revisor har mulighed for og er pålagt at give 

anmærkninger i årsregnskabet om for eksempel kapitalejerlån jf. erklæringsbekendtgørelsen, fordi ledelsen 

kan ifalde ansvar ved manglende overholdelse af lovgivninger m.v. 

1.3.5 Spørgeskema 

Spørgeskemaet er udelukkende udsendt til revisorer med 3 eller flere års erfaring, fordi deres svar vurderes 

valide i forhold til, om de har erfaring med kapitalejerlån, den revisionsmæssige behandling heraf og 

generel rådgivning herom. Derudover er udsendelsen afgrænset, så der kun er sendt spørgeskema til 

revisorer i Beierholm, fordi Beierholm består af en række individuelle kontorer, der dækker hele landet. 
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Yderligere er Beierholms kundegruppe primært mindre og mellemstore virksomheder, herunder 

kapitalselskaber, som dette speciale har fokus på. Derfor vurderes det, at revisorer i Beierholm er valide 

respondenter til spørgeskemaet, fordi disse som stikprøve, repræsenterer populationen, som specialet 

definerer som revisorer. Antallet af udsendte spørgeskemaer og modtagne svar samt fordeling heraf på 

erfaring m.v. uddybes senere i specialets kapitel 3. 

1.3.6 Interview 

Til specialet er det også valgt at foretage interviews af to eksperter indenfor det revisionsfaglige og det 

skatteretlige felt omhandlende kapitalejerlån. At foretage interviews af disse to eksperter vurder jeg er et 

godt supplement til spørgeskemaundersøgelsen, fordi deres udtalelser om kapitalejerlån, set fra deres 

respektive ekspertiseområder, kan bidrage med fortolkning og uddybelse af emner, problematikker og 

tendenser m.v., som opstår i analysen.  

Det valgt at interviewe to fagpersoner fra Beierholm, den ene fagperson er ekspert indenfor det 

skatteretlige område og i praksis har indgående kendskab til mange skattesager om kapitalejerlån. Den 

anden fagperson underviser internt og eksternt i teori og regelsæt om kapitalejerlån, og han har derfor 

dybdegående kendskab til teori og retspraksis ud fra tidligere afgørelser i sager herom.  

Gældende for begge er at de vurderes at være eksperter, og de er begge let tilgængelige, fordi de begge 

arbejder i Beierholm. 

Jeg vurderer også, at de to eksperter er valide at interviewe om specialets emne, og som stikprøve 

repræsenterer de henholdsvis det teoretiske og det praktiske både revisions og skattemæssigt, hvorfor de 

begge vurderes relevante at interviewe.  

Design og strukturering samt præsentation af interviews uddybes senere i kapitel 3. 

1.4 Definitioner, forkortelser og begreber 

1.4.1 Kapitalejerlån 

Med kapitalejerlån menes i denne opgave en samlet betegnelse for det, der tidligere kaldtes ”aktionær-” 

eller ”anpartshaverlån”.11 Der er tale om kapitalejerlån, når et selskab yder lån eller stiller sikkerhed for 

kapitalejere eller ledelsesmedlemmer i selskabet samt nærtstående hertil, herunder for eksempel også 

bestyrelsesmedlemmer og direktører. 12 

                                                           
11 Kilde: Artikel ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – nye regler med praktiske udfordringer” 
12 Kilde: https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan 
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1.4.2 Kapitalejer, ledelse og/eller nærtstående parter 

I opgaven benyttes betegnelsen kapitalejer om fysiske og juridiske aktionærer og anpartshavere, der ejer 

aktier eller anparter i et selskab, og betegnelsen ledelse anvendes om den kreds af personer, der driver den 

daglige ledelse i selskabet. 

Betegnelsen nærtstående parter benyttes i dette speciale om de personer, som er knyttet til kapitalejer 

og/eller ledelsen i selskabet, i selskabets moderselskab eller i andre virksomheder end moderselskaber, 

som har bestemmende indflydelse over selskabet, enten ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller 

nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær.  

I specialet dækker den samlede betegnelse kapitalejer m.fl. således over kapitalejer, ledelse og/eller 

nærtstående parter. 

1.4.3 Revisor 

Af specialets problemformulering og undersøgelsesspørgsmål fremgår direkte og indirekte, at der tages 

udgangspunkt i revisors arbejde og dermed revisors perspektiv. I denne opgave dækker betegnelsen revisor 

således over flere roller som revisor i praksis besidder, herunder kundeansvarlig, sparringspartner, rådgiver 

og den underskrivende revisor. Disse er i praksis ikke altid samme person, men i dette speciale betegnes de 

fælles som revisor eller revisorer. 

1.4.4 Samfundet 

Når det i specialet undersøges, hvad ændringsloven har betydet for den samfundsmæssige opfattelse af 

kapitalejerlån, så menes der med samfundet den danske befolkning. Altså danskere set som et fællesskab 

af individer herunder virksomheders interessenter, kapitalejere m.fl. samt revisorer og øvrige rådgivere. 

1.4.5 Interessenter 

Den anvendte term ”interessenter” dækker i dette speciale over virksomhedens interessenter, som i 

opgaven samlet er definitionen for en gruppe personer og virksomheder, som er bestående af investorer, 

långivere, kreditorer, regnskabslæsere og regnskabsbrugere m.fl. 

1.4.6 I praksis 

Med terminologien ”i praksis” skal der forstås det arbejde, som kapitalejer m.fl. samt revisor foretager i 

forbindelse med deres arbejde med et identificeret kapitalejerlån og den endelige erklæringsafgivelse på 

årsregnskabet ved revision og udvidet gennemgang. 
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1.4.7 Lovgivning og standarder 

I specialet anvendes dansk lovgivning og standarder gældende for selskaber og revisorer i Danmark samt 

eventuelle relevante bekendtgørelser og erklæringer udstedt af Erhvervsstyrelsen og FSR - danske 

revisorer, som vurderes relevante for emnet kapitalejerlån, herunder: 

SL: Selskabsloven 

LL: Ligningsloven 

Erklæringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 

ÅRL: Årsregnskabsloven 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Videnskabsteori 

Specialets problemformulering søger at forklare og finde sandheden om et fænomen, men da det ikke er 

muligt at indsamle al viden i verden i henhold til relativisme, kommer udfaldet af sandheden altså an på, 

hvordan den enkelte opfatter virkeligheden. Hermed stræbes der altså efter at finde sandheden, men det 

må samtidig erkendes, at man kun kan finde den relative sandhed, hvorfor konstruktivismen er specialets 

ontologiske erkendelse. Ontologien i denne opgave, hvordan mennesketilværelsen og realiteten anskues, 

er relativisme, da sandheden findes ud fra andres relative sandhed.13 

I dette speciale studeres erfaringer og holdninger fra en gruppe af respondenter i form af en foretaget 

spørgeskemaundersøgelse samt interviews, hvorfor specialet således er baseret på enkelte personers 

subjektive erfaringer og holdninger. Da disse fortolkes af mig i analysen, vil også min subjektivitet have 

indflydelse på den endelige konklusion. Det er således alene muligt at finde min subjektive sandhed som 

løsning på problemformuleringen, ud fra en subjektiv sandhed baseret på enkelte personers subjektive 

erfaringer og holdninger. 13 

Problemformuleringen i dette speciale lægger op til en redegørelse af konsekvenser, hvor det undersøges, 

hvilke disse i praksis er set fra revisors perspektiv. Således passer hermeneutikken fint hertil, fordi 

hermeneutikken er læren om, hvordan for eksempel andre meningsfulde enheder forstås, ved at fremkalde 

individuelle konstruktioner og modsætte eller sammenligne disse, med det formål at få eller skabe 

sandheder med betydelig enighed i gruppen eller fællesskabet. 13 

                                                           
13 Kilde: Denzin & Lincoln “The Sage Handbook of Qualitative Research” 
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For at opnå den maksimale viden af det analyserede i specialet, gennemgås analysetilgangen grundigt, for 

at komme tættere på den relative sandhed. Den konstruktivistiske metodologi i dette speciale er således 

hermeneutikken, fordi det i hermeneutikken understreges, at det er tidligere forståelser og observationer, 

som danner nye forståelsesprocesser.14 

Da hermeneutikken hjælper med at belyse flere synspunkter, er denne en essentiel kvalitativ metode, der 

bruges på såvel tekster som spørgeskemaer og interviews. For at identificere ny forståelse analyseres der 

således flere gange på et problem, hvilket kan illustreres med den hermeneutiske spiral jf. figur 2 nedenfor. 

 
Figur 2: Den Hermeneutiske spiral15 

Forståelsesprocessen jf. den hermeneutiske spiral er gennemgribende i specialet, da jeg via data indhentet 

fra spørgeskema og interview viderefortolker på erfaringer og holdninger til opgavens problemstilling, og 

dette suppleres yderligere ved analyse og fortolkning af rapporter og artikler, som læses undervejs og giver 

nye opfattelser, og bidrager til besvarelsen af problemstillingen. 

Det erkendes dog at jeg bruger mine egne overbevisninger, og det er min opfattelse af virkeligheden, som 

bruges til at analysere data indsamlet til specialet. Udfaldet farves derfor af min virkelighedsopfattelse. Da 

paradigmevalget har indvirkning på konklusionen, vil jeg forsøge at forholde mig kritisk hertil ved at være 

opmærksom på dette i analysen. 15 

At der ved konstruktivismen opnås en sandhed ud fra individuelle konstruktioner betyder, at konklusioner 

ikke er objektive sandheder.  

                                                           
14 Kilde: Denzin & Lincoln “The Sage Handbook of Qualitative Research” 
15 Kilde: http://michaels-metode-blog.blogspot.com/2013/04/den-hermeneutiske-spiral.html 
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Ligesom det ikke er muligt at undersøge den totale sandhed fordi der undersøges en lille population, og 

disses sandheder kvalitativt analyseres, modsat hvis der havde været anvendt positivismen som paradigme. 

Således er det muligt, at sandheden for specialet kunne være anderledes, hvis en anden end jeg havde 

været forfatter, fordi hermeneutikken skaber en subjektivt fortolket sandhed. 

Selvom konklusionen ikke kan være 100% generaliserende, vil der stadig foretages generalisering og drages 

tendenser og sammenhænge på baggrund heraf, også selvom der i høj grad er tale om partsindlæg fra en 

lille udvalgt population. At der er tale om partsindlæg, som er farvet af at respondenterne har samme 

arbejdsgiver, interne retningslinjer og revisionsmetodik betyder, at det vil have indflydelse på konklusionen 

og gøre det svært at generalisere m.v. 

På baggrund heraf inddrages artikler og rapporter fra tredjeparter, som ikke er påvirket af at have samme 

arbejdsgiver, som jeg selv. En sammenholdelse af respondenternes partsindlæg med partsindlæg fra 

tredjeparter via artikler m.v. vil gøre det muligt at generalisere, tolke tendenser og drage sammenhænge i 

den endelige konklusion. 

I specialet drages således en konklusion, som er baseret på og farvet af de enkelte revisorers og 

erhvervsfolks partsindlæg, som bidrager ved hjælp af svar på spørgeskemaet og interviews samt via 

udtalelser i artikler, analyser m.v. Men fordi jeg også erkender at være subjektiv, og jeg fortolker parternes 

indlæg samt forfatter konklusionen, vil denne derfor være farvet af min opfattelse af virkeligheden, selvom 

jeg forholder mig subjektiv og kritisk til partsindlæg m.v. 

1.5.2 Datagrundlag 

I dette speciale anvendes et dynamisk studie, som undersøger et forløb over tid omkring, hvilke 

konsekvenser indførslen af ændringsloven har medført, hvorfor der således er tale om en før- og efter 

undersøgelse. Det undersøges hvordan reglerne var før ændringsloven på området for kapitalejerlån, og 

hvordan reglerne er efter vedtagelse af ændringsloven for at belyse, hvilke konsekvenser vedtagelsen har 

haft for kapitalselskabers aflæggelse af årsregnskaber, hvoraf der fremgår kapitalejerlån.  

Der er i specialets undersøgelse valgt at anvende vinklen set fra revisors perspektiv, fordi jeg vurderer, at 

revisor spiller en væsentlig rolle ved kapitalselskabernes aflæggelse af årsregnskaber, både som rådgiver for 

virksomheden og kapitalejer m.fl., men også som offentlighedens tillidsrepræsentant. Undersøgelsen tager 

derfor udgangspunkt i revisors perspektiv på historisk og gældende lovgivning samt skatteretlige regelsæt 

vedrørende kapitalejerlån.  

Den gennemgribende analyseteknik vil være den eksplorative, fordi problemstillingen kræver en 

undersøgelse af et fænomen.  
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For at identificere hvilke konsekvenser, der har været ved indførelse af ændringsloven, anvendes den 

eksplorative analyseteknik til at undersøge, hvilke erfaringer og holdninger revisorer har til ændringsloven 

og samspillet med øvrige regelsæt omhandlende kapitalejerlån. 

Med anvendelsen af den eksplorative analyseteknik gøres der i analysen brug af en eksplorativ tilgang til 

undersøgelsens udgangspunkt, som er revisors perspektiv. Primære data fra spørgeskemaundersøgelsen og 

interviews indsamles således, for at bidrage med data omkring revisorers erfaring og holdning til 

anvendelse og opfattelse af lovgivningen i deres daglige virke som revisor og rådgiver. Sekundære data fra 

artikler og rapporter indsamles og anvendes for at bidrage til analysen med tredjeparters holdninger til 

lovgivning og emnet kapitalejerlån for at danne et mere generaliseret billede og sammenhænge. 

Problemformuleringen tager udgangspunkt i, hvilke konsekvenser ændringsloven om kapitalejerlån har 

haft, samt hvordan effekten har været sammenlignet med intentionerne bag og de ønskede forventninger 

herom, hvorfor der i opgaven anvendes induktion. Der tages udgangspunkt i indsamlet data om erfaringer, 

observationer og tilfælde i praksis, som danner grundlag for de generelle antagelser og tendenser. 

Undersøgelsen begynder således i empirien, og heraf forsøges det at udlede generelle sammenhænge. 

Derfor består undersøgelsen hovedsageligt af primære data og suppleres enkelte steder i indledning, teori, 

analyse, diskussion, konklusion og perspektivering af sekundære data. Primære data er bestående af data 

fra interviews og spørgeskemaundersøgelse, som indhentes så det sikres, at det er data direkte tilegnet 

specialet. Men fordi der er tale om subjektive erfaringer og holdninger, er jeg opmærksom på, at der i 

analysen skal ske kritisk behandling heraf.  

Dette gøres ved at analysen af disse data fortages ud fra viden om, at det er subjektive holdninger og 

erfaringer påvirket af, at respondenterne har samme arbejdsgiver og derfor er underlagt samme interne 

retningslinjer for revision og rådgivning. Derfor er jeg i mit analysearbejde hele tiden opmærksom på, at 

primære data er farvet. Ligesom jeg også er opmærksom på, at der alene opnås en konklusion på baggrund 

af de enkeltes opfattelse af virkeligheden, og det ikke kan lade sig gøre at tilegne sig al viden.  

De sekundære data består af lovgivning, bekendtgørelser, artikler og rapporter samt andre relevante 

dokumenter. Denne type data er subjektiv, fordi den er afspejlet af forfatteren, derfor forholder jeg mig 

også kritisk til disse data i analysen ved at sammenholde forskellige kilders udtalelser og holdninger til 

emnet, og udfordre disse overfor de indsamlede primære data. Det er også målet at gennemlæse de 

sekundære data flere gange, for at finde flere grundlag at sammenligne til primære data og kilderne 

imellem ved brug af den hermeneutiske spiral jf. figur 2 på side 12. 
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Lovgivninger m.v.er søgt på Karnovgroup.dk med adgang via arbejdsgiver, samt via Retsinformation.dk og 

Erhvervsstyrelsen.dk. Således vurderer jeg, at det er sikret at anvendte love m.v. er de nyeste og gældende. 

Yderligere anvendes lovforslaget til ændringsloven og bemærkninger til dette, der er fundet via 

folketinget.dk, samt noter og bemærkninger til gældende lovgivning og bekendtgørelser fundet via Karnov 

Group. Desuden anvendes artikler og analyser til at redegøre for, hvorfor loven er kommet til at se ud som 

den gør, hvad der er specielt interessant, samt hvad der er positivt og negativ ved ændringen af loven. 

Der er forsøgt kontakt til Erhvervsstyrelsen for at få udleveret data til brug for opgørelse over antal 

indberettede årsrapporter med kapitalejerlån samt anmærkninger om kapitalejerlån for 2018, men det har 

ikke været muligt at skaffe. Derudover er FSR - danske revisorer kontaktet for indsamling af data om 

opgørelse over antal indberettede årsrapporter med kapitalejerlån samt anmærkninger herom for 2018 og 

tidligere. Dette er lykkedes, og jeg har herfra fået sekundære data, som det har været muligt at analysere 

og anvende i specialet16. 

Artikler søgt på nettet er fundet gennem Infomedia Mediearkiv, med adgang via CBS-log-in. Disse er 

indhentet med henblik på at supplere redegørelsen af gældende lovgivning vedrørende kapitalejerlån og 

analysen af primære data i form af erfaringer og holdninger tilkendegivet af respondenterne i 

spørgeskemaet og interviews.  

Til søgningen er følgende kriterier opstillet: 

- Søgeresultatet skal indeholde ordet ”kapitalejerlån” 

- Artiklerne skal være publiceret i perioden november 2016 til marts 2020 

Søgeordet ”kapitalejerlån” vurderer jeg, ud fra problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene, er 

nøgleordet i opgaven, hvorfor dette er valgt som søgeordskriterie.  

Perioden november 2016 til marts 2020 er fastsat på baggrund af, at ændringsloven er vedtaget i december 

2016, hvorfor jeg antager at der i perioden op til denne dato vil være en del relevante artikler om 

lovforslaget og forventninger hertil, samt hvilke konsekvenser denne vil medføre.  

Fordi jeg dertil også ønsker at medtage holdninger med udgangspunkt i nutiden, er det valgt at perioden 

skal strække sig frem til og med marts 2020, som jeg har fastsat til at være nutiden. 

                                                           
16 Se figur 1 s. 6 



Side 16 af 81 
 

Der fremkom ved søgningen i alt 136 artikler, men størstedelen af disse vurderes irrelevante grundet 

dubletter eller reference til artikler, som ikke længere er tilgængelige i arkivet. Ved gennemgang af 

søgeresultatet, og som en del dataindsamlingen, er disse således frasorteret. 

Andet data anvendt til eksempelvis specialets indledning, er søgt via Google.dk. Derfor er der for hver af 

disse data foretaget en individuel vurdering, fordi det vides at der kan fremkomme manipuleret data. 

Yderligere er de sekundære data behandlet med stor kritik, og ved gennemgang er der derfor også fokus på 

at foretage kildekritik heraf. 

1.5.3 Validitet og reliabilitet 

Validitet og reliabilitet skal sikres i både ind- og uddata for at bringe kvalitet, både for mig som forsker og 

for læser af specialet. Derfor vil der gennem hele opgaven være fokus på validitet som udtryk for gyldighed, 

og reliabilitet som udtryk for pålidelighed. I inddata er reliabilitet og validitet et udtryk for kvalitet i data, og 

reliabilitet og validitet et udtryk for kvalitet i min fortolkning af uddata og videreformidling i specialet. 

Overordnet vedrører de indsamlede data specialets emne, og er indsamlet indenfor specialets fastlagte 

tidsramme. Yderligere er det sikret, at adspurgte respondenter ved indsamling af primære data er valide for 

opgaven. Dette er sikret ved at respondenterne er udvalgt efter kriterier målrettet problemformuleringen 

og undersøgelsesspørgsmålene, hvilket uddybes nærmere i kapitel 3.  

Det er tidligere nævnt, at spørgeskemaet alene er valgt udsendt internt i Beierholm, og de to eksperter som 

interviewes, begge er fra Beierholm. At jeg alene har valgt at interviewe eksperter og udsende 

spørgeskemaer til en population udvalgt gennem data fra min arbejdsgiver skyldes, at jeg har let adgang til 

disse eksperter og en stor gruppe af den type respondenter, som jeg vurderer relevante til at svare på 

spørgeskemaet.  

Det er således en unik og god mulighed for at inddrage eksperter og nå en stor gruppe af den ønskede type 

respondenter. Geografisk er de fordelt over hele Danmark, og deres kundesegment er passer til 

afgrænsningen i specialet. Dog erkendes det, at respondenternes svar er farvet af, at de alle har samme 

arbejdsgiver m.v., men de vurderes forsat at være relevante og valide for opgaven.  

Det ville have været ideelt for indsamling af primære data også at interviewe og udsende spørgeskemaer til 

eksperter og revisorer fra andre revisionsfirmaer, men jeg har i min dataindsamlingsproces vurderet, at 

ovenstående er tilstrækkeligt, når der suppleres med sekundære data.  

Som sekundære data er der indsamlet lovgivninger, bekendtgørelser, artikler og rapporter m.v. I praksis er 

disse søgt henholdsvis via databasen Infomedia Mediearkiv og internetsøgeportalen Google.dk.  



Side 17 af 81 
 

Der er i søgningen anvendt søgeord rettet efter problemformuleringen, og der er søgt for en periode, som 

vurderes relevant for specialet. Således vurderer jeg at det sikres, at data er valide for specialet, og i 

henhold til ovenstående vurderer jeg, at validiteten også er sikret. 

Da der benyttes en induktiv metode med udgangspunkt i erfaringer og holdninger kan det diskuteres, 

hvorvidt validiteten i uddata er høj. Jeg mener dog, at når sammenhænge og generelle antagelser baseres 

på primære data indsamlet i henhold til ovenstående, så er der kun tale om relevant data der medtages, 

hvorfor validiteten af uddata er høj.  

I forhold til reliabiliteten i indsamlet og anvendt inddata, er der en udfordring i forhold til, at der er tale om 

data fra interview og spørgeskema, hvorfor det er data baseret på respondenternes subjektive holdninger 

og erfaringer.  Jeg vurderer dog, at reliabiliteten er høj, da de adspurgte respondenter og eksperter alle er 

revisorer med forskellig erfaringsmæssig baggrund, som er udvalgt alene til specialet.  

Yderligere skal alle respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen angive, hvor mange års erfaring de har i 

revisionsbranchen, deres uddannelsesmæssige baggrund, og hvad deres nuværende stillingsbetegnelse er. 

Således sikres det, at der opnås reliabilitet i data indsamlet ved hjælp af spørgeskema.  

På baggrund af mit eget kendskab til branchen, er det oftest revisorer med minimum 3-4 års erfaring, som 

enten har gennemført HA eller cand.merc.aud. samt de statsautoriserede og registrerede revisorer, der har 

den primære kundekontakt, hvorfor jeg ved gennemgangen af uddannelsesfordelingen gerne vil have en 

god fordeling mellem uddannelser, men med flest i ovennævnte kategorier. 

Ud af de 207 modtaget svar, udgør samlet 145 cand.merc.aud.er, HA’er, registrerede- og statsautoriserede 

revisorer. Det svarer til en andel på 70%, hvilket jeg vurderer passende, fordi det er en stor andel af 

populationen, mens der også er en rimelig andel med merkonom baggrund, cand.merc.aud. studerende og 

enkelte, som har læst til statsautoriseret revisor på Beierholm akademi, men som af forskellige årsager ikke 

har bestået eksamen. Disse bidrager også til revisors perspektiv på problemformuleringen. 

Ved gennemgang af antal års erfaring i branchen, har i alt 152 svaret, at de har mere end 10 års erfaring, 

hvilket svarer til 73%, som jeg vurderer passende for specialet, fordi det som før nævnt, kræver 

revisionserfaring i praksis at blive kundeansvarlig og opnå indgående kendskab til lovgivninger, standarder 

m.v. For de eksperter der er valgt til interviews, er der også indhentet data om anciennitet og 

ekspertiseområder. Således sikres det, at der opnås reliabilitet i data indsamlet ved hjælp af interviews. 
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Det har ikke været muligt at teste generaliserbarheden af de indhentede data, da der ikke eksisterer 

offentlige statistikker for henholdsvis uddannelsesmæssig baggrund og erfaringsmæssig baggrund fordelt 

på de revisorer, der er primær kontaktperson til de virksomheder i Danmark, som hvert år indberetter 

årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Disse data er derfor begrænset af, at konklusionen på disse kun kan give 

udtryk for revisors perspektiv ud fra den valgte population. 

Lovgivninger og bekendtgørelser vurderes derimod at være af høj reliabilitet, da disse er anerkendte. 

Analyser, rapporter og artikler er kritisk gennemgået så det sikres, at resultater, konklusioner og udtalelser 

kan benyttes på trods af bais grundet forfatterens baggrund. Da reliabiliteten i uddata er af betydning for, 

om læser af dette speciale finder disse pålidelige, er dette også i fokus. Der er derfor forsøgt at skabe en 

højere grad af pålideligt uddata, ved at anvende den hermeneutiske spiral til at analysere den indsamlede 

data flere gange og fra forskellige vinkler.  

Fordi specialet baseres på enkelte individers opfattelse af virkelighed, er der også lagt vægt på kildekritik, 

og alt, som ikke er mine egne fortolkninger, foretages der kildehenvisninger til. Men det skal desuden 

nævnes, at analyse, diskussion, konklusion og perspektivering for dette speciale ville være anderledes, hvis 

det var udarbejdet og forfattet af andre, fordi specialet i henhold til ovenstående bygger på subjektive 

erfaringer og holdninger, og den også farves af forfatterens virkelighedsopfattelse. 
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Kapitel 2 

Gennemgang af teori- og regelsæt. 

2.1 Principal-agent-teorien 

Principal-agent-teorien handler om ansvarlighed og delegation mellem individer og gælder for næsten alle 

relationer mellem to parter. Teorien er anvendt inden for mange områder, dog primært økonomi og 

statskundskab.17 

I principal-agent-teorien opstår to typer af udfordringer. Den ene udfordring er for agenten, da der mellem 

parterne er en konflikt om målet, hvor det hverken er praktisk eller ressourcemæssig mulig for principalen 

at overvåge alt, hvad agenten faktisk foretager sig. Den anden udfordring kan opstå med hensyn til risikoen, 

da principalen og agenten kan have forskellige opfattelse af, hvad det vil sige at påtage sig en risiko.  

Således kan principalen tøve, da han ikke er bekendt med agentens bidrag, mens agenten kan være 

tilbageholdende når det gælder forholdet vedrørende hans egen økonomi.  

Principal-agent-teorien kan jf. figur 3 illustreres således: 

 
Figur 3: Principal-agent-teorien18 

Specialets problematik er i høj grad baseret på principal-agent-teorien. Både principal-agent forholdet 

mellem kapitalejer m.fl. og revisor, hvor revisor er selskabets rådgiver, men også i principal-agent forholdet 

mellem offentligheden og revisor, hvor revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

                                                           
17 Kilde: www.Wikipedia.dk 
18 Kilde: https://www.performancemagazine.org/what-does-the-agency-theory-refer-to-2/ 
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Som nævnt i indledningen til specialet, så er udgangspunktet for denne, revisors perspektiv på 

konsekvenser og praktiske problemstillinger ved ændringen af selskabslovens §§ 210-212 kapitalejerlån, 

hvorfor agent-principal-relationen mellem virksomhedens ledelse og revisor er af stor betydning for 

specialets teori. Ligeledes er agent-principal-relationen mellem kapitalejer m.fl. og virksomhedens 

interessenter væsentlig for dette speciale. 

Det er eksempelvis virksomhedens ledelse, der som principalen, uddelegerer udførslen af ekstern 

gennemgang af regnskabet til revisor, der er agenten som offentlighedens tillidsrepræsentant. Selvom 

virksomhedens ledelse har et ønske om, at revisor udfører opgaven tilfredsstillende, så har ledelsen en 

udfordring i at honorere revisor tilstrækkeligt, så der for revisor er incitament for at udføre opgaven i 

overensstemmelse med ledelsens ønsker, mens ledelsens samtidig ønsker opgaven udført så 

omkostningsbesparende som muligt. Således opstår der en målkonflikt mellem virksomhedens ledelse og 

revisor, som begge ønsker at maksimere deres egen nytte. Begge parter er optaget af at vælge den 

situation, som er bedst for dem selv, mens der er asymmetrisk information mellem parterne, fordi de ikke 

har adgang til den fulde viden om hinandens ageren. 

Ligeledes er det offentligheden der, som principalen, uddelegerer udførslen af revision mv. til den 

statsautoriserede revisor, som agenten. På trods af offentlighedens ønske om, at revisor udfører opgaven i 

overensstemmelse med standarder, love og bekendtgørelser, så har offentligheden en udfordring i at 

kontrollere dette. For revisor er der et ønske om at udføre revisionen mv. tilfredsstillende i henhold til 

lovgivning mm., men samtidig ønsker revisor at være en dygtig og pålidelig rådgiver for kunden samt tjene 

penge på at udføre opgaven. Så også her opstår en målkonflikt mellem offentligheden og revisor, da begge 

parter ønsker at optimere deres egen andel, og vil være optaget af at vælge den situation, som er for deres 

eget bedste, mens udfordringen således ligger i, at parterne ikke har adgang til den fulde viden om 

hinandens ageren. 

2.2 Regelsæt vedrørende kapitalejerlån 

I dette afsnit afdækkes de forskellige regelsæt, som jeg vurderer relevant i forhold til, hvad revisor skal 

være særligt opmærksom på vedrørende kapitalejerlån, ved udarbejdelse af revisionspåtegning og arbejdet 

der ligger forud herfor. I praksis er der flere forskellige regelsæt i spil, som gør det til en udfordring at have 

med kapitalejerlån at gøre. Der skal tages højde for henholdsvis selskabs- og skatteretlige, regnskabs- og 

revisionsmæssige samt erklæringsmæssige regelsæt, når det drejer sig om kapitalejerlån. Dette er 

illustreret i figur 4. 
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Figur 4: Oversigt over regelsæt relevant ifm. kapitalejerlån19 

Når revisor identificerer et kapitalejerlån i et selskab, skal der overvejes en række forhold som er 

forskellige, alt efter hvilket regelsæt kapitalejerlånet ses i lyset af. I henhold til ovenstående skal det 

bemærkes at ændringsloven behandlet i dette speciale alene har medført ændringer i det selskabsretlige 

regelsæt. De skatteretlige, regnskabsmæssige, revisionsmæssige og erklæringsmæssige bestemmelser 

vedrørende kapitalejerlån er således ikke ændret som følge af ændringsloven. 

Desuden vurderer jeg de regnskabsmæssige overvejelser om måling, klassifikation og noteoplysninger ikke 

er relevante for specialet, fordi fokus i problemformuleringen er på konsekvenser og praktiske 

problemstillinger ved ændringen af selskabsloven og revisors arbejde i forbindelse med erklæringsafgivelse, 

altså det revisionsmæssige aspekt. Derfor afgrænses der i specialet fra at redegøre yderligere for de 

regnskabsmæssige overvejelser.  

Derimod vurderer jeg det relevant at redegøre for selskabsloven henholdsvis før og efter ændringerne i §§ 

210-212 blev vedtaget, for at kunne bedømme konsekvenserne og effekten af ændringen i loven om 

kapitalejerlån. Ligesom jeg vurderer det relevant at redegøre for, hvad der ligger til grund for de foretagne 

ændringer af selskabsloven. 

                                                           
19 Inspiration: Artikel ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – nye regler med praktiske udfordringer” 
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2.2.1 Selskabsretlig lovgivning om kapitalejerlån 

Allerede tilbage i 2008, i forbindelse med modernisering af selskabsretten, blev det forslået af udvalget bag 

denne modernisering at indføre regler om betinget lovliggørelse af kapitalejerlån. Det blev dog ikke 

vedtaget på det tidspunkt, og det mødte megen kritik i den selskabsretlige litteratur.20  

Før ændringen i 2016 af selskabslovens §§ 210-212, lød lovene sådan: 21 

”§ 210. Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed 

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

ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende 

indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. 

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

pågældende særlig nær. 

Stk. 2 Et kapitalselskab kan dog uanset stk. 1 yde den stk. 1 nævnte økonomisk bistand, hvis der er tale om 

selvfinansiering, jf. reglerne i §§ 206-209. 

§ 211: Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for 

danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke udenlandske moderselskaber der er omfattet 

af stk. 1. 

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

eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for personkredsen, der er nævnt i § 210.” 

I henhold til beskrevet tidligere, så var kapitalejerlån før ændringen af selskabsloven §§ 210-212 ulovligt 

modsat, hvad også dengang gjorde sig gældende i andre EU-lande. Årsagen til dette skyldtes, at man i 

Danmark ønskede at tage hensyn til og beskytte et selskabs långivere, kreditorer m.v. mod økonomisk tab, 

samt at lukke for muligheden for at kapitalejere skattefrit tog midler ud af selskabet sidestillet med 

skattefrit udbytte eller løn. 

En anden uønsket effekt af, at kapitalejerlån ikke var lovligt i Danmark, men lovligt i andre EU-lande var, at 

danske selskaber havde ringere konkurrencevilkår i forhold til virksomheder fra øvrige EU-lande.22 

                                                           
20 Kilde: Artikel ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – nye regler med praktiske udfordringer” 
21 Kilde: www.Retsinformation.dk 
22 Kilde: Artikel ”Ny lov gør kapitalejerlån lovlige” 
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I bemærkninger til lovforslaget står der derfor også, at det er Erhvervs- og Vækstministeriets vurdering, at 

danske selskaber på dette område bør ligestilles, og med de forslåede betingelser for lovliggørelse vurderes 

det, at der kan ydes kapitalejerlån på forsvarlig vis, da ændringen i ligningsloven medfører at kapitalejerlån, 

som hovedregel, beskattes som løn eller udbytte.23 

Med ændringen i 2016 lyder selskabslovens §§ 210-212 nu således:24  

”§ 210, stk. 1, pkt. 1: 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 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 fire 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 det 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. 

§ 211: 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. 

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke udenlandske moderselskaber der er omfattet 

af stk. 1. 

                                                           
23 Kilde: Lovforslag nr. L 23 afsnit ”2.2.2 Erhvervs- og Vækstministeriets overvejelser” 
24 Kilde: www.Retsinformation.dk 
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§ 212: 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.” 

Med ændringen af loven har man indført et nyt stk. 2 omhandlende betingelserne for lovligt at yde lån, 

stille midler til rådighed eller stille sikkerhed for kapitalejer, ledelse og/eller nærtstående parter, og det 

gamle stk. 2 omhandlende selvfinansiering udgør nu stk. 3. 

Det gamle stk. 2 omhandlende selvfinansiering bibeholdes som stk. 3, da regler om selvfinansiering fortsat 

har forrang, da kapitalejerlån kan være, men ikke nødvendigvis er, udtryk for selvfinansiering. Således 

fremgår det også af rækkefølgen i selskabslovens kapitel 13, at selvfinansiering behandles først og derefter 

kapitalejerlån, hvilket ikke er tilfældigt, men skyldes forrang. Selvfinansiering er dog ikke en del af 

problemformuleringen, hvorfor der ikke redegøres yderligere for lovgivningen herom. 

For SL § 211 er lovteksten ændret således, at det er muligt at yde lån, stille midler til rådighed eller stille 

sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabets forpligtelser, uanset om betingelserne tilføjet i 

SL stk. 2 i § 210 opfyldes. Ligesom lovteksten i SL § 21225 ændres til ”uanset betingelserne i § 210, stk. 2, 

ikke er opfyldt”. 

Ændringerne skal sikre, at der tages højde for, at der nu i SL § 210 er tilføjet betingelser, som muliggør 

lovligt kapitalejerlån. Hvis der er ydet lån m.v. i strid med SL § 210, skal der jf. SL § 215 ske tilbagebetaling.  

SL § 215 er uændret og lyder:25 

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

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

ophør, indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i strid med §§ 206 og 

210 for det tab, som kapitalselskabet måtte blive påført. 

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

ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid med disse bestemmelser.” 

                                                           
25 Kilde: www.Retsinformation.dk 
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I henhold til ovenstående er det således nu lovligt for selskaber i Danmark at yde lån, stille midler til 

rådighed eller stille sikkerhed for kapitalejer, ledelse og/eller nærtstående parter, hvis betingelserne herfor 

opfyldes.  

I forbindelse med de nye reglers ikrafttræden indføres en overgangsregel for lovliggørelse af ulovlige 

kapitalejerlån ydet før 1. januar 2017. Ulovlige kapitalejerlån kan i henhold til overgangsreglen lovliggøres 

ved, at selskabet senest på den førstkommende generalforsamling efter 31. december 2016 træffer 

beslutning om at opretholde kapitalejerlånet ved opfyldelse af betingelserne for lovlige kapitalejerlån. 

Yderligere skal selskabet overfor Erhvervsstyrelsen kunne dokumentere opfyldelse af betingelserne senest 

på tidspunktet for udløbet af indsendelsesfristen for den første årsrapport, der indberettes efter 31. 

december 2016. Men afholdes den førstkommende generalforsamling efter 31. december 2016 uden at 

lånet lovliggøres, så er muligheden for lovliggørelse af ulovligt lån gået tabt. 

Dette betyder nu positivt at danske selskaber i større grad er ligestillet med selskaber fra øvrige EU-lande 

og har bedre konkurrencemæssige vilkår. Samtidig har det negativt betydet flere praktiske udfordringer, da 

de nye regler ikke har ændret på eksempelvis de skatteretlige bestemmelser eller revisors 

kontrolforpligtelse, herunder kravet om supplerende oplysninger om ledelsesansvar i henhold til 

erklæringsbekendtgørelsen. 

For at kunne identificere de praktiske problemstillinger i forhold til samspillet med de skatteretlige regler, 

som revisorer oplever ved arbejdet med erklæringsafgivelsen, vurderer jeg det relevant at redegøre for de 

skatteretlige bestemmelser omhandlende kapitalejerlån. 

2.2.2 Skatteretlig lovgivning om kapitalejerlån 

Det er ikke kun selskabsretligt, at kapitalejerlån er lovreguleret. Der er også skatteretlige bestemmelser om 

kapitalejerlån m.v. Allerede tilbage i 2012 blev det vedtaget ved lov, at kapitalejerlån skal beskattes, da 

man historisk havde oplevet en stigende tendens i, at disse lån blev brugt som et skattefrit alternativ til 

udbytte eller løn til kapitalejer m.fl.26 

Så hvis et selskab indirekte eller direkte stiller midler til rådighed eller yder lån til kapitalejer m.fl., skal lånet 

behandles efter ligningslovens § 16 E, stk. 1., jf. skattelovens almindelige regler om hævninger uden 

tilbagebetalingspligt.  

                                                           
26 Kilde: www.skat.dk – juridisk vejledning aktionærlån 
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Det er således udelukkende sædvanlige lån fra pengeinstitutter, lån, der ydes som led i sædvanlig 

forretningsmæssig disposition, eller lån til selvfinansiering, jf. SL § 206, stk. 2., som er undtagelser til reglen 

om hævninger uden tilbagebetalingspligt.27 

Ved beskatning af kapitalejerlån og manglende mulighed for ophævelse heraf ved tilbagebetaling, er det 

formålet at fjerne det incitament, som der vurderes at være ved at udbetale udbytte eller løn i form af lån 

eller midler stillet til rådighed. Personen har dog efter de civilretlige regler fortsat en tilbagebetalingspligt, 

men hvis der sker tilbagebetaling, skal selskabet ikke beskattes jf. LL § 16 E, stk. 2.27 

LL § 16 E lyder således:28 

”Hvis et selskab m.v. omfattet er 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 selskabslovens § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på 

sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. 

Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved 

opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.” 

I henhold til ovenstående skelnes der således skatteretligt ikke mellem lovlige og ulovlige lån m.v. som der 

gøres selskabsretligt. Skatteretligt anses alle lån ydet eller midler stillet til rådighed for kapitalejer m.fl. for 

at være omfattet af reglen om beskatning efter LL § 16 E. 

Lovens formål er, som nævnt tidligere, at undgå at aktionærer anvender lån som skattefrit alternativ til løn 

eller udbytte, hvilket kan medføre tab i selskabet eller forringet likviditet, hvilket også vil gå ud over 

selskabet kreditorer m.v. Det positive ved loven er derfor, at denne forebygger at ovenstående finder sted. 

Negativt er det dog, at bestemmelserne i LL § 16 E ikke er ændret i overensstemmelse med ændring af 

selskabsloven om kapitalejerlån, da dette i stigende grad giver anledning til udfordringer, fordi der 

skatteretligt skal ske beskatning uanset om betingelserne for lovligt kapitalejerlån jf. SL § 210 er opfyldt 

eller ej. 

                                                           
27 Kilde: www.skat.dk – juridisk vejledning aktionærlån 
28 Kilde: www.Retsinformation.dk 
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Figur 5 illustrerer med de tre cirkler, hvilke personer der er omfattet af selskabslovens regler, hvilke 

personer der er omfattet af reglerne skatteretligt, samt hvilke personer der er omfattet af begge regelsæt. 

 
Figur 5: Hvem er omfattet29 

For personer omfattet i den midterste cirkel, er det altså muligt at modtage lovligt kapitalejerlån jf. de 

selskabsretlige bestemmelser, men der vil fortsat skulle ske beskatning af lånet, fordi disse personer også er 

omfattet af de skatteretlige bestemmelser. Dette medfører en faldgrube, da ikke alle kapitalejere m.fl. 

nødvendigvis er opmærksom på dette. De tror, at når betingelserne jf. SL § 210 opfyldes og lånet 

selskabsretligt er lovligt, så er alt i OK. 

At det hovedsageligt er lån til personer omfattet af den midterste cirkel, der forekommer flest af i praksis, 

betyder det er en væsentlig begrænsning i det praktiske anvendelsesområde for de nye regler vedrørende 

betinget lovliggørelse af kapitalejerlån.30 Beskatning vil simpelthen afholde kapitalejere m.fl. fra at benytte 

sig af mulighederne for lovligt at optage kapitalejerlån jf. SL § 210. Yderligere skal det til figur 5 bemærkes, 

at nærtstående parter ikke defineres ens selskabs- og skatteretligt, hvorfor man skal være opmærksom på, 

at der er forskellig fortolkning.  

Til brug for en forståelse af hvad revisors arbejde indebærer i forbindelse med henholdsvis afgivelse af 

erklæring ved udført revision og udvidet gennemgang særligt med relevans for kapitalejerlån og revisors 

kontrolforpligtelse, vurderer jeg det relevant i næste afsnit at foretage en redegørelse for 

erklæringsmæssige bestemmelser omkring afgivelsen af disse to typer af erklæringer. 

                                                           
29 Inspiration: Artikel ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – nye regler med praktiske udfordringer” 
30 Kilde: Artikel ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – nye regler med praktiske udfordringer” 
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2.2.3 Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber 

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer kapitel 2 omhandler afgivelse af erklæringer, 

herunder revisionspåtegninger på reviderede regnskaber. Jf. bekendtgørelsens § 3 er revisors erklæring om 

den udførte revision en revisionspåtegning på et regnskab, og jf. § 531 skal en sådan mindst indeholde 

følgende: 

1. Konklusion 

2. Omtale af grundlaget for den afgivne konklusion 

3. Omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende forsat drift 

4. Fremhævelse af forhold i regnskab 

5. Omtale af revisors ansvar for revisionen 

6. Oplysninger vedrørende andre forhold 

7. Udtalelse om ledelsesberetningen, hvis en sådan er udarbejdet 

I relation til specialets problemformuleringen vurderer jeg det i henhold til ovenstående udelukkende 

relevant at redegøre yderligere for fremhævelse af forhold i regnskab, som reguleres jf. bekendtgørelsens § 

7, stk. 1, fordi dette reelt omfatter identifikation af forhold som for eksempel kapitalejerlån, udført revision 

i forbindelse hermed og betydningen for revisors erklæring om den udførte revision.  

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæring § 7 lyder således:31 

”Revisor skal i revisionspåtegningen give oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor 

fremhæver uden at modificere konklusionen. 

Stk. 2. Revisor skal altid oplyse, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at lovgivningen om 

bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er 

uvæsentlig.  

Der skal endvidere særskilt oplyses om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet bekendt med under 

sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- 

eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, 

virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal oplyses om overtrædelse af: 

1) Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 

2) den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 

3) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af 

regnskabsmateriale. 

                                                           
31 Kilde: www.Retsinformation.dk 
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Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 og 2 må ikke erstatte en modifikation til konklusionen. 

Stk. 4. Oplysninger efter stk. 1 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Fremhævelse af forhold i 

regnskabet«. Enhver oplysning efter stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med en overskrift, der er tilpasset 

indholdet.” 

Hvis scenariet ved revisionen er, at revisor identificere et lån til kapitalejer m.fl., som ikke opfylder 

betingelserne for lovliggørelse jf. selskabsloven, så skal der ske fremhævelse i revisionspåtegningen under 

punkt om manglende overholdelse af selskabslovgivningen. Yderligere skal der også ske fremhævelse under 

særskilt punkt om manglende overholdelse af skattelovgivningen, hvis revisor konstaterer, at der ikke er 

sket korrekt beskatning efter LL § 16 E, stk. 1 af lån ydet, da et sådan sidestilles med løn eller udbytte jf. 

skattelovens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt.32 

2.2.4 Erklæring om udvidet gennemgang 

Som et mindre omfattende alternativ til revision har mindre virksomheder mulighed for at vælge udvidet 

gennemgang. Hvor revision giver høj grad af sikkerhed, giver udvidet gennemgang begrænset sikkerhed, 

men stadig mere sikkerhed end ved review af regnskab.  

Ved udvidet gennemgang tages der, ligesom ved review, udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, men 

udvidet gennemgang suppleres med en række specifikke supplerende handlinger, for at opnå yderligere 

sikkerhed sammenlignet med review. Indholdet af en erklæring om udvidet gennemgang bestemmes af 

erklæringsbekendtgørelsens § 9, som lyder således:33 

” En erklæring om udvidet gennemgang af et regnskab skal i det mindste indeholde: 

1. En konklusion, jf. stk. 2. 

2. En omtale af grundlaget for den afgivne konklusion, jf. stk. 3 og 4. 

3. En omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, jf. stk. 5. 

4. Fremhævelse af forhold i regnskabet, jf. § 7, stk. 1. 

5. En omtale af revisors ansvar for den udvidede gennemgang, jf. stk. 6. 

6. Oplysninger vedrørende andre forhold, jf. § 7, stk. 2. 

7. Hvor ledelsesberetning er udarbejdet, en udtalelse om ledelsesberetningen, jf. § 5, stk. 7 og 8. 

8. Andre erklæringer, jf. stk. 7. 

 

                                                           
32 Kilde: www.skat.dk – juridisk vejledning aktionærlån 
33 Kilde: www.Retsinformation.dk 
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Stk. 2. Afsnittet om konklusion skal indeholde en identifikation af det regnskab, der er foretaget en 

gennemgang af, og det skal oplyses, hvilken regnskabsmæssige begrebsramme der er anvendt ved 

regnskabets udarbejdelse. Baseret på den udførte udvidede gennemgang skal revisors konklusion udtrykke, 

hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 

resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller andre tilsvarende, 

generelle kvalitetskrav. Oplysningerne skal gives i et særskilt afsnit med overskriften »Konklusion«, jf. dog § 

10, stk. 3-5. 

Stk. 3. Afsnittet om grundlaget for konklusionen skal oplyse om de erklæringsstandarder, der er anvendt ved 

den udvidede gennemgang, jf. stk. 4, og hvorvidt revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet bevis som 

grundlag for konklusionen. Oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Grundlag for 

konklusion«, jf. dog § 10, stk. 3-5. 

Stk. 4. En udvidet gennemgang af et årsregnskab i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt., skal 

være udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af 

årsregnskaber), jf. bilag 1. En udvidet gennemgang af andre regnskaber skal være udført efter 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder eller en standard, der er ligeværdig med 

styrelsens standard. 

Stk. 5. Revisor skal oplyse, hvis der er væsentlige usikkerheder vedrørende begivenheder eller forhold, som 

kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Oplysningerne skal gives i et særskilt 

afsnit med overskriften: »Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift«. 

Stk. 6. I omtalen af revisors ansvar skal oplyses om den udvidede gennemgangs formål og karakter, 

herunder at omfanget af en udvidet gennemgang er mindre end omfanget af en revision, og at der ikke 

udtrykkes en revisionskonklusion. Det skal særskilt oplyses i erklæringen, hvis den udvidede gennemgang 

omfatter andet end regnskabet. 

Stk. 7. Har revisor indgået aftale med virksomhedens ledelse om at udføre handlinger rettet mod 

regnskabet udover de handlinger, der er krævet efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små 

virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskabet), skal erklæringer som følge af disse handlinger 

angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om den udvidede gennemgang af regnskabet. 

Stk. 8. Erklæringen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at foretage den 

udvidede gennemgang. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives erklæringen af den eller de 

revisorer, til hvem den udvidede gennemgang er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og revisors navn 

samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog stk. 9, skal tydeligt 

fremgå af erklæringen. 
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Stk. 9. En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, som den 

pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.” 

Af ovenstående fremgår det, at der er mange ligheder med revisionspåtegninger på reviderede regnskaber. 

Derfor henvises der til redegørelsen herfor under afsnittet ”erklæring om revision”. Ligeledes vil scenariet 

opstillet under det førnævnte afsnit således også være aktuelt ved udvidet gennemgang. 
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Kapitel 3 

Gennemgangen af datagrundlaget og redegørelse for empirien vedrørende spørgeskema, interviews og 

artikler. 

3.1 Empirien overordnet 

Nedenstående afsnit forsøger at beskrive processen med henholdsvis udvælgelse, indhentelse og 

behandling af primære data i form af spørgeskemaundersøgelse og interviews. Herunder med en 

beskrivelse af valg af respondenter, design og strukturering, samt udsendelse og behandling af primære 

data indhentet ved hjælp af ovenstående. Desuden er der foretaget præsentation af artikler, som er 

indhentet til brug for supplering med sekundære data. 

3.2 Spørgeskema 

Til besvarelse af spørgeskemaet34 er det valgt, at respondenterne skal bestå af revisorer med et bestemt 

erfaringsniveau, fordi det er et kriterie for specialet, at de, som revisor med egne kunder, har kendskab til 

og en forståelse for emnet kapitalejerlån, behandlingen heraf og lovgivninger herom. 

3.2.1 Udvælgelse af respondenter 

Som forfatter af specialet har jeg valgt at benytte mig af min arbejdsplads, for her har jeg adgang til en 

meget stor gruppe af respondenter, som opfylder kriterierne nævnt ovenfor. Desuden er disse rent 

geografisk spredt over hele Danmark, og de arbejder til daglig primært med kunder omfattende små og 

mellemstore virksomheder, herunder især kapitalselskaber. Derfor er denne gruppe af respondenter 

udvalgt til at deltage i dette speciales spørgeskemaundersøgelse. 

I praksis har jeg udvalgt mine respondenter via et udtræk fra Beierholms medarbejderdatabase35 sorteret 

på henholdsvis stillingskategori og stillingsbetegnelse, så der udelukkende vælges respondenter i henhold 

til ovenstående kriterier. Af dette udtræk fremgår blandt andet respondenternes mailadresse, hvorfor 

spørgeskemaet er udsendt elektronisk pr. mail til de enkelte respondenter.  

Spørgeskemaet er således sendt ud til 770 revisorer, som har 3-4 års erfaring og opefter i 

revisionsbranchen, og hvis senest gennemførte uddannelse, som minimum er HD 1.del. Heraf har jeg 

samlet fået 207 svar retur, der på års erfaring fordeler sig som illustreret i figur 6, 7 og 8. 

                                                           
34 Se bilag 3 – Spørgeskema 
35 Se bilag 2 – Dataudtræk respondenter 
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Figur 6: Cirkeldiagram svar spørgsmål 20 spørgeskema36 

Og således med hensyn til senest gennemførte uddannelse: 

 
Figur 7: Cirkeldiagram 1/2 svar spørgsmål 19 spøtgeskema36 

 
Figur 8: Cirkeldiagram 2/2 svar spørgsmål 19 spørgeskema36 

                                                           
36 Kilde: Egen tilvirkning 
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3.2.2 Design og strukturering 

Problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene tager primært udgangspunkt i, at virkeligheden og 

erfaring danner grundlag for hypoteser om konsekvenser, praktiske problemstillinger og effekten af 

ændring i selskabslovens §§ 210-212. Disse hypoteser testes og undersøges efterfølgende, hvor disse enten 

bekræftes eller afkræftes. Derfor er spørgeskemaets design primært konstruktivistisk, hvor der anvendes 

en kombination af halvåbne og lukkede spørgsmål, der relaterer sig til handlings- og holdningsspørgsmål 

samt erfaringsspørgsmål, og spørgsmål til bestemmelse af baggrundsvariable.  

Spørgeskemaets formål er at indsamle data om empirisk viden samt erfarings- og holdningstendenser, som 

kombineres med baggrundsvariable for at kunne identificere eventuelle tendenser og sammenhænge ved 

analyse af besvarelserne. Selve strukturen af spørgeskemaet er opbygget således, at respondenterne i 

spørgsmål 1-3 skal svare på, hvor meget erfaring de har med kapitalejerlån. Videre i spørgsmål 4-8 bliver 

respondenterne spurgt til, hvad deres erfaring og holdning er til forskellige udsagn om kapitalejerlån, mens 

de i spørgsmål 9-11 skal svare på, hvad deres holdninger og erfaringer er til forskellige udsagn om 

interessenters og samfundets opfattelse af kapitalejerlån. 

I spørgeskemaets spørgsmål nr. 12-16, spørges der ind til respondenternes erfaring og holdning til 

forskellige udsagn om praktiske problemstillinger om kapitalejerlån, som de eventuelt oplever i deres 

daglige arbejde. Til slut er spørgsmål 17-20 til brug for fastsættelse af forskellige baggrundsvariabler, 

herunder alder, uddannelse og antal års erfaring i revisionsbranchen.  

Således er der i spørgeskemaet valgt at opstille nogle enkelte spørgsmål med fastlåste svarmuligheder. Det 

gælder for spørgsmål omhandlende faktorer eller udtalelser, som respondenterne skal give en 

tilkendegivelse af, hvor enig eller uenig de er i. Det er valgt at gøre sådan, fordi det så til en vis grad er 

muligt at kvantificere spørgeskemaet, mens respondenterne samtidig kan udtrykke deres erfaring og/eller 

holdning om det givne spørgsmål. 

3.2.3 Udsendelsesmetode og databehandling 

Til udarbejdelse og udsendelse af spørgeskemaet er anvendt Google Analyse, der også har fungeret som 

databehandler af de modtagne svar. Ved indsamling af svar med anvendelse af Google Analyse, er det 

muligt at danne forskellige output. For eksempel er det muligt at udskrive en rapport med en samlet 

oversigt over alle svarene med tilhørende diagrammer inklusive angivelser af antal svar og svarprocenter 

m.v. Det er også muligt at lave et udskrift af, hvor mange svar der er givet pr. spørgsmål, og endeligt er det 

muligt at udskrive alle de individuelle svar. 
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I specialet er det primært rapporten37, med den samlede oversigt over svar med tilhørende diagrammer 

m.v., som anvendes i analysen, men nogle steder har det også været relevant at sammenholde antallet af 

de enkelte svar givet pr. spørgsmål for at lave sammenstillinger og foretage vurderinger af, om der tegner 

sig nogle tendenser i svarfordelingen.  

Dette er gjort for at kunne generalisere, fordi jeg vurderer at det bidrage til analysen. Ved hjælp af excel-

udtræk af de enkelte svar fordelt pr. spørgsmål38 har det været muligt at sammenstille de mindre erfarne 

revisorers svar med svar fra de mere erfarne revisorer. Det gør det således muligt at undersøge, om der 

tegner sig tendenser, som eksempelvis at de mindre erfarne revisorer generelt har en anden holdning end 

de mere erfarne revisorer. 

3.3 Interviews 

For at uddybe svarene og supplere data fra spørgeskema, er der valg at foretage interview af to eksperter. 

Ved et interview er det lettere at komme i dybden med respondentens svar og spørge yderligere ind til, 

hvad der lægges til grund for de holdninger, som udtrykkes. Herved kan der undersøges andre vinkler og 

inddrages dialog med eksperter. For at åbne op for denne dialog og gøre det muligt at identificere andre 

vinkler end dem, der muligvis er antaget forud for interviewet, er der valgt at anvende det semi-

strukturerede interview39. 

3.3.1 Udvælgelse af respondenter 

Ligesom ved udsendelsen af spørgeskemaet, er der valgt at interviewe to eksperter, som begge vurderes at 

have indgående kendskab til revisors arbejde omhandlende kapitalejerlån. For at bidrage både til teori og 

praksis er der valgt at interviewe eksperter, som har praktisk erfaring med sager omhandlende 

kapitalejerlån, og som underviser i teori og praksis omhandlende sager med kapitalejerlån. 

Det mest optimale for specialet ville være at interviewe en varieret andel af eksperter og revisorer med 

både teoretisk og praktisk erfaring. Dette ville give de bedste forudsætninger for opnåelse af en bred 

forståelse, men jeg har i stedet valgt at begrænse det til at foretage to interviews. Til de to interviews er 

udvalgt to eksperter som jeg vurderer, er tilstrækkeligt, hvorfor der ikke behøver at laves interview med 

flere. Øvrige eksperters holdninger fremgår desuden af udvalgte artikler. 

Den ene ekspert er Jesper Seehausen, han er valgt som respondent, fordi han er anerkendt ekspert 

indenfor teorien på området for kapitalejerlån.  

                                                           
37 Se bilag 4 – Svaroversigt spørgeskema 
38 Se bilag 5 – Svar fordelt pr. spørgsmål spørgeskema 
39 Kilde: Alan Bryman & Emma Bell ”Business Research Methods” 
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Derudover er han publiceret i flere tidsskrifter med artikler om det pågældende emne, og han har bidraget 

med et helt kapitel om emnet i bogen ”Selskaber – Aktuelle emner II”40. Den anden ekspert er Knud Ejnar 

Legaard, han er valgt som respondent, fordi han i praksis har været involveret i mere end 150 sager om 

lovlige og ulovlige kapitalejerlån. På baggrund heraf anser jeg ham for at være ekspert indenfor området.  

Begge respondenter har således indgående kendskab til gældende lovgivning, bekendtgørelser, standarder 

m.v. gældende for kapitalejerlån, samt dybdegående kendskab til gamle afgørelser for sager omhandlende 

kapitalejerlån.  

3.3.1.1 Knud Ejnar Legaard (KEL) 

Knud Ejnar Legaard er statsautoriseret revisor i Beierholm, hvor han til daglig arbejder i skatteafdelingen 

med sager for små og mellemstore virksomheder involverende områder indenfor selskabsskat, herunder: 

- Generationsskifte  

- International beskatning 

- Klagesager 

- Koncernbeskatning 

- Køb og salg af virksomheder 

- Omstrukturering 

- Sambeskatning 

- Selskabsbeskat 

- Skatteplanlægning

 

Ved siden af dette har KEL også sin egen mindre kundeportefølje bestående primært af mindre selskaber. 

KEL blev statsautoriseret revisor i 1988 og har været ansat i Beierholm siden 1. august 2017. Men KEL har 

forinden 42 års erfaring fra Deloitte, først som revisor og senere som faglig ekspert i deres skatteafdeling. 

3.3.1.2 Jesper Seehausen (JES) 

Jesper Seehausen er cand.merc.aud. og har en ph.d. i revision og regnskab. Til daglig arbejder han som 

seniorkonsulent i Beierholms faglig afdeling, hvor han håndterer rådgivningssager indenfor området 

revision, erklæringer og selskabsret.  

Yderligere underviser han både internt i Beierholm og eksternt for blandt andet FSR – danske revisorer 

indenfor områderne: 

- Revision 

- Revisionspåtegninger 

- Andre erklæringer 

                                                           
40 Kilde: Hanne Birkemose, Mette Neville og Karsten Sørensen “Selskaber – Aktuelle emner II” 

- Going concern 

- Selskabsret



CBS – Copenhagen Business School  
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JES har været ansat i Beierholm i 11 år og fik sin ph.d. i 2010. Derudover er han medlem af Danske 

Revisorers Revisionsteknisk Udvalg, Danske Revisorers Selskabsretsgruppe, og underviser som ekstern 

lektor i revision og erklæringer på Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse. 

3.3.2 Design og strukturering 

Det er til dette speciale valgt at benytte det semi-strukturerede interview41 opstillet med et overordnet 

undersøgelsesemne, men hvor rammerne for interviewet defineres af en række undersøgelsesområder, 

herunder med en række fastlagte spørgsmål. At interviewet foregår som en samtale ud fra et overordnet 

emne med bestemte udvalgte emneområder samt en liste med fastlagte spørgsmål betyder, at der er lagt 

et manus for interviewet. Således kan samtalen holdes i gang med åbne spørgsmål, mens der samtidig er 

plads til afvigelser. På denne måde styres interviewet og samtalen holdes på sporet.  

Med anvendelsen af et semistruktureret interview42 vurderer jeg at det sikres, at interviewet er relevant for 

specialets problemformulering og undersøgelsesspørgsmål, fordi disse er baseret herpå. De fastlagte 

spørgsmål stilles, som åbne spørgsmål42, så der er plads til at rejse nye spørgsmål undervejs i interviewet. 

Dette bidrager til at benytte af den hermeneutiske spiral, samt gør det muligt for respondenterne at 

komme med deres overvejelser og vurderinger.  

Processen med fastsættelse af rammerne for interview kan jf. figur 9 nedenfor illustreres således: 

 
Figur 9: Procesbeskrivelse bag rammefastsættelse for interviews43 

                                                           
41 Kilde: Alan Bryman & Emma Bell ”Business Research Methods” 
42 Kilde: https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvad-er-et-godt-sporgsmal 
43 Inspiration: Alan Bryman & Emma Bell ”Business Research Methods” 
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Det overordnede undersøgelsesemne er således: ”Ændringslovens konsekvenser for kapitalselskabers 

årsregnskaber og effekten af ændringerne i loven sammenholdt med forventningerne hertil”, og dette 

danner grundlag for de definerede undersøgelsesområder, som er illustreret nedenfor i figur 10.  

 
Figur 10: Undersøgelsesområder til interview44 

Ved udarbejdelse af spørgsmålene til er der undervejs opstået ideer til nye undersøgelsesområder. Derfor 

har processen i praksis været at gennemlæse og tilrette de fastlagte spørgsmål, og løbende sammenholde 

disse med undersøgelsesområderne for herefter at tilrette begge, således de efter min vurdering bedst 

muligt afdækker undersøgelsesemnet. 

3.3.3 Interview metode og databehandling 

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et oplæg45 til interview af respondenterne. Oplægget 

præsenterer først specialets problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål for 

respondenten, og herefter præsenteres listen med de fastlagte spørgsmål. Dette oplæg er fremsendt til 

begge respondenter forud for interviewet, således at de begge har haft mulighed for at danne sig et indtryk 

af, hvad interviewet omhandler og eventuelt forberede noter m.v. 

Interview af Knud Ejnar Legaard er afholdt telefonisk, og interview med Jesper Seehausen er afholdt som 

møde via Microsoft Teams-forbindelse. Begge interviews er optaget på lyd46 ved hjælp af optage-app på 

iPhone. Det er valgt at transskribere47 begge interviews fordi jeg vurderer, at det gør det lettere at 

identificere citater, som skal indgå i specialets analyse, diskussion, konklusion og perspektivering. 

                                                           
44 Kilde: Egen tilvirkning 
45 Se bilag 6 – Oplæg interviews 
46 Se bilag 7 – Lydfiler interviews 
47 Se bilag 8 – Transskriberet interviews 
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Da jeg vurderer at den eksakte ordformulering har stor betydning for forståelsen, er det ved anvendelse af 

citater alene valgt at korrigere for talefejl, lyde ved pauser m.v., for at lette forståelsen af citatet. Når 

citatet tages ud af kontekst, kan det forstyrre den samlede forståelse, hvis der for eksempel er citeret 

gentagelser af ord og pauser. 

Citater udvælges på baggrund af undersøgelsesspørgsmålene og problemformuleringen, hvorfor relevans i 

forhold til dette er afgørende for, hvad der tages med og ikke tages med. Processen med at databehandle 

interviews og udvælge citater er i praksis gjort ved, at jeg på en kopi af transskriberingerne har farvekodet 

citater i henhold til, hvilket undersøgelsesspørgsmål jeg vurderer de bidrager til at besvare. Igennem denne 

proces er der dog også identificeret citater og nævnte emner, som jeg har vurderet relevant for 

perspektiveringen i opgaven, hvorfor disse er inddraget heri.  

3.5 Artikler 

Til specialet er søgt og fundet en række artikler, som vurderes relevante for udarbejdelsen af opgaven. 

Sekundære data fra artiklerne er anvendt til indledning af specialets problemfelt, redegørelse for 

lovgivningen anvendt i opgaven, at bidrage til partsindlæg i analysen for besvarelse af de enkelte 

undersøgelsesspørgsmål og problemformuleringen samt at bidrage til perspektivering på opgavens 

endelige konklusion. 

3.5.1 ”Erhvervsstyrelsen stiller skarpt på ulovlige ”kapitalejerlån”” 

Denne artikel er et nyhedsbrev udarbejdet af Beierholm, som en orientering til deres kunder fra Faglig 

Udviklingsafdeling. Artiklen er udarbejdet på baggrund af et nyhedsbrev udsendt af Erhvervsstyrelsen 

hvoraf det fremgår, at der fremadrettet stilles skarpt på ulovlige kapitalejerlån. Artiklen fremhæver at 

Erhvervsstyrelsen med deres nyhedsbrev ønsker at advare og hjælpe virksomhederne. Erhvervsstyrelsen 

har til dette oprettet en hjemmeside, der skal fungere som en guide omkring kapitalejerlån.  

Både artiklen, nyhedsbrevet og guiden er fra før de nye regler om kapitalejerlån blev indarbejdet, hvorfor 

de forklarer hvad et kapitalejerlån er, og hvorfor det er ulovligt. Guiden er udarbejdet som et værktøj til 

virksomheder, og beskriver kort hvilke selskabsretlige regler kapitalejerlån er omfattet af, hvordan 

Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol, og hvilke konsekvenser der kan være, ved at 

Erhvervsstyrelsen identificerer posten i regnskabet.  

Artiklen udarbejdet af Faglig udviklingsafdeling i Beierholm sammenfatter dette i korte træk, fremhæver 

især hvad konsekvenserne er, hvis der er tale om et ulovligt kapitalejerlån. Artiklen beskriver både hvad 

Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt opfordrer ledelsen til at gøre, og hvad Beierholm opfordrer ledelsen 

til at gøre, set ud fra virkeligheden før ændringerne til de selskabsretlige bestemmelser blev vedtaget. 
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Både artiklen fra Beierholm og Erhvervsstyrelsens guide er interessante, da de giver et overblik over 

forholdende omkring kapitalejerlån før de selskabsretlige regler blev ændret. De er i specialet brugt til at 

redegøre for, hvad der er ændret ved en sammenholdelse af forholdende før og efter, men også som input 

til hvordan virksomhederne blev rådgivet til at håndtere ulovlige kapitalejerlån, før det var muligt med 

lovlige lån selskabsretligt. 

3.5.2 ”Kapitalejerlån er nu lovlige” 

På dagen for vedtagelsen af lovforslaget om ændring af selskabsloven, så det er muligt lovligt at foretage 

kapitalejerlån mod opfyldelse af visse betingelser, er denne artikel udgivet af BDO skrevet af statsaut. 

revisor Torben Johansen, der er partner i BDO.  

Artiklen redegør for hvilke betingelser der, i henhold til ændringerne i selskabsloven, skal opfyldes for 

lovligt at yde kapitalejerlån, samt hvilke ændringer dette har medført i årsregnskabsloven og 

bestemmelserne skatteretligt om fortsat beskatning af lån ydet til hovedaktionær i henhold til 

ligningslovens § 16 E. Yderligere redegøres der også for selskabslovens overgangsbestemmelser samt, at 

man her skal være særlig opmærksom på at anvendelse heraf kan medføre beskatning jf. LL § 16 E. 

Artiklen er relevant for opgaven, da den også redegør for, hvilke ændringer der er vedtaget med den nye 

lov. Denne er også anvendt som inspiration til specialets indledning, da jeg vurderer den relevant herfor, 

fordi den er skrevet af en partner i BDO, som er et stort landsdækkende revisionsfirma i Danmark, der også 

har små og mellemstore virksomheder som deres segment. Hermed er det en artikel fra en anden 

anerkendt kilde end Beierholm, som er de udvalgte spørgeskemarespondenters arbejdsgiver.  

3.5.3 ”Nye regler om kapitalejerlån fra 1. januar 2017” og ”Ændringer vedr. de nye regler om 

kapitalejerlån” 

Denne artikel er et nyhedsbrev, udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med folketingets vedtagelse 

af lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Med denne artikel redegør Erhvervsstyrelsen 

blandt andet for, at kapitalejerlån der ydes efter 1. januar 2017, kan ydes lovligt til kapitalejer, medlemmer 

af ledelsen og andre nærtstående, hvis visse betingelser opfyldes. 

Det interessante ved denne artikel er, at det er Erhvervsstyrelsens udmelding om den vedtaget ændring af 

lovgivningen, herunder hvordan de tolker de nye regler. Desuden rummer artiklen også en redegørelse af, 

hvordan Erhvervsstyrelsen forstår overgangsreglerne, og hvordan de vil håndtere verserende sager om 

kapitalejerlån. Dette er relevant for specialet, fordi det bidrager i analysen til forståelsen af, hvilke 

ændringer der er foretaget og, hvilke konsekvenser dette har haft for selskaber med kapitalejerlån før og 

efter ændringen af selskabsloven. 
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3.5.4 ”Lovlige lån til ledelse og kapitalejere” 

Ligesom artiklen ovenfor er der her tale om et nyhedsbrev, hvor det her er FSR - danske revisorer, der 

kommer med en redegørelse for, hvad der er ændret i selskabsloven omkring kapitalejerlån med 

folketingets vedtagelse af ændringsloven 1. december 2016.  

Denne artikel oplister også betingelserne for lovligt kapitalejerlån samt redegør for, hvordan gamle lån kan 

lovliggøres. Til forskel fra Erhvervsstyrelsens nyhedsbrev, så har denne artikel også medtaget et afsnit 

omhandlende henholdsvis de skatteretlige bestemmelser, som fortsat er uændret for kapitalejerlån, 

ledelsens strafferetlige ansvar, som revisor fortsat skal give supplerende bemærkning om ved revision og 

udvidet gennemgang, hvis kapitalejerlånet når det ydes er lovligt, samt ledelsens hæftelse for tab i den 

forbindelse. 

Ovenstående artikel vurderer jeg især interessant for denne opgave, da det er mulige eksempler på nogle 

af de praktiske problemstillinger som revisor eventuelt kan opleve ved arbejdet med erklæringsafgivelsen. 

Yderligere vurderer jeg det relevant for specialet, fordi ovenstående er mulige faktorer, som kan have 

indflydelse på, om kapitalejer, ledelse og/eller nærtstående parter benytter sig af muligheden for lovligt 

lån. 

3.5.5 ”Nye regler om kapitalejerlån fra den 1. januar 2017” 

Artiklen, der er skrevet af advokat Jens Steen Jensen partner hos Kromann Reumert, redegør ligesom de 

andre ført og fremmest for ændringen af selskabsloven, herunder muligheden for lovligt kapitalejerlån, og 

dernæst redegøres der for overgangsreglerne og muligheden for lovliggørelse af lån fra før 1. januar 2017, 

samt betydningen for verserende sager om ulovlige kapitalejerlån. 

Det interessante ved denne artikel er dog, at allerede i indledningen bemærkes det, at der forbundet med 

kapitalejerlån fortsat vil være betydelige faldgruber. Jens Steen Jensen redegør i artiklen for, at reglerne om 

beskatning af kapitalejerlån ikke er ændret, samt at ledelsen fortsat kan risikere at ifalde et strafansvar, hvis 

et ulovligt lån ikke lovliggøres.  

Dette vurderer jeg indikerer at ikke kun er revisorerne er opmærksom på faldgruber. Advokaterne mener 

også, at der fortsat er udfordringer forbundet med kapitalejerlån. Det vurderer jeg er relevant for opgaven, 

fordi det bidrager med partsindlæg udenfor revisionsbranchen, men stadigvæk indenfor gruppen af 

betroede rådgivere for selskaber48. 

                                                           
48 Kilde: Rapport ”SMV-virksomheders behov for rådgivning i fremtiden” 
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3.5.6 ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – men pas på skatten!” 

I denne artikel, som er Beierholms nyhedsbrev til deres kunder og samarbejdspartnere om ændringsloven, 

redegøres der, ligesom i de øvrige artikler, for det fremsatte lovforslag og vedtagelsen af ændringsloven.  

Artiklen redegør for indholdet af hele ændringsloven, men da dette speciale alene omhandler ændringen i 

reglerne om kapitalejerlån, er der valgt at fokusere på de afsnit i artiklen, som omhandler kapitalejerlån. 

Her redegøres der for, hvilke betingelser der skal være opfyldt, hvis der skal være tale om lovligt 

kapitalejerlån, ligesom der redegøres for, hvornår reglerne træder i kraft og hvilke overgangsregler der er 

for lån ydet før 1. januar 2017. Yderligere redegøres der for reglerne om beskatning af kapitalejerlån, og der 

gøres opmærksom på, at disse regler ikke er ændret, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom herpå, 

herunder at en lovliggørelse af et gammelt ulovligt kapitalejerlån i visse tilfælde kan medføre beskatning. 

Artiklen vurderer jeg er interessant for dette speciale, fordi den er information fra rådgiver rettet mod 

virksomhederne. På den måde bidrager den til revisors perspektiv på, hvad der er vigtigt at fremhæve 

omkring ændringerne i de selskabsretlige bestemmelser om kapitalejerlån. Desuden vurderer jeg den 

relevant for opgaven, da den, ligesom nogle af de andre artikler, bidrager med input til, hvilke faktorer der 

blandt andet kan have indflydelse på, om kapitalejere, ledelse og/eller nærtstående benytter sig af 

muligheden for lovligt lån. 

3.5.7 ”Ny lov gør kapitalejerlån lovlige” 

Under temaet ”økonomi og rådgivning” er der i Erhvervsavisen bragt denne artikel om en ny lov, der gør 

kapitalejerlån lovlige. Artiklen er skrevet af advokat Kelvin V. Thelin fra Advodan i Holbæk, og redegør for at 

det nu er muligt for selskaber at yde lån til blandt andet kapitalejere helt lovligt i selskabsretlig henseende.  

I artiklen omtales at det er alle typer af selskaber, der fra 1. januar 2017 kan yde lån til alle typer af 

kapitalejere, men at der dog ikke frit kan lånes ud, da lånet skal kunne rummes i selskabets fire reserver. 

Ligesom i nogle af de andre artikler, redegøres der i denne artikel også for overgangsbestemmelserne for 

eksisterende lån og det fremhæves, at de gældende skatteregler ikke er ændret.  

Derfor skal kapitalejere med bestemmende indflydelse beskattes af lån ligesom med udbytte, mens lån til 

en ansat i virksomheden anses for aflønning og skal beskattes herefter. Det fremhæves også i artiklen, at 

virksomheden kan få fradrag for omkostningen, hvis der er tale om lån til ansat, mens omkostninger ikke er 

fradragsberettigede, hvis der er tale om lånet til kapitalejer med bestemmende indflydelse.  

Yderligere har Kelvin V. Thelin i artiklen valgt at komme med sit bud på, hvem der drager størst fordel af, at 

de selskabsretlige regler ændres med vedtagelsen af den nye lov.  
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Han mener, at kapitalejere, som ikke har likviditet til at indfri identificerede lån med det samme, og 

minoritetskapitalejerne, fordi de ikke skal beskattes, er de to parter, som især vil få nytte af de nye regler.  

Især afsnittet omkring beskatning med vinkel omkring fradrag vs. ikke fradrag for virksomhedens 

omkostninger til ydet lån, vurderer jeg interessant, fordi det ikke er nævnt i de øvrige artikler. Jeg vurderer 

dette relevant, som et input til faktorer, der kan have indflydelse på om muligheden for lovligt lån benyttes. 

Også afsnittet i artiklen omkring hvilke parter Kelvin V. Thelin mener får størst udbytte af de nye regler, 

vurdere jeg er interessant og relevant for opgaven, fordi det igen understreger en af konsekvenserne ved, 

at der er ændret i reglerne selskabsretligt men ikke skatteretligt. Yderligere er det også et partsindlæg fra 

en advokat og ikke en revisor, som kan bidrage i analysen til besvarelse af opgavens 

undersøgelsesspørgsmål omkring faktiske problemstillinger. 

3.5.8 ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – nye regler med praktiske udfordringer” 

Jesper Seehausen, der blandt andet er cand.merc.aud. og ph.d., har skrevet denne artikel til fagbladet 

Revision & Regnskabsvæsen omhandlende de nye regler for kapitalejerlån, og de praktiske udfordringer det 

medfører. I artiklens indledning beskrives, at der i artiklen redegøres for henholdsvis baggrunden og 

formålet med de nye regler, indholdet af de nye regler, væsentlige praktiske udfordringer, ikrafttræden og 

de øvrige ændringer i ændringsloven. 

Det interessante i denne artikel er blandt andet redegørelsen af, hvilke regelsæt der er involveret, når der 

er tale om kapitalejerlån. Dette afsnit i artiklen er især anvendt i dette speciales kapitel 2 under afsnittet 

omhandlende lovgivning og bekendtgørelser, fordi det beskriver de enkelte regelsæts teoretiske relevans 

for emnet kapitalejerlån samt redegør for, hvad revisor i praksis arbejder med og skal rådgive om i 

forbindelse hermed. 

Også afsnittet hvor der dybdegående redegøres for baggrunden og formålet med de nye regler samt 

indholdet er interessent, da jeg vurderer det relevant at inddrage dette i både specialets indledning, teori 

og analyse, fordi det bidrager til en forståelse af, hvad ændringen af loven og betingelsernes formål er 

samt, hvordan ændringerne i loven kan være med til at forbedre forholdene for danske virksomheder. 

I artiklen er som nævnt også et afsnit omhandlende, hvilke praktiske konsekvenser ændringerne i loven om 

kapitalejerlån har medført særligt set fra revisors synspunkt, da bladets målgruppe er revisorer og ikke 

virksomheder. Dette afsnit er interessant for specialet fordi de væsentligste praktiske problemstillinger 

redegøres indenfor de enkelte regelsæt, som er involveret ved kapitalejerlån. 
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Ovenstående er hovedsageligt anvendt til udarbejdelse af spørgeskemaet anvendt i dette speciale og i 

specialets analyse, da jeg primært vurderer det relevant herfor, fordi redegørelsen kommer hele vejen 

rundt i de forskellige regelsæt og ud fra teorien fremhæver de væsentligste praktiske problemstillinger set 

fra revisors perspektiv.  

Det skal dog bemærkes, at artiklen er baseret på de praktiske problemstillinger set fra en praktikers 

synspunkt, da Jesper Seehausen ikke er revisor i sit daglige virke, hvorfor det er relevant for opgaven at 

supplere ovenstående med praktiske erfaringer fra revisorer, som arbejder med dette i praksis. 

3.5.9 ”Ulovlige kapitalejerlån sidestilles med hvidvask og skal indberettes” 

Denne artikel fra november 2019 omhandler, at praksis omkring ulovlige kapitalejerlån nu skærpes 

yderligere. Statsautoriseret revisor Jakob Korshøj fra Vistisen og Lunde i Herning, redegør i artiklens 

indledning for, at ulovlige kapitalejerlån kan have en række vidtgående konsekvenser, for eksempel kan 

Erhvervsstyrelsen stille krav om tilbagebetaling af lånet inklusive dokumentation herfor i form af en 

revisorerklæring, bøder og straf til ledelsen m.v. 

Ligesom i mange af de andre artikler, fremhæves der i denne artikel også, at der ikke er fuldstændig 

sammenhæng mellem de selskabsretlige regler og de skatteretlige regler. Denne problematik kan betyde, 

at der i nogle tilfælde kan forekomme dobbeltbeskatning samt en række andre uhensigtsmæssige forhold. 

Men det primære budskab i denne artikel er, at udover ovenstående konsekvenser, så kan et ulovligt 

kapitalejerlån i henhold til de nye hvidvaskregler få langt alvorligere konsekvenser. Dette skyldes at der 

med de nye hvidvaskregler nu er underretningspligt.  

En af de der er underretningspligtig, er selskabets revisor. Denne skal ved identifikation af et ulovligt 

kapitalejerlån i henhold til sin underretningspligt, indberette dette til SØIK49. Desuden skal indberetningen 

ske uden at de involverede parter bliver orienteret herom, uanset om lånet efterfølgende er tilbagebetalt 

og uanset, hvilken beløbsmæssig størrelse lånet har, da der er tale om strafbar overtrædelse af loven. At 

kapitalejerlån derfor for enhver pris skal undgås, er også Jakob Korshøjs endelig konklusion i artiklen.  

Ovenstående vurderer jeg interessant for specialet, fordi det er endnu en stramning af reglerne omkring 

kapitalejerlån, som har væsentlig indflydelse på to ting: 

1) At dette illustrerer hvor meget myndighederne har fokus på ulovlige kapitalejerlån, hvilket implicit 

også betyder, at der er fokus på om de kapitalejerlån, der er klassificeret som lovlige, nu også 

opfylder betingelserne herfor.   

                                                           
49 Forkortelse: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet 
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2) Så skal revisor også i henhold til dette regelsæt, have fokus på, om betingelserne for lovligt 

kapitalejerlån er fulgt til punkt og prikke, ellers kan det få alvorlige konsekvenser for selskabet og 

dets ledelse. 

Jeg vurderer dette relevant, både for specialets analyse omkring faktiske problemstillinger, men også for 

opgavens perspektivering, fordi en stramning af reglerne for hvidvask bare er endnu et tiltag, som har øget 

fokus på kapitalejerlån, og giver flere praktiske problemstillinger. 

Det er dog i opgaven valgt, at hvidvaskregler og revisors indberetningspligt ved ulovligt kapitalejerlån kun 

omtales i perspektiveringen, fordi emnet i dette speciale er konsekvenser ved ændringsloven vedtaget 

december 2016 omhandlende kapitalejerlån. Der afgrænses således fra at redegøre for hvidvaskreglerne og 

indberetningspligt til SØIK. 

3.5.10 ”Udfordringer ved kapitalejerlån” 

Denne artikel, skrevet af advokat og ph.d. Bent Ramskov fra advokaterne Dahl i Herning, omhandler 

udfordringer ved kapitalejerlån, herunder henholdsvis regler om beskatning og reglerne om hvidvask.  

Ligesom nogle af de øvrige artikler, redegøres der i denne artikel for, at kapitalejerlån reguleres både 

selskabs- og skatteretligt for at undgå sammenblanding af selskabet som retssubjekt og kapitalejer som 

retssubjekt. 

Desuden er der i artiklen fokus på, at Erhvervsstyrelsen med deres vejledning udstedt i november 2019 

kommer med deres fortolkning af hvidvaksreglerne omhandlende ulovlige kapitalejerlån. Med ændringen 

af hvidvaskreglerne skal et ulovligt kapitalejerlån nu indberettes til hvidvaskregistreret uanset lånets 

størrelse, eller om der efterfølgende er sket udligning eller tilbagebetaling. 

Ligesom i den forrige artikel nævnes det også her, at det vil være revisor, som den indberetningspligtige, 

der skal foretage indberetning til SØIK, hvis der identificeres ulovligt kapitalejerlån, uden selskabets ledelse 

bliver orienteret herom. Derfor er denne artikel interessant for specialet af samme grund som den forrige. 

Denne artikel vurderer jeg er relevant som supplement til den forrige artikel og perspektiveringen i dette 

speciale, fordi den er skrevet af en advokat, og derfor bidrager med partsindlæg fra anden part end 

revisorer. Herved forbedres validiteten, når der foretages fortolkning af konsekvenserne ved ændring af 

hvidvaskreglerne, samt gør det i højere grad lettere, at danne generaliserende antagelser herom. 
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Kapitel 4 

Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 som undersøgelse til første del af problemformulering. 

4.1 Ændringslovens konsekvenser for årsregnskaber aflagt før og efter 1. januar 2017 for 

kapitalselskaber med kapitalejerlån, herunder betydning for revisors påtegning af 

årsregnskabet 

For at vurdere om emnet kapitalejerlån er relevant at undersøge og relevant for de adspurgte revisorer i 

spørgeskemaundersøgelsen, er der i spørgeskemaet først spurgt ind til typen af virksomheder, hvor der 

opleves kapitalejerlån. Her har størstedelen af de adspurgte i spørgeskemaet tilkendegivet, at det primært 

er i små virksomheder i regnskabsklasse B50, hvor de oplever kapitalejerlån. Altså virksomheder med en 

balancesum ≤ DKK 44 mio., nettoomsætning ≤ DKK 89 mio., antal ansatte ≤ 50.  

Respondenternes svar er illustreret i figur 11. 

 
Figur 11: Søljediagram svar spørgsmål 1 spørgeskema51 

Små virksomheder i regnskabsklasse B eksisterer der rigtig mange af i Danmark, og størstedelen af disse 

virksomheder er i overvejende grad ejer-ledet. På baggrund af dette antages det, at fokus for ledelsen, 

kapitalejer og/eller nærtstående parter må vurderes at være driften af virksomheden og øget indtjening 

med henblik på fortjeneste. Det er således ikke lovgivning omkring for eksempel kapitalejerlån, der er deres 

fokus, for det har de rådgivere til at håndtere.  

                                                           
50 Kilde: https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/regnskabsklasser  
51 Kilde: Egen tilvirkning 
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Fordi det er ikke unormalt, at kapitalselskaber har et mellemværende vedrørende gæld til kapitalejer m.fl., 

vurderer jeg at det kan antages, at den enkelte kapitalejer m.fl. ikke dagligt fører opsyn med bevægelserne 

og saldoen, fordi deres fokus, er på virksomhedens daglige drift og indtjeningsevne. 

KEL52 omtaler også dette i hans interview, hvor han blandt andet siger: ”At det jeg især oplever, når man 

sidder med det her område, det er at hold da op, hvor er der mange, der har et selskab, men de har slet ikke 

gjort sig klart, hvad det egentligt går ud på. Og det er vigtigt at man har styr på, hvad der er ens egne 

penge, altså personlige penge, og hvad der er selskabets penge”. 

På baggrund af ovenstående er der også i spørgeskemaets indledende spørgsmål spurgt til, i hvor stort 

omfang der opleves henholdsvis lovligt og ulovligt kapitalejerlån i de kapitalselskaber, som de adspurgte er 

revisor/rådgiver for, samt i hvilke typer af virksomheder de adspurgte oplever kapitalejerlån. 

I henhold til besvarelserne fra det udsendte spørgeskema oplever 41% af de adspurgte lovligt kapitalejerlån 

i op mod 25% af de kapitalselskaber, som de er revisor og rådgiver for, mens 53% svarer, at de oplever 

lovligt kapitalejerlån i 0% af kapitalselskaberne, som de er revisor og rådgiver for. Svarfordelingen er 

illustreret i figur 12. 

 

Figur 12: Cirkeldiagram svar spørgsmål 2 spørgeskema53 

Med hensyn til tendensen i svarfordelingen opdelt på erfaring blandt respondenterne, så er der blandt de 

52 svar fra revisorer med henholdsvis 3-4 års erfaring, 5-6 års erfaring og 7-8 års erfaring samlet alene fire, 

som har svaret, at de oplever lovligt lån i 76% - 100% af de kapitalselskaber, som de er revisor/rådgiver for, 

mens kun fire svaret 26% til 50%, og de resterende 44 har svaret 0% - 25%. 

                                                           
52 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
53 Kilde: Egen tilvirkning 
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Blandt de adspurgte revisorer med 9 års erfaring eller mere, er det hele 150 som har svaret, at de oplever 

lovligt lån i 0% - 25% af de kapitalselskaber, som de er rådgiver eller revisor for, mens kun en har svaret 

26% - 50%, tre har svaret 51% - 75% og en har svaret 76% - 100%.  

Jf. svarfordelingerne ovenfor ses der altså samme tendens blandt revisorer med få års erfaring og revisorer 

med mange års erfaring. Begge grupper oplever lovligt kapitalejerlån i en lille andel af de kapitalselskaber, 

som de er revisor og/eller rådgiver for. De oplever alle, at lovligt kapitalejerlån kun forekommer i 0% - 25% 

af de kapitalselskaber, som er de er revisor/rådgiver for.  

Muligheden for lovligt kapitalejerlån i henhold til selskabsloven ser altså jf. tendensen ud til kun at blive 

benyttet i en lille andel af kapitalselskaberne. Desuden er der også 77 af de adspurgte respondenter som 

svarer, at de er enige i eller helt enige i, at muligheden for lovligt lån jf. SL § 210 overvejes, hvis der i et 

kapitalselskab identificeres lån til kapitalejer m.fl., mens kun 45 af de adspurgte svarer, at de er uenig eller 

helt uenig.  

Respondenterne spørges også til om de som revisor/rådgiver oplever, at et identificeret kapitalejerlån, som 

opfylder betingelserne for at være lovligt jf. SL § 210, også behandles sådan i årsregnskabet. Hertil svarer 

116 af de adspurgte, at de er enige eller helt enige, mens 45 af de adspurgte svare uenig eller helt uenig. 

Men bliver respondenterne spurgt til om de som revisor/rådgiver oplever, at kapitalejere m.fl. i stigende 

grad søger at udnytte muligheden for lovligt lån jf. SL § 210, så svarer 124 af de adspurgte helt uenig eller 

uenig, og 21 svarer enig eller helt enig. 

Der er blandt de adspurgte, som har svaret jf. ovenstående spørgsmål, ikke nogen forskel med hensyn til 

om det er revisorer med mange eller få års erfaring. Der tegner sig derfor på dette område umiddelbart 

ikke nogen identificerbar tendens, hverken blandt dem med mange eller få års erfaring i branchen. 

Ovenstående peger på, at budskabet om ændringsloven og mulighederne herved jf. SL §§ 210-212, er nået 

ud til revisorer og rådgivere, men ikke nødvendigvis til de kredse af personer, som faktisk agerer som 

kapitalejere m.fl., som ændringsloven ønsker at tilgodese. Manglen på information vurderes i henhold til 

ovenstående at være en af årsagerne til den begrænsede benyttelse heraf i praksis.  

At anvendelsesomfanget er begrænset, blandt andet fordi der ikke informeres tilstrækkeligt fra 

myndighedernes side, er umiddelbart også opfattelsen blandt de to eksperter, som er interviewet til dette 

speciale.  
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KEL54 udtaler blandt andet i sit interview: ”Jeg vil sige det sådan, jeg synes generelt set, så er det meget lidt 

anvendt, jeg har i hvert fald ikke set mange af de situationer, der har været nogle enkelte spørgsmål”.  

Yderligere siger JES55 i interviewet: ”Det er virkelig svært for hovedaktionæren at forstå, at de penge, der 

ligger lige her ved siden af i selskabet, det er altså ikke dine. Du ejer ikke de penge, du ejer nogle aktier i et 

selskab … Der skal følges et regelsæt, hvis de penge skal hives ud. Det er svært at forstå for dem, synes jeg”. 

Begge de interviewede gør dog opmærksom på, at de som oftest først involveres, når det er gået galt. JES55 

siger blandt andet i sit interview: ”Det der er ulempen, det er, at man får et lidt skævt indtryk af, hvordan 

det står til, for man ser kun de sager, hvor det er gået galt … så på den måde kan det godt være farvet og 

lidt sortsynet – synes jeg”. 

Men på trods af ovenstående problematik, som KEL54 og JES55 fremhæver, så svarer hele 89% af de 

adspurgte respondenter i spørgeskemaet, at de kun oplever ulovligt kapitalejerlån i mellem 1% - 25% af de 

kapitalselskaber, som de er revisor/rådgiver for. Det vil sige, der opleves kapitalejerlån som ikke opfylder 

betingelserne i SL § 210, i en lille andel af de kapitalselskaber som de adspurgte er revisor/rådgiver for. 

Desuden så svarer alene 5%, at de oplever ulovligt kapitalejerlån i 0% af de kapitalselskaber, som de er 

revisor/rådgiver for. Men omvendt er det kun 2%, som svarer, at de oplever ulovligt kapitalejerlån i mellem 

51% og 100% af de kapitalselskaber, som de er rådgiver/revisor for. Fordelingen af svarende er illustreret i 

figur 13. 

 

Figur 13: Cirkeldiagram svar spørgsmål 3 spørgeskema56 

                                                           
54 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
55 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
56 Kilde: Egen tilvirkning 
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Blandt de adspurgte revisorer med henholdsvis 3-4 års erfaring, 5-6 års erfaring og 7-8 års erfaring, er der 

for alle 52 på nær 5 svaret, at de kun oplever ulovligt lån blandt 0% - 25% af de kapitalselskaber, som de er 

revisor eller rådgiver for. Det samme gør sig også gældende blandt revisorerne med henholdsvis 9-10 års 

erfaring og +10 års erfaring. Blandt disse er det kun 5 ud af 155 som har svaret, at de oplever ulovlige 

kapitalejerlån i henholdsvis 26% - 50% og 76% - 100% af de kapitalselskaber, som der er revisor/rådgiver 

for. Således er der altså også her samme tendens blandt revisorer med få års erfaring og revisorer med 

mange års erfaring. Begge grupper oplever kapitalejerlån, som ikke er lovlige jf. SL § 210, i en lille andel af 

de kapitalselskaber som de er revisor og/eller rådgiver for.  

Årsagen til at der kun opleves ulovlige lån i en lille andel af kapitalselskaberne, kan muligvis forklares ved to 

ting. Den ene er, at revisor i mange tilfælde involveres og kan nå at hjælpe med at få rettet op på sagen 

inden den endelige aflæggelse af årsrapporten. For eksempel hvis lånet er en fejlpostering som kan 

korrigeres, eller hvis det er muligt at ordne formalia og dokumentation, så lånet er lovligt jf. SL § 210. Den 

anden mulige årsag kan være, at kapitalejer m.fl. bevidst vælger ikke at låne penge af selskabet, da de er 

klar over, at det kan medføre mange problematikker og uhensigtsmæssige konsekvenser, hvilket uddybes 

senere i specialet.  

Spørges der i undersøgelsen til i hvor stort omfang de adspurgte, som revisor/rådgiver oplever, at 

kapitalejer m.fl. selv henvender sig om muligheden for lovligt lån, så svarer 49% sjældent, mens lidt mere 

38% svarer aldrig og kun lige knap 9% svarer en gang i mellem.  

Svarene er illustreret i figur 14 nedenfor.  

 

Figur 14: Cirkeldiagram svar spørgsmål 16 spørgeskema57 

                                                           
57 Kilde: Egen tilvirkning. 
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Blandt revisorer med 3-8 års erfaring svarer 46, at de aldrig eller sjældent oplever det, mens 6 har svaret, at 

de oplever det en gang i mellem eller næsten altid. Ligeså er tendensen blandt revisorer med 9 års erfaring 

eller mere. Her svarer 136 aldrig eller sjældent, 16 svarer en gang i mellem eller ofte, og tre har svaret de 

oplever det næsten altid eller altid.  

Det kan JES58 også genkende i sin funktion som konsulent i Beierholms faglig udviklingsafdeling. I 

interviewet hvor han bliver spurgt til, om der kommer mange til ham med sager om lovlige kapitalejerlån, 

svarer han: ”Nej – det gør der virkelig ikke. Det gør der slet ikke. Det er ikke det samme som, at vi ikke har 

set det. Men oftest så synes jeg, det handler om, at man slet ikke har tænkt, at det var en mulighed faktisk.” 

Jeg vurderer, at dette også kan antages at være en af de årsager som ligger til grund for problematikken, 

hvor revisor/rådgiver identificerer kapitalejerlån for sent til at sikre opfyldelsen af betingelserne for lovligt 

lån jf. SL § 210, og lånet derfor må anses for ulovligt. Dette problem er også noget som JES58 kender til, og 

han siger blandt andet i sit interview: ”… at mange stifter selskaber uden egentligt at have kendskab til de 

forskellige love og regelsæt … når de begynder at lave de her ting, og vi bliver jo som regel først involveret 

når de har gjort det, og så er det for sent”. 

Dette afspejler sig blandt andet også i spørgeskemaets besvarelser om, hvor enig eller helt enig de 

adspurgte er i, at der for de tilfælde, hvor der identificeres lån til kapitalejer m.fl. rådgives der om at indfri 

lånet inden aflæggelse af endeligt årsregnskab. Her svarer 133 at de er helt enige eller enige, mens 27 

svarer at de er uenige eller helt uenige.  

Blandt revisorer med 9 års erfaring eller mere er det 102 som har svaret, at de er enige eller helt enige, 

mens 23 har svaret, at de er uenige eller helt uenige. Ligesom før er der igen sammen tendens blandt 

revisorer med 3-8 års erfaring, her svarer 31, at de er helt enige eller enige, og fire har svaret, at de er helt 

uenige eller uenige. 

4.1.1 Delkonklusion 

Kapitalejerlån vurderes altså på baggrund af ovenstående at være er et relevant emne især for de små og 

mellemstore virksomheder, hvor den daglige drift alene styres af kapitalejer eller hovedaktionær, for der 

forekommer i disse typer af virksomheder både lovligt og ulovligt kapitalejerlån. 

Ændringsloven har således i praksis haft den konsekvens, at ulovlige kapitalejerlån før 1. januar 2017 kan 

lovliggøres i henhold til overgangsreglerne beskrevet på side 25, hvis de opfylder betingelserne herfor.  

                                                           
58 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
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Ligeledes er det nu muligt for selskaber jf. SL § 210 at yde lovligt kapitalejerlån, hvis betingelserne herfor 

kan opfyldes. Men i henhold til nævnt tidligere er det i praksis bare sjældent, at muligheden herfor 

benyttes eller undersøges af kapitalejer m.fl., hvilket blandt andet skyldes at budskabet om ændringsloven 

og mulighederne herved ikke er nået helt ud til kredsen af personer, som ændringsloven ønsker at 

tilgodese. 

Revisorer og andre rådgivere for kapitalselskaber, forsøger dog fortsat at have fokus herpå. Men, som det 

fremgår ovenfor, så er det ofte tilfældet at revisor først involveres, når skaden er sket, og når revisor først 

involveres, efter skaden er sket, er det som udgangspunkt desværre også for sent at benytte sig af 

muligheden for lovliggørelse af lånet jf. SL § 210, da overgangsreglerne, beskrevet på side 25, og 

muligheden for at lovliggøre et ulovligt kapitalejerlån med tilbagevirkende kraft, kun var en mulighed i en 

begrænset periode efter ikrafttrædelse af den nye lov.  

Hvis det ydede lån skal være lovligt, så skal betingelserne opfyldes på forhånd, og denne problemstilling er 

også en ting som JES59 nævner i sit interview. Han udtaler følgende: ”… at vi af og til har stået i en situation, 

hvor man siger, at jamen nu er det godt nok sket, og at det er ulovligt, og det kan man ikke gøre noget ved. 

Men det er jo faktisk lidt ærgerligt, fordi hvis nu kunden var kommet og spurgt for en måned siden – eller 

tre, så kunne man faktisk have gjort det lovligt, og måske endda i nogle tilfælde, hvor man er udenfor de 

skattemæssige regler. Men man kan ikke længere lovliggøre det tilbage i tid på den der måde”.  

Denne problemstilling illustrerer til dels den målkonflikt, der kan opstå mellem for eksempel ledelsen i 

kapitalselskabet og revisor i henhold til principal-agent-teorien beskrevet i specialet på side 19-20. Begge 

parter ønsker jf. ovenstående at maksimere deres egen nytte og er optaget af at vælge den situation, som 

er for deres eget bedste, selvom der er asymmetrisk information mellem parterne, fordi de ikke har den 

fulde viden om hinandens ageren.  

Så det er muligvis ikke udelukkende manglende oplysning og information om mulighederne ved lovligt 

kapitalejerlån, der har haft betydning for kapitalselskaber med kapitalejerlån og aflæggelsen af deres 

årsregnskaber før og efter ikrafttrædelsen af ændringsloven. Det er muligvis også det faktum, at man med 

muligheden for lovliggørelse af et kapitalejerlån skal være på forkant og sikre formalia samt opfyldelse af 

betingelser inden lånet ydes, og det er de færreste der er opmærksom på dette.  

Så selvom konsekvensen af ændringsloven er, at der nu er mulighed for lovligt at yde kapitalejerlån 

selskabsretligt, så anvendes denne mulighed ikke i henhold til ovenstående.  

                                                           
59 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent spørgeskema 
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Årsagen hertil er til dels uvidenhed om de nye regler blandt kapitalejer m.fl., hvilket i mange situationer 

fører til, at revisor eller anden rådgiver involveres for sent til at benytte sig af muligheden for lovligt lån. 

Men en anden årsag er også, at der er andre faktorer, som har indflydelse på, at kapitalejer m.fl. ikke søger 

muligheden og de nye regler udnyttet i større omfang. Denne problemstilling undersøges nærmere i næste 

afsnit af specialet.  

Det skal dog til ovenstående nævnes, at der er tale om revisors perspektiv på konsekvenserne ved 

ændringsloven. Der er således tale om vurderinger baseret udelukkende på data indsamlet fra revisorer, 

hvorfor disse repræsentere revisorernes partsindlæg og opfattelse af virkeligheden. Vurderingen og 

delkonklusionen ville således højst sandsynligt være en anden, hvis der var suppleret med data indsamlet 

fra kapitalejere, ledelsesmedlemmer, myndighedspersoner eller individer, som repræsentere samfundets 

opfattelse. 

4.2 Faktorer revisor i deres arbejde med erklæringsafgivelsen oplever kan have indflydelse 

på, om kapitalejere benytter sig af muligheden for lovligt kapitalejerlån 

For at kunne konkludere på konsekvenser ved ændringen selskabslovens §§ 210-212 og effekten af denne 

ændringslov vurderer jeg det relevant, at identificere hvilke faktorer, der kan have indflydelse på om 

kapitalejer m.fl. benytter sig heraf, fordi dette også kan være årsag til, at reglerne jf. SL §§ 210-212 ikke 

udnyttes i større omfang. 

Derfor er der i spørgsmål 8 spurgt ind til, hvilke faktorer de adspurgte som revisor/rådgiver oplever har 

indflydelse på, om kapitalejer, ledelse og/eller nærtstående parter benytter sig af muligheden for lovligt at 

låne i kapitalselskabet. 

I spørgsmål 8 er oplistet en række eksempler på faktorer, herunder: 

- Lån til kapitalejer, ledelse og/eller nærtstående parter opfattes negativt af virksomhedens 

interessenter og/eller samfundet. 

- Det er besværligt og/eller umuligt at opfylde og dokumentere betingelserne for lovligt lån i henhold 

til bestemmelserne i ændringsloven. 

- Skatteretlige bestemmelser om lån, herunder beskatning for kapitalejer, ledelse og/eller 

nærtstående parter. 

- Skatteretlige bestemmelser om lån, herunder fremhævelse af forhold i revisors påtegning. 

- Revisors rådgivning om at kapitalejerlån er en dårlig situation for kapitalselskabet. 

- Erhvervsstyrelsens og SKATs fokus på kapitalejerlån og gennemgang heraf. 
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Men der er også mulighed for angivelse af andet, hvis respondenten ønsker selv at tilføje, ligesom det er 

muligt at markere flere faktorer, som man er enig i, har indflydelse.  

Svarene fordelt på de førnævnte faktorer er illustreret i figur 15.  

 

Figur 125: Søjlediagram svar spørgsmål 8 spørgeskema60 

Som det fremgår ovenfor, så er det de skatteretlige bestemmelser om kapitalejerlån, herunder regler om 

beskatning af kapitalejer m.fl., Erhvervsstyrelsens og SKATs fokus på kapitalejerlån og gennemgang heraf 

samt interessenternes og/eller samfundets negative opfattelse, som er de faktorer flest har tilkendegivet at 

de oplever har indflydelse på, om kapitalejer m.fl. benytter sig af muligheden for lovligt at låne i 

kapitalselskabet.  

Samlet har næsten 58% af de adspurgte markeret ”Skatteretlige bestemmelser om lån, herunder 

beskatning for kapitalejer, ledelser og/eller nærtstående parter”, 50% har markeret ”Erhvervsstyrelsens og 

SKATs fokus på kapitalejerlån og gennemgang heraf” og næsten 48% har markeret ”lån til kapitalejer m.fl. 

opfattes negativt af virksomhedens interessenter og/eller samfundet”. 

At de skatteretlige bestemmelser spiller en stor rolle, er der jf. JES61 og KEL62 heller ingen tvivl om. Det 

oplever de begge i deres hverdag.  

 

                                                           
60 Kilde: Egen tilvirkning 
61 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
62 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
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JES63 siger blandet sådan i interviewet: ”Nu har du dyrket det, og har kendskab til de muligheder der ligger i 

det, men det virker også som om, at der er mange der ligesom har afskrevet det fra starten og sagt, at det 

er fint nok, at vi har fået de der nye regler. Vi kan ikke bruge dem til noget, fordi vi har reglerne i 

ligningsloven”. 

KEL64 er enig i, at det er det skattemæssige aspekt der fylder mest. Han siger blandt andet i interviewet: ”Ja, 

det må man sige, og svaret på det skal findes i, at der jo aldrig er blevet foretaget en form for 

synkronisering imellem de selskabsretlige og skatteretlige regler, og der er heller ikke noget der tyder på, at 

det kommer til at ske”. 

Men selvom det på baggrund af ovenstående er et faktum, at LL § 16 E giver udfordringer, så er det ikke 

den egentlige sandhed. Der er nogle situationer, hvor det godt kan lade sig gøre at bruge reglerne. Dette 

gælder for eksempel, hvis det er lån til en fysisk person uden bestemmende indflydelse i det selskab, som 

yder lånet, og lånet tilbagebetales jf. LL § 16 E. Dette kunne eksempelvis være direktøren eller en ansat. 

Samtidig er det også fælles for mange af artiklerne præsenteret på side 39-45, at på trods af at der nu er 

kommet denne mulighed for selskabsretligt at yde kapitalejerlån lovligt jf. SL § 210, så skal man som 

kapitalejer m.fl. være særlig opmærksom på skatten og reglerne om beskatning jf. LL § 16 E. Det nævnes 

både i artiklerne fra henholdsvis BDO, Kroman & Reumert og Beierholm samt i nyhedsbrevet fra FSR – 

danske revisorer og Erhvervsstyrelsens eget nyhedsopslag omhandlende de nye regler om kapitalejerlån.  

Desuden fremhæver Erhvervsstyrelsen også i deres nyhedsopslag, at der fortsat vil ske politianmeldelse af 

selskabets ledelse, hvis der er tale om ulovligt lån selskabsretligt eller skatteretligt. Men det at SKAT of 

Erhvervsstyrelsen har stort fokus på kapitalejerlån, var allerede et væsentligt anliggende før reglerne om 

betinget lovliggørelse heraf.  

Af Erhvervsstyrelsens eget nyhedsbrev om ulovlige kapitalejerlån tilbage fra 2015 fremgår, at 

Erhvervsstyrelsen foretager systematiske udsøgninger af regnskaber, der indeholder posten 

”tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse” og tilhørende noteoplysninger. Disse oplysninger 

skal nemlig medtages i årsregnskabet jf. ÅRL § 7365, uanset om der er tale om et lovligt eller ulovligt 

kapitalejerlån jf. SL § 210. 

Af andre eksempler på faktorer har lidt over 39%, af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen markeret 

henholdsvis ”det er besværligt og/eller umuligt at opfylde og dokumentere betingelserne for lovligt lån i 

                                                           
63 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
64 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
65 Kilde: Artikel ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – nye regler med praktiske udfordringer” 
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henhold til bestemmelserne i ændringsloven” og ”skatteretlige bestemmelser om lån, herunder 

fremhævelse af forhold i revisors påtegning” som faktorer, de oplever kan have indflydelse på, om 

kapitalejer m.fl. benytter sig af muligheden for lovligt at låne penge i kapitalselskabet, mens lidt over 19% 

har markeret ”revisors rådgivning om lån, herunder fremhævelse af forhold i revisors påtegning” er en 

faktor, de oplever i deres arbejde. 

Ovenstående kan KEL66 også genkende fra sin egne sager. Specielt fra de sager, hvor der er tale om en 

eneaktionær eller kun en kapitalejer, for i disse situationer er formalia og dokumentation for opfyldelse af 

betingelserne jf. SL § 210, beskrevet på side 23, meget omfattende. KEL66 siger blandt andet således herom 

i sit interview: ”… men så skal der i hvert fald ligge et generalforsamlingsreferat om, at man har besluttet 

det med sig selv. Det bliver meget formelt, når det er en eneaktionær … udfordringen er og tage det 

alvorligt”.  

Derudover så er KEL66 også enig i, at det kan være en udfordring i praksis at dokumentere markedsmæssige 

vilkår, han siger således i interviewet: ”… udfordringen er jo den, at om man opfylder de selskabsretlige 

regler, det er jo til at finde ud af, man skal kunne udlodde beløbet som udbytte, hvis man kunne det, så kan 

man også låne det ud, og man laver en reserve under egenkapitalen, og man i øvrigt gør det på 

armslængde vilkår. Det der med armslængdevilkår, det kan måske i nogle situationer være mere 

udfordrende at finde ud af, da det kan være svært at dokumentere i nogle situationer”. 

Med hensyn til faktoren omkring fremhævelse af forhold i revisors påtegning, kommer JES67 i sit interview 

med en vigtig pointe. Han siger: ”Jeg synes, det der stadigvæk driller mest i forhold til erklæringer, det har 

sådan set ikke en bjælde med lovliggørelsen at gøre, det er jo den der vurdering af, hvor er grænsen for, 

hvornår det størrelsesmæssigt skal med kontra ikke med. Det er jo stadigvæk vigtigt, og det er stadigvæk 

noget, hvor vi ikke rigtigt har nogle retningslinjer, og det har jo ikke noget at gøre med lovliggørelsen som 

sådan”. 

Jf. bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer § 6 er det sådan, at revisor skal modificere 

konklusionen, hvis revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet 

indeholder væsentlige fejl eller mangler. Dette gælder for så vidt også for udvidet gennemgang, da der jf. § 

10 i samme bekendtgørelse omhandlende erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber står, at 

revisor skal modificere konklusionen i de tilfælde som følger af erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2. 

                                                           
66 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
67 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
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Forholdet omkring revisors væsentlighedsbetragtning ved revision eller udvidet gennemgang af regnskabet 

illustrerer agent-principal-teorien mellem revisor og offentligheden, som er beskrevet på side 19-20. 

På trods af offentlighedens ønske om, at revisor udfører revisionen eller den udvidede gennemgang i 

overensstemmelse med bekendtgørelse, lovgivning og standarder, så har offentligheden en udfordring ved 

at kontrollere dette.  

Samtidig er der fra revisor et ønske om at udføre revisionen eller den udvidede gennemgang 

tilfredsstillende jf. lovgivning, bekendtgørelser og standarder samtidig med, at revisor ønsker at være en 

dygtig og pålidelig rådgiver for kunden og tjene penge på at udføre opgaven. Dette giver efter min 

vurdering god mening set i forhold til, at lidt over 39% har markeret det som en faktor i spørgeskemaet. 

Væsentlighedsbetragtningen af kapitalejerlånet jf. ovenstående er nemlig i sidste ende afgørende for, om 

fremhævelsen skal medtages i revisionspåtegningen eller revisors erklæring om udført udvidet 

gennemgang.  

På baggrund af ovenstående vurderer jeg, at dette indikerer at kapitalejer m.fl. primært lader sig påvirke af 

faktorer, som i sidste ende er styret af lovgivning indenfor skat, af Erhvervsstyrelsen og af SKAT. Dette 

kommer også til udtryk ved, at samlet 125 af de adspurgte svarer, at de er helt enige eller enige i, at 

kapitalselskabers interessenter opfatter lån til kapitalejer m.fl. som negativt, grundet blandt andet at 

overtrædelse af skattelovgivningen anses for kriminelt.  

Blandt revisorer med 3-8 års erfaring, er det 27 som har svaret, at de er helt enige eller enige, mens 8 har 

svaret, at de er helt uenige eller uenige. Ligeså er tendensen blandt revisorer med 9 års erfaring eller mere. 

Her har 14 svaret, at de er uenige eller helt uenige, mens hele 97 har svaret, at de er enige eller helt enige.  

Desuden har samlet 102 af de adspurgte spørgeskemarespondenter svaret, at de er helt uenige eller uenige 

i, at kapitalselskabers interessenter er ligeglade med, om der sker udlån til kapitalejer m.fl., og det vurderes 

rimeligt at konkludere, at formodningen om interessenternes opfattelse af diverse forhold i årsregnskabet 

og revisors påtegning, herunder kapitalejerlån, er af afgørende betydning for om kapitalejer m.fl. benytter 

sig af muligheden for lovligt kapitalejerlån. Både blandt revisorer med 9 års erfaring eller mere og revisorer 

med 3-8 års erfaring er der samme tendens.  

For begge erfaringsgrupper gælder det, at størstedelen er helt uenige eller uenige i udsagnet om, at 

kapitalselskabers interessenter er ligeglade med, om der sker udlån til kapitalejer m.fl. For revisorer med 9 

års erfaring eller mere er der 84, som har svaret helt uenig eller uenig, mens 8 har svaret enig eller helt 

enig. For revisorer med 3-8 års erfaring er der 18, som har svaret uenig eller helt uenig, mens to har svaret 

enig, og ingen har svaret helt enig. 
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Med andre ord så vurderes det på baggrund af ovenstående, at interessenterne påvirkes negativt fordi 

kapitalejerlån i mange tilfælde skal beskattes i henhold til de skatteretlige bestemmelser, og er dette ikke 

gjort korrekt, så skal der i revisors påtegning på årsregnskabet ske fremhævelse af forhold omkring 

manglende overholdelse af skatteretlige regler.  

Et argument herfor er bare overskriften i sig selv i revisors påtegning, som i mange årsrapporter lyder 

således: ”manglende overholdelse… ”, hvilket i henhold til ovenstående vurderes at påvirke regnskabslæser 

negativt. Dette kommer også til udtryk ved, at samlet 96 af de i alt 207 adspurgte svarer, at de er helt 

enige, enige eller delvist enige i, at de som revisor/rådgiver oplever, at kapitalejer m.fl. søger at tilrette 

årsregnskabet således, at fremhævelse af forhold omkring et eventuelt lån, som ikke er behandlet korrekt, 

ikke fremgår af det endelige årsregnskab på grund af forventninger om interessenternes reaktion herpå.  

Dette kan i praksis gøres enten ved at søge rådgivning inden lånet ydes eller ved at involvere revisor med 

det samme, så der kan ske korrekt beskatning og rettidig indberetning heraf samt indfrielse af lånet i 

henhold til reglerne jf. LL § 16 E. Til det førnævnte spørgsmål er der også i alt 72 af de 207 adspurgte som 

har svaret, at de er helt uenige, uenige eller delvist uenige heri. De resterende 39 har svaret, at de hverken 

er enige eller uenige i, at de som revisor/rådgiver oplever at kapitalejer m.fl. søger at tilrette årsregnskabet 

i henhold til praksis beskrevet ovenfor. 

Til ovenstående spørgsmål er der således her en afvigelse i tendensen sammenlignet med svarfordelingen 

opdelt på erfaring i de forrige spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen. For revisorer med 9 års erfaring 

eller mere er tendensen samstemmende med den i den generelle svarfordeling. Her har 67 svaret, at de er 

delvist enige, enige eller helt enige og 63 har svaret, at de er delvist uenige, uenige eller helt uenige, der er 

således her en mere jævn svarfordeling. 

For revisorer med 3-8 års erfaring gælder der, at 29 har svaret at de er helt enige, enige eller delvist enige i, 

at de som revisor/rådgiver oplever at kapitalejer m.fl. søger at tilrette årsregnskabet således, at et 

eventuelt lån ikke fremgår af det endelige årsregnskab på grund af forventninger om interessenternes 

reaktion herpå, mens 10 har svaret, at de er helt uenige, uenige eller delvist uenige heri. Årsagen til at 

tendensen her afviger fra den i den generelle svarfordeling, ved at de fleste er enige i udsagnet, kan skyldes 

flere forskellige ting, som er individuelt for den enkelte sag om kapitalejerlån.  

Da der i opgaven afgrænses fra at udvælge og gå i dybden med enkelte konkrete sager, vurderer jeg, at det 

således ikke er muligt at komme yderligere ind på en årsag til den afvigende tendens i henhold til 

ovenstående, fordi dette lige præcis vil kræve, at man ser nærmere på, og går i dybden med udvalgte 

konkrete sager.  
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Men på baggrund af en sag som KEL68 nævnte i sit interview, vurderer jeg at tendensen fremadrettet vil 

komme til at ligne den, som fremgår af svarfordelingen blandt revisorerne med 3-8 års erfaring.  

KEL68 fortæller i sit interview om en konkret sag, som han har haft, hvor et kapitalselskab yder et lovligt 

kapitalejerlån jf. SL § 210 til kapitalejers bror til brug for investering i en ejendom i udlandet. Selskabsretligt 

er der ikke nogen problemer med at dokumentere formalia og yde det lovlige kapitalejerlån i henhold til 

opfyldelse af betingelserne m.v. Beløbet måtte dog efterfølgende sendes retur, da det aldrig blev til noget.  

At denne konkrete sag ikke blev til noget alligevel, skyldes ifølge KEL68: ”… når det ikke gik sådan, så var det 

simpelthen fordi, den bank han har i England, de stillede så mange spørgsmål og så mange krav til hvidvask 

og til det ene og til det andet, og det var ikke fordi, at det var noget problem med at opfylde det, synes vi, 

men til sidste så gav man bare op”.  

Da der i dette speciale er afgrænset fra at gå i dybden med hvidvaskreglerne og konsekvenserne ved 

stramning i reglerne herfor, foretages der i analysen ikke yderligere vurdering af problemstilling. Men det 

må i henhold til ovenstående forventes, at interessenter, som for eksempel banker, andre långivere og 

kreditorer, i fremtiden vil stille højere og højere krav til dokumentation m.v., blandt andet som følge af 

diverse stramninger i regelsæt gældende for selskaber om lån eller anden berigelse ydet til eksempelvis 

kapitalejer m.fl. 

4.2.1 Delkonklusion 

De væsentligste faktorer som har indflydelse på om muligheden for lovligt kapitalejerlån faktisk udnyttes, 

er altså jf. spørgeskemaundersøgelsen henholdsvis de skatteretlige bestemmelser om lån, SKATs og 

Erhvervsstyrelsens fokus på kapitalejerlån og den negative opfattelse af kapitalejerlån i samfundet og 

blandt virksomhedens interessenter. 

De skatteretlige bestemmelser om udlån og berigelse er en væsentlig faktor, fordi reglerne i blandt andet 

LL § 16 E giver udfordringer, men der er dog også situationer, hvor det kan lade sig gøre at benytte reglerne 

for lovligt kapitalejerlån jf. selskabsloven § 210, uden at de skatteretlige regler og LL § 16 E giver problemer. 

Man skal bare som kapitalejer m.fl. være opmærksom på, at der skal tages højde for både de 

selskabsretlige og de skatteretlige bestemmelser på forkant og ikke på bagkant, fordi det desværre kan få 

uhensigtsmæssige konsekvenser. 

Erhvervsstyrelsens og SKATs fokus på kapitalejerlån er en væsentlig faktor, som hænger sammen med 

ovenstående.  

                                                           
68 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
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Erhvervsstyrelsen har fokus på, om betingelserne for lovligt lån overholdes, og om der er foretaget kontrol 

af revisor i henhold til de regler der gældende er herom. SKAT har fokus på kapitalejerlån blandt andet fordi 

beskatning og den skatteretlige behandling af lån er noget, man muligvis kan komme til at overse, hvis ikke 

man har indgående kendskab til regelsættet. Nogle er måske af den opfattelse, at man er sikker, så længe 

kapitalejerlånet er lovligt selskabsretligt.  

Dette er dog ikke altid tilfældet, og en overtrædelse kan i værste fald af SKAT blive betragtet som 

skatteunddragelse, der medfører politianmeldelse og bødestraf. Igen hænger ovenstående derfor også 

sammen med, at interessenternes og samfundets negative opfattelse af kapitalejerlån er en væsentlig 

faktor for, om muligheden for lovligt kapitalejerlån jf. selskabsloven anvendes i praksis. At konsekvenserne 

ved Erhvervsstyrelsens og SKATs øgede fokus er flere verserende sager omhandlende kapitalejerlån 

medfører, at samfundet og virksomhedernes interessenter fortsat forbinder kapitalejerlån med noget 

negativt og kriminelt. 

At disse tre faktorer, ifølge spørgeskemarespondenterne, er væsentlige, bakkes også op af de to eksperter 

der er interviewet til specialet. Yderligere understøttes dette også af udtalelserne i de fundne artikler 

omhandlende kapitalejerlån, som er præsenteret på side 39-45. Både de to eksperter, som har stillet op til 

interview, og artiklerne nævner skattereglerne som den største faldgrube og udfordring i praksis, som man 

bør være særligt opmærksom på ved behandling af kapitalejerlån, herunder revisors arbejde hermed. 

Igen skal der dog for vurderinger og konklusioner draget i ovenstående tages højde for, at der også her er 

tale om revisors synspunkt, hvorfor udfaldet af ovenstående ville se anderledes ud, hvis der var inddraget 

partsindlæg fra eksempelvis banker, kreditorer og andre interessenter. 

På baggrund af ovenstående vurderes det derfor også relevant for specialet at gå yderligere i dybden med 

at undersøge revisors faktiske problemstillinger ved arbejdet med erklæringsafgivelsen på et årsregnskab, 

hvor der er identificeret kapitalejerlån. Ligesom det også vurderes interessant og relevant at gå i dybden 

med at undersøge, hvad ændringsloven har betydet for den samfundsmæssige opfattelse af kapitalejerlån, 

set ift. den ønskede afkriminalisering af danske selskaber med kapitalejerlån. Dette undersøges derfor 

nærmere i næste kapitel af specialet.  
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Kapitel 5 

Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 som undersøgelse til anden del af problemformulering. 

5.1 Faktiske problemstillinger som revisor oplever ved arbejdet med erklæringsafgivelsen, at 

der er ift. samspillet mellem selskabsretlige og skatteretlige regler om kapitalejerlån 

Kapitalejer m.fl. antages som oftest at forvente, at revisor, som en af deres mest betroede rådgivere69, har 

styr på diverse regelsæt samt har et indgående kendskab til lovgivninger mv. Så når de kommer til deres 

revisor med forskellige problemstillinger, herunder for eksempel kapitalejerlån, så ved revisor, hvordan der 

skal ageres i henhold til de forskellige regelsæt. 

Som også nævnt tidligere i specialet, så er mange kapitalejere m.fl. derfor sjældent bevidste om, at nogle 

forhold som eksempelvis lån i kapitalselskabet, skal behandles efter flere forskellige regelsæt. Det vurderes 

på baggrund af tidligere identificerede faktorer i forrige kapitel, især at være samspillet med det 

skatteretlige regelsæt, som kan give anledning til praktiske problemstillinger, når der er tale om 

kapitelejerlån.  

Dette kommer i spørgeskemaundersøgelsen også til udtryk ved, at i alt 116 af de adspurgte svarer, at de er 

helt enige, enige eller delvist enige i, at de som revisor/rådgiver oplever, at kapitalejer m.fl. er uforstående 

overfor, at der ved identifikation af kapitalejerlån skal ske anmærkning i revisors påtegning samt 

noteoplyses, mens i alt 63 modsat har svaret, at de er helt uenige, uenige eller delvist uenige heri.  

Der er således ikke en klar tendens ud fra ovenstående, men både blandt revisorer med 9 års erfaring eller 

mere og blandt revisorerne med 3-8 års erfaring ses denne tendens. I alt 88 af revisorerne med 9 års 

erfaring eller mere har svaret, at de er helt enige, enige eller delvist enige i ovenstående, og der er 45 der 

har svaret, at de er delvist uenige, uenige eller helt uenige. For revisorer med 3-8 års erfaring er der 28 der 

har svaret, at de er delvist enige, enige eller helt enige heri, mens der er 18 der har svaret, at de er helt 

uenige, uenige eller delvist uenige.  

Revisors kontrolforpligtelse og oplysninger om ledelsesansvar nævnes også som en af de væsentligste 

udfordringer i praksis jf. artiklen om praktiske udfordringer ved betinget lovliggørelse af kapitalejerlån70 

præsenteret på side 43.  

  

                                                           
69 Kilde: FSR rapport ”SMV-virksomheders behov for rådgivning i fremtiden” 
70 Artikel: ”Betinget lovliggørelse af ”kapitalejerlån” – nye regler med praktiske udfordringer” 
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Dette nævnes i artiklen af to årsager, hvoraf den ene årsag er, at kontrolforpligtelsen faktisk kun er 

gældende i tilfælde, hvor selskabet har valgt revision eller udvidet gennemgang. 

Det vil sige, hvis revision af selskabet er fravalgt, er der således ikke valgt nogen revisor, som er forpligtet til 

at kontrollere forholdene omkring et eventuelt kapitalejerlån, som beskrevet i lovforslaget jf. side 5. Herved 

øges risikoen for fejl og besvigelser, fordi der ikke er nogen ekstern uafhængig part til at kontrollere 

selskabet. Således opstår der også en konflikt i principal-agent forholdet mellem offentligheden og revisor i 

henhold til beskrevet på side 19-20. 

Derudover er der, for henholdsvis revision og udvidet gennemgang, også forskel på, i hvor stort omfang 

revisor er forpligtet til at foretage kontrol. Jf. bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsen skal revisor ved 

revision af årsregnskabet opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for overholdelse af regelsæt gældende for 

væsentlige oplysninger og væsentlige beløb, således erklæringen kan afgives med høj grad af sikkerhed. 

Ved udvidet gennemgang gælder, at revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet bevis, således erklæringen kan 

afgives med begrænset sikkerhed jf. bekendtgørelsen beskrevet på side 29 i specialet. 

Dette leder videre til den anden årsag der nævnes i artiklen, som er væsentlighedsbetragtningen i 

forbindelse med identifikation af forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, der kan 

medføre at ledelsen kan ifalde straf- eller erstatningsansvar. Dette nævnes også i forrige kapitel, og JES71 

omtaler også dette i sit interview, da der spørges ind til, om han har erfaring med nogle situationer, hvor 

kapitalejerlån slet ikke kommer med i revisors påtegning.  

I interviewet siger JES71 blandt andet: ”Der er jo et vist spillerum for, at selvom det er ulovligt – helt 

utvivlsomt selskabsretligt – at så skal det alligevel ikke omtales i vores påtegning. Det er på grund af 

beløbets størrelse … man har i erklæringsvejledningen en undtagelse der siger, at hvis der er tale om et 

bagatelagtigt beløb, så kan man undlade at have det med i påtegningen … de siger egentlig, at hvis 

forholdet er uvæsentligt, så kan du undlade at have det med i påtegningen, selvom det ikke ændrer på, at 

det er ulovligt selskabsretligt. … at hvis forholdet det er uvæsentligt, så kan du undlade at have det med i 

påtegningen”.  

I Erhvervsstyrelsens vejledning om godkendte revisorers erklæringer 72 står, at revisor skal inddrage alle 

forhold, der ikke er uvæsentlige for formålet med erklæringen.  

                                                           
71 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
72 Kilde: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-bekendtgorelsen-om-godkendte-revisorers-
erklaeringer 
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Revisor arbejder altså ud fra en væsentlighedsbetragtning baseret på forventning og formodning om de 

informationsbehov, som regnskabsbruger må tænkes at have og om forhold der er identificeret i 

årsregnskabet, og som vil påvirke dennes bedømmelse af årsregnskabet. 

Et andet eksempel på en praktisk udfordring som revisor/rådgiver nogle gange oplever, er problematikken 

ved at gøre det forståeligt for kapitalejer m.fl., hvorfor der skal anmærkes i revisors påtegning omkring 

manglende overholdelse af skatteretlige forhold, hvis lånet er lovligt selskabsretligt jf. SL § 210, men der 

ikke er taget højde for beskatning jf. LL § 16 E. Specielt hvis revisor tidligere har rådgivet omkring 

lovliggørelse af kapitalejerlånet, efter de selskabsretlige regler anført i SL § 210.  

Hvis der for eksempel i den givne situation er foretaget lovligt kapitalejerlån selskabsretligt til en fysisk 

person med bestemmende indflydelse, men der ikke er foretaget korrekt indeholdelse af A-skat m.v., så er 

de skatteretlige regler jf. LL § 16 E ikke overholdt. Her er det, som revisor/rådgiver, ofte en udfordring at få 

kapitalejer m.fl. til at forstå samspillet, eller mangel på samme, mellem det selskabsretlige og det 

skatteretlige regelsæt omhandlende lån ydet til kapitalejer m.fl. 

Blandt de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen er det derfor også samlet 157 der svarer, at de er helt 

enige, enige eller delvist enige i, at uoverensstemmelse mellem skatteretlige og selskabsretlige regler 

omkring kapitalejerlån gør det besværligt for revisor at rådgive kunder herom. 25 svarer at de er helt 

uenige, uenige eller delvist uenige, hvilket understøtter ovenstående omkring rådgivers udfordring ved at 

forklare kapitalejer m.fl., at lånet på den ene side kan gøres lovligt selskabsretligt jf. SL § 210, mens det 

samtidig er en overtrædelse af skattelovgivningen i henhold til LL § 16 E. 

Af revisorer med 3-8 års erfaring er der 28 som har svaret, at de er delvist enige, enige og helt enige, og 9 

har svaret, at de er delvist uenige, uenige eller helt uenige i ovenstående. Denne tendens gør sig også 

gældende for revisorer med 9 års erfaring eller mere. Her har samlet 129 svaret, at de er delvist enige, 

enige og helt enige, mens 16 har svaret, at de er delvist uenige, uenige eller helt uenige i, at 

uoverensstemmelse mellem skatteretlige og selskabsretlige regler omkring kapitalejerlån gør det 

besværligt for revisor at rådgive kunder herom. 

Ovenstående praktiske udfordringer med især det skatteretlige regelsæt er også, hvad der fremhæves i 

stort set alle artiklerne73. Både FSR – danske revisorer, Kromann Reumert, BDO og Beierholm beskriver i 

artiklerne de skatteretlige regler, som en væsentlig faldgrube, som man skal være særlig opmærksom på.  

                                                           
73 Se præsentation artikler s. 39-45 



Side 64 af 81 
 

De skatteretlige regler omhandlende kapitalejerlån er også et af de emner, som beskrives i kapitel 2 i bogen 

”Selskaber – aktuelle emner”74. KEL75 omtaler også udfordringerne omkring det skatteretlige regelsæt i sit 

interview, hvor han blandt andet siger: ”… de udfordringer der fortsat er, det er jo klart skattereglerne”.  

I interviewet med KEL75 drøftes det også, hvorvidt udfordringer med skattereglerne omkring kapitalejerlån 

er øget eller mindsket efter lempelsen herom i selskabsloven med vedtagelsen af ændringsloven. Her er 

KEL75 enig i, at der med de nye selskabsretlige bestemmelser gives nye muligheder, men samtidig er der 

også opstået nye udfordringer, som fortsat gør det besværligt i praksis at udnytte mulighederne. 

At der er praktiske udfordringer og faldgruber, som man skal være særligt opmærksom på, betyder dog ikke 

nødvendigvis at man helt skal undgå kapitalejerlån. Men når der i spørgeskemaet spørges ind til om 

respondenterne, i deres rolle som revisor/rådgiver, har erfaret, at selskabsretlig lovliggørelse af 

kapitalejerlån ved opfyldelse af visse betingelser har medført, at dette faktisk benyttes i større omfang, så 

svarer i alt 157, at de er helt uenige, uenige eller delvist uenige heri. Det er 21 som svarer, at de er helt 

enige, enige eller delvist enige i, at lovliggørelsen har medført, at det faktisk benyttes i større omfang. 

Det er både blandt de mindre erfarne og meget erfarne revisorer, at tendensen jf. ovenstående gør sig 

gældende. Blandt revisorer med 3-8 års erfaring er det 37, som er delvist uenige, uenige eller helt uenige i, 

at selskabsretlig lovliggørelse af kapitalejerlån ved opfyldelse af visse betingelser har medført, at dette 

faktisk benyttes i større omfang, og det er 8 der har svaret, at de er delvist enige eller enige. For revisorer 

med 9 års erfaring eller mere er der 120, som er delvist uenige, uenige eller helt uenige heri, mens 13 har 

svaret, at de er delvist enige, enige eller helt enige heri. 

Yderligere så svarer samlet 160 af de adspurgte spørgeskemarespondenter, at de er helt enige, enige eller 

delvist enige i, at de som revisor/rådgiver oplever, at andre faktorer, som for eksempel de skatteretlige 

regler har indflydelse på, at de nye regler omkring lovligt kapitalejerlån ikke anvendes. Der er 27 som 

svarer, at de er helt uenige, uenige eller delvist uenige heri.  

Ligesom ved det førnævnte spørgsmål fra spørgeskemaet, så er der også her enslydende tendens i 

svarfordelingen, både blandt de mere og mindre erfarne revisorer. Derudover kan der i forbindelse med 

revisors rådgivning omkring behandling af og indfrielse af kapitalejerlånet opstå en række praktiske 

problemstillinger på grund af de skatteretlige bestemmelser.  

                                                           
74 Kilde: Hanne Birkemose, Mette Neville og Karsten Sørensen “Selskaber – aktuelle emner II”  
75 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
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Et eksempel herpå drøftes i interviewet med JES76 i henhold til beskrevet nedenfor. Omkring revisors 

rådgivning nævner JES76 den situation, hvor der er identificeret ulovligt kapitalejerlån til en fysisk person 

med bestemmende indflydelse i det selskab, som har ydet lånet. I denne situation kan kapitalejerlånet jf. SL 

§ 210 ikke lovliggøres, selvom det måske kunne opfylde betingelserne herfor, men det er tidsmæssigt for 

sent, da formalia omkring udlånet skal være på plads, før lånet ydes i henhold til betingelserne beskrevet 

på side 23. 

I sådan en situation har Erhvervsstyrelsen jf. interviewet med JES76 udtalt, at de ikke forstår problemet, 

fordi man kan jo bare indfri lånet ved at optage et nyt på lovlige vilkår. Men som JES77 siger i interviewet: 

”Det ville da være erstatningspådragende dårlig rådgivning, hvis man rådgav omkring det”. Årsagen til at 

han siger sådan er fordi, hvis man følger Erhvervsstyrelsens anbefaling, så bliver man efter de skatteretlige 

regler og LL § 16 E beskattet af lånet to gange. Man vil som modtager af lånet både blive beskattet af det 

gamle ulovlige lån og af det nye lovlige lån. 

5.1.1 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående vurderer jeg det således rimeligt at antage, at det er udfordringerne med 

samspillet mellem de skatteretlige bestemmelser og de selskabsretlige bestemmelser, som er den 

væsentligste problemstilling for revisor/rådgiver, når der skal ydes rådgivning om udlån fra kapitalselskabet 

til kapitalejer m.fl. Eller for eksempel når det skal vurderes, om man som kapitalejer m.fl., ønsker at benytte 

sig af muligheden for lovligt at låne penge i kapitalselskabet jf. SL § 210. 

Det vurderes også, at det er samspillet mellem de selskabsretlige og skatteretlige regler på området om 

kapitalejerlån, der i praksis giver anledning til en række praktiske problemstillinger for revisor ved arbejdet 

med erklæringsafgivelsen på et årsregnskab, hvoraf der fremgår kapitalejerlån. Årsagen til denne vurdering 

begrundes ved, at det er de skatteretlige bestemmelser og eventuelt manglende overholdelse heraf, som 

oftest er årsagen til, at der skal ske fremhævelse af forhold omhandlende kapitalejerlån i revisors 

påtegning.  

På grund af ovenstående problematikker og praktiske udfordringer er det altså svært for revisor/rådgiver i 

samarbejde med kapitalejer m.fl. at navigere indenfor rammerne bestemt af regelsættene omhandlende 

kapitalejerlån. Det gælder både for revisor i deres arbejde med afgivelse af erklæring på årsregnskabet, hvis 

der figurerer kapitalejerlån, men også for revisor og øvrige rådgivere, når der assisteres med løbende 

økonomisk og skattemæssig rådgivning.  

                                                           
76 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
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Det er dog ikke kun fremhævelse af forhold i påtegningen, som er en væsentlig faktisk problemstilling. Også 

risikoen for dobbeltbeskatning ved indfrielse af kapitalejerlån og risiko for at der igangsættes en skattesag 

om skatteunddragelse er betydelige faktiske problemstillinger. Ændringen af SL §§ 210-212 og muligheden 

for lovligt kapitalejerlån i henhold hertil, har altså åbnet op for nye muligheder, men grundet den 

manglende tilsvarende tilretning i de skatteretlige regler og LL § 16 E, så er der også opstået nye 

udfordringer, som giver anledning til en række praktiske problemstillinger. 

Konsekvensen af dette er fortsat, at både advokater, revisorer og andre rådgivere stadigvæk opfordrer 

deres kunder til helt at undgå kapitalejerlån. Det er uden tvivl den nemmeste måde at undgå ovennævnte 

praktiske problemstillinger m.v. Dette vurderer jeg også er årsagen til, at ændringsloven i praksis ikke har 

medført, at muligheden for lovligt kapitalejerlån selskabsretligt i praksis benyttes i større omfang, hvis man 

spørger revisorerne. 

Ligesom i de tidligere delkonklusioner, så skal der også i forhold til vurderinger og delkonklusion i dette 

afsnit tages forbehold for, at disse hovedsageligt er baseret på partsindlæg fra revisorer. Der suppleres med 

input fra artikler, men ovenstående vurdering og konklusion er farvet af revisors synspunkt. Foretog man 

en undersøgelse blandt selskabernes kapitalejere og ledelsesmedlemmer eller blandt myndighedspersoner 

fra Erhvervsstyrelsen eller SKAT, så ville vurderinger og konklusion se anderledes ud, det erkendes. 

Men spørger man revisorerne, som nævnt tidligere i afsnittet, så kan konsekvenserne knyttet til manglende 

overholdelse af skattelovgivningen blandt andet være anmærkning i revisors påtegning på årsregnskabet 

og/eller en mulig skattesag, hvorfor jeg vurderer det rimeligt at antage, at mange stadigvæk forbinder 

kapitalejerlån med kriminalitet. Dette er årsagen til, at jeg vurderer det relevant i det næste afsnit af 

specialet at undersøge nærmere, om ændringsloven har haft den effekt på samfundets opfattelse af 

kapitalejerlån, som man ønskede og havde forventninger om, da man vedtog loven. 

5.2 Revisorernes vurdering af ændringslovens effekt i forhold til den ønskede 

afkriminalisering og ligestilling af danske selskaber med kapitalejerlån 

Som nævnt i indledningen var en af hensigterne bag ændringsloven også selskabsretligt at afkriminalisere 

de danske virksomheder som yder lån til kapitalejer m.fl.  

Ændringen af selskabslovens §§ 210-212 skulle give selskaberne mulighed for at blive ligestillet med 

selskaber i øvrige EU-lande, hvor kapitalejerlån er tilladt, således at konkurrencevilkårene for de danske 

selskaber ville blive mere rimelige set i forhold til selskaber i øvrige EU-lande. Men kan der overhovedet 

være tale om en afkriminaliserende effekt i praksis, når kapitalejerlån i mange tilfælde fortsat skal 

beskattes eller helt anses for en overtrædelse af skatteloven jf. tidligere nævnt i kapitel 4 og 5.  
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Som nævnt tidligere er der også fortsat tilfælde omhandlende kapitalejerlån, hvor revisor i praksis fortsat 

skal fremhæve forhold omkring kapitalejerlån i påtegningen af årsregnskabet. Dette også selvom 

kapitalejerlånet efter visse betingelser i SL § 210 er lovligt.  

I besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet i kapitel 4 omkring, hvilke faktorer revisor i deres arbejde 

oplever har indflydelse på, om kapitalejere m.fl. benytter sig af muligheden for lovligt kapitalejerlån, er det 

således også de skatteretlige bestemmelser jf. ligningsloven om lån ydet af selskabet, som er den faktor, 

der scorer højest blandt de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen.  

Derudover svarer i alt 154 af de adspurgte respondenter også i spørgeskemaundersøgelsen, at de er helt 

enige, enige eller delvist enige i, at kapitalselskabers interessenter opfatter lån til kapitalejer m.fl. som 

negativt, på grund af det er en overtrædelse af skatteloven og det hermed er kriminelt. Det er alene 23 af 

de adspurgte der svarer, at de er helt uenige, uenige eller delvist uenige heri. 

Lige præcis ledelsens og/eller kapitalejers forventning om interessenternes reaktion på om et eventuelt 

kapitalejerlån er lovligt eller ulovligt jf. SL § 210, vægter ifølge de adspurgte ret tungt, når ledelsen skal 

aflægge årsregnskab. Samlet 96 af de adspurgte respondenter i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at de er 

helt enige, enige eller delvist enige i, at de som revisor/rådgiver oplever kapitalejer m.fl., søger at tilrette 

årsregnskabet således, at et eventuelt lån ikke fremgår af den endelige årsrapport på grund af 

interessenternes forventede reaktion herpå. 

Som nævnt tidligere og beskrevet i kapitel 4, så menes der her med tilretning af årsregnskabet, at der enten 

helt undlades kapitalejerlån, eller at der søges rådgivning rettidigt for at sikre korrekt behandling, 

beskatning og indfrielse af kapitalejerlånet. Yderligere svarer i alt 146 af de adspurgte respondenter, at de 

er helt uenige, uenige eller delvist uenige i, at de som revisor/rådgiver oplever, at kapitalselskabernes 

interessenter er ligeglade med, om der af årsrapporten fremgår udlån til kapitalejer m.fl.  

På baggrund heraf vurderer jeg det rimeligt at antage, at kapitalejer m.fl. derfor ønsker at undgå 

kapitalejerlån, fordi det er i deres interesse at tilgodese virksomhedens interessenter, fordi disse enten er, 

eller vurderes at være, potentielle og kommende investorer, handelspartnere, långivere eller lignende. 

Men det er ikke kun i forhold til interessenterne, at kapitalejer m.fl. har stor respekt.  

Ifølge KEL77 er der også en stigende respekt for politiets eventuelle involvering i takt med, at man oplever 

flere og flere tilfælde, hvor SKAT tolker manglende beskatning som skatteunddragelse.  

                                                           
77 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
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I disse tilfælde oplever man stadig flere sager, hvor der sker politianmeldelse og straffes med bøder, 

grundet en stramning af konsekvenserne for at yde lån til kapitalejer m.fl., uden at disse bliver korrekt 

beskattet af lånet.  

I interviewet siger KEL78: ”… de har jo fundet på, at det her, det er jo en overtrædelse af skattelovgivningen 

… hvis du har taget et lån, så skal du beskattes, det burde du kunne indse, så hvis ikke du har selvangivet det 

rettidigt, så taksere de det til at være skatteunddragelse … De sager, dem begynder vi at se nogle af og det 

er jo vel for de første t.DKK 60, der koster det t.DKK 30 i bøde … når det er grov uagtsomhed, og så er 

satserne fordoblet, hvis det er med forsæt … den er ikke sjov ”. 

Så spørger man KEL78, er der efter hans mening heller ikke tale om, at kapitalejerlån bliver afkriminaliseret 

med ændringen i selskabsloven jf. § 210, fordi det bliver kriminaliseret i henhold til skattelovgivningen jf. LL 

§ 16 E og ny fortolkning heraf i SKAT, men potentielt også i henhold til de nye og strammere regler omkring 

hvidvask. For stramningen af hvidvaskreglerne gælder det dog, at man ikke rigtig har set nogen effekt af det 

endnu, da stramningen af reglerne stadigvæk er forholdsvis nye. 

Årsagen til at der er så stor forskel mellem det selskabsretlige regelsæt og det skattemæssige regelsæt 

omhandlende kapitalejerlån, er fordi man de sidste par år har ensrettet på selskabssiden uden at røre ved 

det skatteretlige, og det er en udfordring. At man ikke tilsvarende har forsøgt at ensrette skatteretligt, er 

også noget som undrer JES79, og som drøftes i interviewet med ham. For at løse denne udfordring foreslår 

han, at hvis et lån er ulovligt selskabsretligt jf. § 210, så skal det jf. LL § 16 E beskattes, hvis der er tale om 

lån ydet til en fysisk person med bestemmende indflydelse.  

Men hvis der derimod er tale om et lovligt lån selskabsretligt, og uanset hvem det er til, så skal det ikke 

beskattes jf. de selskabsretlige regler. Faktum er dog bare at ovenstående vil kræve, at de skatteretlige 

regler bliver koblet op på et andet regelsæt, nemlig det selskabsretlige regelsæt. Dette er bestemt ikke 

kutyme for nogle regelsæt, som JES79 også siger i sit interview: ”… det ligger skattelovgivningen en anelse 

fjernt at koble sig op på et andet regelsæt”.  

Men JES80 siger også, at det er et dårligt argument, for kigger man i LL § 16 E, så siger man i forhold til 

selvfinansiering, at hvis de selskabsretlige regler opfyldes, så skal lånet ikke beskattes, da reglerne for 

selvfinansiering har forrang. Dette kunne så lige præcis være et af argumenterne for at lave samme løsning 

for reglerne om beskatning af kapitalejerlån. 

                                                           
78 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
79 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
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Med hensyn til kriminalisering vurderer jeg det også relevant at omtale mediernes indflydelse og 

håndtering af sager om kapitalejerlån, fordi der historisk i medierne har været en tendens til at omtale 

sager om ulovlige kapitalejerlån med fokus på kritik af Erhvervsstyrelsen og SKAT. Det opleves derimod 

sjældent, at der fagligt set er pres på Erhvervsstyrelsen eller SKAT fra eksempelvis branchegrupper eller 

journalister.  

Der er således umiddelbart ikke andre, som undrer sig over det rimelige i reglerne om kapitalejerlån. JES80 

siger endda også i sit interview således om ovenstående: ”… det kan jeg ikke huske, at jeg er stødt på 

faktisk, at der er nogen kritik af reglerne fra den side”.  

Lige præcis et pres på Erhvervsstyrelsen og SKAT fra branchegrupper i dansk erhvervsliv, journalister, 

revisorer og advokater m.fl. om at ændre regelsættende omhandlende kapitalejerlån, kunne måske tænkes 

at hjælpe med at finde løsninger på mange af de praktiske problemstillinger identificeret i dette speciale. 

5.2.1 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående vurderer jeg umiddelbart ikke, at ændringen i selskabsloven har haft den 

ønskede effekt i forhold til at afkriminalisere danske selskaber med udlån til kapitalejer m.fl. Måske er det 

tilfældet rent teoretisk i selskabsretlig henseende, men det er jf. ovenstående problematikker ikke tilfældet 

i praksis på grund af de skatteretlige bestemmelser om kapitalejerlån.  

Årsagen til dette skyldes hovedsageligt, at der stadigvæk er tale om væsentlige udfordringer i henhold til 

samspillet med skattelovgivningen og LL § 16 E, specielt fordi man her har erfaret, at SKAT har fortaget nye 

fortolkninger af reglerne og nu blandt andet takserer overtrædelser i ligningsloven til at være 

skatteunddragelse, som straffes med politianmeldelse og bøder. 

Om ændringen i selskabslovens §§ 210-212 om kapitalejerlån så har haft den effekt, at danske selskaber nu 

er mere ligestillet sammenlignet med selskaber i øvrige EU-lande er svært at vurdere, fordi der er mange 

kapitalejer m.fl., som slet ikke er bevidste om de forskelle, der er mellem den tidligere danske lovning og 

lovgivningen i andre EU-lande.  

På papiret er selskaber i Danmark blevet bedre stillet i forhold til andre EU-lande, men igen er de regler 

man har på skattesiden meget atypiske i Danmark, hvorfor selskaberne i praksis ikke vurderes at være 

bedre stillet. Både Erhvervsstyrelsen og SKAT har en anden opfattelse af virkeligheden end for eksempel 

revisorer har.  

                                                           
80 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
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Dette drøftes blandt i interviewet med KEL81 som blandt andet siger: ”Vi har haft utallige møder med både 

Erhvervsstyrelsen, men især jo SKAT … for at drøfte fortolkningsbidraget og dokumentationskrav til de her 

regler … du vil føle, når du går ind igennem døren ude ved Erhvervsstyrelsen, at du træder ind, ikke bare i en 

anden verden, men måske på en helt anden planet fordi deres syn på, hvordan tingene foregår, er noget 

forskellig fra den, man oplever som revisor i hvert fald vil jeg sige … de har bare ikke den samme baggrund, 

som vi har”. 

Det er således svært ud fra ovenstående at finde argumenter som taler for, at ændringen af selskabsloven i 

praksis har haft en effekt på samfundets opfattelse af kapitalejerlån, og om ændringsloven har haft den 

ønskede effekt i forhold til intentionerne om afkriminalisering af danske selskaber med kapitalejerlån.  

Igen er ovenstående alene set ud fra revisors perspektiv og vurderinger samt delkonklusioner er baseret på 

partsindlæg fra revisorer med enkelte supplerende input fra artiklerne82. Derfor må det erkendes, at hvis 

man foretog en undersøgelse om emnet blandt myndighedspersoner fra Erhvervsstyrelsen eller SKAT, så 

ville konklusionen se anderledes ud.  

                                                           
81 Forkortelse: Knud Legaard, respondent interview 
82 Se præsentation artikler s. 39-45 
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Kapitel 6 

Diskussion og samlet konklusion på specialets problemformulering samt perspektivering. 

6.1 Diskussion 

Her sammenholdes delkonklusioner fra kapitel 4 og 5, og der suppleres med undren samt diskussion heraf 

med henblik på at komme frem til den endelige konklusion på problemformuleringen i næste afsnit. 

6.1.1 Diskussion delkonklusioner kapitel 4 

I første del af kapitel 4 konkluderes det, at konsekvensen af ændringsloven er, at det nu er lovligt for 

kapitalselskaber at yde lån til kapitalejer m.fl. i henhold til ændringer foretaget i selskabslovens §§ 210-212, 

men det konkluderes også, at muligheden for lovligt kapitalejerlån i henhold hertil ikke benyttes i særligt 

stort omfang, hvis man spørger revisorer og eksperter. 

Hvordan kan det være at muligheden for selskabsretligt lovligt kapitalejerlån ikke anvendes i større omfang, 

når det i specialet vurderes, at der er mange selskaber i Danmark, som reelt kan benytte sig heraf? I 

henhold til spørgeskemaundersøgelsen og de to interviewede eksperter brugt er der specielt to årsager til 

dette  

Den ene årsag vurderes at være uvidenhed, fordi kapitalejere m.fl. simpelthen ikke er vidende om, at 

muligheden for lovligt kapitalejerlån eksisterer jf. SL § 210. Den anden årsag vurderes at være for sen 

involvering af rådgiver, fordi revisorer eller andre rådgivere ofte oplever, at de involveres for sent på for 

sent et tidspunkt til at selskabet i praksis kan anvende bestemmelserne jf. SL § 210.  

Men hvem er det så, der bærer skylden for at mange kapitalejere m.fl. er udvidende? Hvem har reelt 

ansvaret for, at de berørte parter bliver gjort opmærksomme på dette, når nu selskabsloven faktisk er 

blevet ændret med det formål at tilgodese selskaberne, kapitalejere m.fl.? Jeg vurderer at det både er 

myndighedernes og rådgivernes ansvar at formidle budskabet. 

Grunden til at jeg vurderer, at det er myndighedernes ansvar, er fordi myndighederne som lovgiver bærer 

ansvaret for at de omfattede parter informeres, så de har en reel og fair chance for at efterleve de love og 

regler, som fastsættes af myndighederne. Regler og love som i praksis kontrolleres af forskellige instanser 

som for eksempel Erhvervsstyrelsen og SKAT, der i øvrigt har øget fokus på kontrol af forhold omkring 

kapitalejerlån.  

Som selskabernes betroede rådgiver vurderer jeg også, at revisor har et ansvar. Som sælger af 

rådgivningsydelser til selskaber, kapitalejere m.fl., besidder revisorer nemlig en rolle og en funktion, hvor 

de har ansvar for at yde god rådgivning til kunderne. 
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Hvis der rådgives fejlagtig, kan revisor ifalde erstatningsansvar. Revisor skal yde rådgivning som er i 

overensstemmelse med love og regler samt være reaktiv i forhold til de problemstillinger kunderne 

kommer med. En god revisor skal også yde rådgivning der er proaktiv, fordi revisor har en viden og indsigt i 

love og regler, som kunderne ikke har. 

Omvendt undrer jeg mig også over, at der i Danmark ikke stilles større krav til viden om lovgivning og 

regelsæt vedrørende det at drive virksomhed, når man stifter et selskab. Har man kapitalen til at stifte et 

selskab, så er det meget simpelt at gøre. Der er ingen krav til, at man har kendskab til dansk 

selskabslovgivning, lovgivning om arbejdsgiverforhold og reglerne for moms eller selskabsskat. 

Desuden er der heller ikke krav til, at man skal have en rådgiver med i processen, eller at selskabet for 

eksempel skal være underlagt revision eller registreres for moms ved stiftelsen. Tværtimod så gælder det 

for både momsregistrering og revision, at der skal ske et aktivt tilvalg. Dette mener jeg argumenterer for, at 

det gør det nemt for dem, som virkelig ønsker at snyde og bedrage samfundet ved ikke at betale moms og 

være underlagt kontrol i form af revision eller udvidet gennemgang.  

Det vil efter min mening være bedre, hvis der ved stiftelse af en virksomhed er et krav om, at de angivne 

oplysninger først skal godkendes af revisor eller advokat. Ligesom det i stedet skal være et aktivt fravalg 

med uddybende begrundelse, hvis man ikke vil registrere arbejdsgiverforhold, revisionspligt og moms ved 

stiftelsen af selskabet. På den måde vil jeg mene, at man ved registreringen hos Erhvervsstyrelsen og SKAT i 

større omfang ville kunne sætte en stopper for dem, der aktivt ønsker at omgå reglerne. 

Ovenstående kan måske også hjælpe mange som stifter selskab med at blive sat ind i reglerne, fordi denne 

procedure vil involvere en revisor eller anden rådgiver tidligt i processen. Lige præcis revisors for sene 

involvering er den anden årsag som nævnes ovenfor, fordi formalia omkring opfyldelse af betingelserne for 

at yde lovligt kapitalejerlån jf. SL § 210 skal være på plads inden lånet ydes. Er dette ikke tilfældet, så er 

lånet ulovligt jf. selskabsloven.  

Det er derfor et problem, hvis kapitalejer m.fl. er uvidende om reglerne og revisor først involveres, når 

lånet er en realitet. I denne situation er det ikke muligt jf. selskabslovens bestemmelser jf. SL §§ 210-212 at 

lovliggøre lånet. Muligheden for selskabsretligt at lovliggøre et ulovligt lån var udelukkende en 

overgangsbestemmelse, som kun var gældende i en begrænset periode efter ændringslovens ikrafttræden.  

Det vides ikke hvorfor man fra lovgivers side valgte at begrænse denne mulighed. Der er umiddelbart ikke 

noget i bemærkninger til loven som forklarer hvorfor muligheden for selskabsretligt at lovliggøre et ulovligt 

lån kun skulle være aktuelt i en overgangsperiode i forbindelse med vedtagelse af loven.  



Side 73 af 81 
 

Det er min vurdering, at det kunne afhjælpe i mange situationer, hvor revisor først involveres når det er for 

sent. At genindføre disse bestemmelser permanent, ville efter min vurdering klart være en fordel, og det er 

også et punkt, som nævnes i kapitel 4, fordi det kunne være en løsning på ovenstående problem. 

I anden del af kapitel 4 konkluderes de faktorer, som har størst indflydelse på, om muligheden for lovligt 

kapitalejerlån jf. SL § 210 benyttes i praksis. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og de to interviews 

vurderes de væsentligste faktorer at være henholdsvis de skatteretlige bestemmelser om kapitalejerlån jf. 

LL § 16 E og det øgede fokus hos Erhvervsstyrelsen og SKAT på lovlige og ulovlige kapitalejerlån samt 

interessenternes negative opfattelse af kapitalejerlån. 

Årsagen til at de skatteretlige bestemmelser om kapitalejerlån jf. LL § 16 E nævnes, er blandt andet fordi 

disse ikke er blevet ensrettet i takt med at man har ensrettet selskabslovens bestemmelser om 

kapitalejerlån. Den manglende synkronisering mellem disse to regelsæt er årsag til, at der i praksis opleves 

problemer for eksempel i revisors arbejde med erklæringsafgivelsen på et årsregnskab, hvor der er 

identificeret kapitalejerlån.  

Hvis for eksempel de skatteretlige bestemmelser blev koblet op på de selskabsretlige bestemmelser, 

ligesom reglerne for selvfinansiering er det, så vil man efter min opfattelse kunne løse en del af de praktiske 

problemstillinger. Det vil overordnet gøre det mere enkelt og gennemskueligt for revisor, kapitalejer m.fl. 

at følge både de selskabsretlige og de skatteretlige bestemmelser. Desuden vurderer jeg også, at 

Erhvervsstyrelsens og SKATs behov for fokus herpå vil mindskes. 

At de selskabsretlige og de skatteretlige bestemmelser blev mere enkle at overholde, vurderer jeg også vil 

medføre, at antallet af sager om ulovlige lån og manglende overholdelse af lovgivningen vil reduceres. 

Desuden vurderer jeg, at det også vil have en positiv effekt på samfundets og interessenternes negative 

opfattelse af kapitalejerlån, som også konkluderes at være en væsentlig faktor i kapitel 4.  

Men hvordan overbeviser man myndighederne om, at en ensretning af regelsættende omhandlende 

kapitalejerlån bør foretages, når det samtidig konkluderes i kapitel 4, at det kun er revisorer og advokater 

der presser på for at få foretaget ændringer? 

Da det i kapitel 4 konkluderes, at medierne er med til at forstærke samfundets og interessenternes 

negative opfattelse af kapitalejerlån, vurderer jeg det også nødvendigt at medierne bør være med til at øge 

presset på lovgiver om at foretage ændringer i de nuværende regelsæt. Desuden er min vurdering, at der 

blandt selskaberne, interessenterne og i samfundet generelt burde være en større utilfredshed med 

reglerne på området for kapitalejerlån, fordi disse er så komplicerede og åbenlyst mangler at blive 

ensrettet.  
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Det er min opfattelse, at det ikke kun er revisorer og advokater, som bør være utilfredse med at reglerne 

”spænder ben” for deres kunder og komplicere deres rådgivning om kapitalejerlån. 

6.1.2 Diskussion delkonklusioner kapitel 5 

I første del af kapitel 5 konkluderes det, at den væsentligste praktiske problemstilling som revisor oplever 

ved arbejdet med erklæringsafgivelsen, er det manglende samspil mellem det selskabsretlige og det 

skatteretlige regelsæt. Årsagen til dette er til dels allerede diskuteret i forrige afsnit.  

I kapitel 5 er det dog konkluderet specifikt omkring revisors arbejde med erklæringsafgivelsen, at det især 

vurderes at være fremhævelse af forhold i revisors påtegning på årsregnskabet, som er en praktisk 

problemstilling revisor ofte oplever. Årsagen til dette er som oftest en manglende overholdelse af 

skattelovgivning ved et identificeret kapitalejerlån, og det medfører fremhævelse af forhold i revisors 

påtegning.  

På trods af at revisor arbejder med en væsentlighedsbetragtning for de forhold, som skal fremhæves i 

påtegningen i forbindelse med erklæringsafgivelsen, er det sjældent, at kapitalejerlån vurderes 

uvæsentlige. Årsagen hertil er fordi det ofte medfører, at ledelsen kan ifalde ansvar ved manglende 

overholdelse af lovgivningen. At mange ikke er klar over de specifikke gældende skatteretlige 

bestemmelser i LL § 16 E, er ofte årsagen til at mange kapitalejerlån, selvom de opfylder bestemmelserne 

og er lovlige jf. SL 210, ikke bliver beskattet korrekt eller rettidigt.  

Når der ikke sker korrekt og rettidig beskatning af kapitalejerlån, anses det af SKAT for at være en 

manglende overholdelse af skattelovningen, hvorfor det skal fremhæves i revisors erklæring på 

årsregnskabet jf. erklæringsbekendtgørelsen. Men ikke nok med at revisor skal fremhæve forholdet i 

erklæringen, revisorer oplever også at de kapitalejer m.fl., som ikke kender de forskellige regelsæt om 

kapitalejerlån, undrer sig og ikke forstår at når lånet jf. SL § 210 er lovligt, men skatteretligt ikke er 

behandlet korrekt, og at der derfor skal ske anmærkning i påtegningen.  

Det er således problematisk for revisor at få kunden til at forstå, hvad der reelt er galt, og hvorfor det 

medfører en anmærkning i påtegningen. Dette nævnes også i det ene interview, at man i praksis oplever at 

SKAT i stigende grad nyfortolker reglerne i ligningsloven, fordi de nu har et nyt udgangspunkt, da reglerne i 

selskabsloven om kapitalejerlån er ændret. 

Med de nye fortolkninger foretager SKAT så afgørelser i sager, hvor afgørelsen jf. den interviewede ekspert 

er klokkeklar forkert, når man ser på den oprindelige mening med reglen, som SKAT tolker afgørelsen ud 

fra. Det gør at det i praksis er meget svært at overholde reglerne og rådgive om kapitalejerlån.  
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Jeg vurderer derfor, at en ensretning af regelsættene ikke kun vil en have effekt i forhold til omfanget for 

udnyttelsen af muligheden, som lovligt kapitalejerlån jf. SL §§ 210-212 vurderes at have medført, og de 

faktiske problemstillinger, som revisor oplever i arbejdet med erklæringsafgivelsen på årsregnskaber, hvor 

der er identificeret kapitalejerlån, vil også blive reduceret eller helt bortfalde. Desuden vil en ensretning af 

regelsættene gøre rådgivning omkring kapitalejerlån lettere og mindske risikoen for dobbeltbeskatning 

samt eventuelle skattesager. Det er efter min opfattelse svært at forstå, hvorfor reglerne skal være så uens 

og give så mange praktiske problemer for både selskaber og rådgivere. 

I anden del af kapitel 5 konkluderes det, at ændringen i selskabslovens §§ 210-212 ikke vurderes at have 

den afkriminaliserende effekt af danske selskaber med kapitalejerlån, som var ønsket og intentionerne bag 

ændringen af selskabsloven. Yderligere konkluderes det også at ændringen af selskabsloven omhandlende 

kapitalejerlån i teorien måske har haft den ønskede effekt i forhold til at ligestille danske selskaber med 

selskaber i øvrige EU-lande, men i praksis er det svært at vurdere effekten heraf. Årsagen til at det er svært 

at vurdere effekten i praksis i forhold til om danske selskaber er blevet mere ligestillet, er fordi mange 

kapitalejer mfl. slet ikke er opmærksomme på reglerne i øvrige EU-lande. Desuden er de danske 

skatteregler omhandlende kapitalejerlån så unikke, sammenlignet med skattereglerne i andre EU-lande, at 

det er svært at sammenligne forhold.  

Desuden konkluderes det, at ændringerne i selskabslovens §§ 210-212 ikke har haft den ønskede 

afkriminaliserende effekt, fordi der er manglende samspil mellem det selskabsretlige og det skatteretlige 

regelsæt på området. Denne problematik diskuteres i forvejen i både konklusionerne fra kapitel 4 og 

konklusionen fra første del af kapitel 5, men jeg vurderer, at det er svært at tale for en reel 

afkriminaliserende effekt, når faktorerne der har indflydelse på om de selskabsretlige regler og 

mulighederne heri anvendes, er henholdsvis det manglende samspil med de skatteretlige regler, 

interessenternes og samfundet negative opfattelse af kapitalejerlån og Erhvervsstyrelsens samt SKATs 

øgede fokus herpå.  

På baggrund heraf vurderer jeg, at det er svært at argumentere for, at ændringen i selskabsloven om 

kapitalejerlån har haft en afkriminaliserende effekt, når der fortsat er en lang række praktiske 

problemstillinger ved kapitalejerlån. For eksempel anmærkning i revisors påtegning grundet manglende 

overholdelse af skatteretlige bestemmelser eller stigningen i skattesager om kapitalejerlån grundet SKATs 

nyfortolkninger af reglerne i ligningsloven. Det undrer mig, at man overhovedet ændrer i selskabsloven om 

kapitalejerlån, hvis SKAT alligevel bare som modsvar hertil nyfortolker de skatteretlige bestemmelser i et 

forsøg på at stoppe anvendelsen af kapitalejerlån i praksis. 
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6.2. Konklusion 

Formålet med dette speciale var at undersøge konsekvenserne ved ændringsloven, herunder revisors 

erfaring i praksis i arbejdet med erklæringsafgivelsen, samt effekten af ændringsloven sammenholdt med 

de ønskede forventninger hertil. Ved undersøgelsen heraf besvares problemformuleringen: 

”Hvilke konsekvenser har ændringen i loven om kapitalejerlån haft for aflæggelse af kapitalselskabers 

årsregnskaber, hvoraf der fremgår kapitalejerlån, herunder revisors erfaring i praksis med 

erklæringsafgivelsen på årsregnskabet? Samt hvordan har effekten af ændringerne i loven været 

sammenlignet med intentionerne bag og de ønskede forventninger herom?”. 

Der er i specialet redegjort for den teori, der danner baggrund for min vurdering af ændringen i loven om 

kapitalejerlån samt teorien for de øvrige regelsæt som jeg vurderer, omhandler kapitalejerlån og som 

involveres i revisors arbejde i praksis med erklæringsafgivelsen. Yderligere er der også redegjort for den 

teori, som jeg vurdere ligger til grund for det forhold som er mellem revisor og kapitalejer m.fl. samt 

samfundet. 

Ud fra den foretagne analyse i kapitel 4 og 5 samt diskussionsafsnittet ovenfor konkluderes det, at 

ændringsloven har haft den konsekvens, at det nu er muligt for kapitalselskaber lovligt at yde kapitalejerlån 

så længe betingelserne herfor jf. SL § 210 er opfyldt. I praksis anvendes denne mulighed dog ikke i særligt 

stort omfang, fordi mange kapitalejere mfl. ikke er klar over at reglerne er ændret. Dertil så oplever revisor 

i praksis ved arbejdet med erklæringsafgivelsen, at der er en række faktorer som har indflydelse på, om 

muligheden for lovligt kapitalejerlån selskabsretligt anvendes.  

Det er blandt andet det manglende samspil mellem det selskabs- og skatteretlige regelsæt på området for 

kapitalejerlån, SKAT og Erhvervsstyrelsens øgede fokus på kapitalejerlån og interessenternes negative 

opfattelse af kapitalejerlån. Desuden oplever revisor i praksis ved arbejdet med erklæringsafgivelsen samt 

ved rådgivning om kapitalejerlån, at der er en række praktiske problemstillinger som besværliggør 

anvendelsen af SL § 210 og muligheden for lovligt kapitalejerlån.  

Af disse praktiske problemstillinger er det hovedsageligt igen samspillet mellem det selskabs- og 

skatteretlige regelsæt som har flest faldgruber, som man skal være opmærksom på.  

Desuden er konsekvensen ved at overse en af disse faldgruber potentielt en politianmeldelse og en 

langvarig skattesag, som kan koste kapitalselskaberne og kapitalejere m.fl. dyrt, men også ramme revisor 

hårdt. Dette er også årsagen til, at det på baggrund af analysen og diskussionen endeligt er konkluderet, at 

danske selskaber ikke vurderes afkriminaliseret.  
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Desuden er konklusionen også, at danske selskaber i praksis ikke er blevet mere ligestillet sammenlignet 

med øvrige EU-lande, selvom det var intentionen med ændringerne i selskabsloven omhandlende 

kapitalejerlån. Det er vurderingen, at de er blevet mere ligestillet rent teoretisk, men i praksis er det igen de 

unikke skatteretlige bestemmelser som er afgørende for, at det ikke kan konkluderes de på trods af 

ændringsloven ikke er blevet mere ligestillet med øvrige EU-lande, hvor kapitalejerlån er lovlige. 

6.3 Perspektivering 

Problemformuleringen er udsprunget af ændringslovens vedtagelse, som medførte betinget lovliggørelse af 

kapitalejerlån. Efterfølgende har debatten herom båret præg af at de skatteretlige bestemmelser om 

kapitalejerlån ikke er ændret, hvorfor der i praksis er en del problemstillinger. At dette er tilfældet, var ikke 

en del af intentionerne, som er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget om ændringen af 

selskabslovens §§ 210-212. I stedet var fokus dengang på at afkriminalisere danske selskaber og ligestille 

dem selskaber i øvrige EU-lande, hvor kapitalejerlån er lovligt.  

På baggrund heraf valgte jeg at fokus for dette speciale skulle være at undersøge de faktiske konsekvenser 

ved ændringsloven og effekten heraf sammenlignet med de intentioner og ønsker, man havde dengang 

man udarbejdede lovforslaget. Derfor vil jeg i dette afsnit foretage en perspektivering til andre 

undersøgelsesspørgsmål som er opstået som konsekvenser af min undersøgelse. 

Da samspillet mellem de skatteretlige- og selskabsretlige regler om kapitalejerlån fylder meget i min 

undersøgelse vurderer jeg, at det kunne være et interessant undersøgelsesfelt at foretage en analyse af 

den danske skattelovning på området for kapitalejerlån sammenholdt med en analyse af for eksempel den 

tyske, svenske eller engelske skattelovgivning på området. Specielt i forhold til en sammenligning og 

vurdering af fordele og ulemper samt forslag til eventuelle ændringer baseret herpå eller måske med 

inddragelse af reglerne for selvfinansiering, som løsningsforslag. Et andet emne som jeg vurdere kunne 

være interessant at forske nærmere i fra min undersøgelse, kunne også være fravalg af revisionspligten i 

relation til realiteten i omfanget af kapitalejerlån i danske selskaber.  

I indledningen tages der udgangspunkt i de kendte tal for anmærkninger om kapitalejerlån, men tallet 

vurderes reelt at være højere.83 Årsagen til at de faktiske tal ikke kendes skyldes, at mange mindre 

selskaber har fravalgt revision. I 2017 var det kun 4 ud af 10 selskaber, der valgte at få revideret deres 

regnskaber, hvorfor det anslås at et sted mellem 10.825 og 23.445 regnskaber for 2017 ville have fået en 

anmærkning, men disse er ikke synlige, fordi revision m.v. er fravalgt.83 

                                                           
83 Kilde: Analyse ”Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af revision” 
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På baggrund heraf vurderer jeg, at det kunne være interessant at undersøge om noget i stil med et moms- 

og skattetjek kunne være et bud på at forbygge og mindske gabet samt hjælpe selskaberne med at få et 

eventuelt kapitalejerlån håndteret korrekt før det ender i en skattesag. Alternativt kunne man i relation til 

ovenstående også undersøge, om det reelt ville være mere hensigtsmæssigt for samfundet, hvis regler om 

revisionspligt blev strammet, som en konsekvens af, at der den seneste tid har været en del store sager om 

bedrag og snyd med moms og skat, herunder udbytteskat og fejl i momsangivelser. 

Stramning af hvidvaskreglerne og indberetningspligten til SØIK84 kunne også være interessant at forske 

nærmere i fra min undersøgelse. Det debatteres i nogle af de artikler, som jeg har udvalgt til specialet, men 

jeg har valgt at afgrænse mig fra det i specialet fordi det endnu er så nyt. Jeg vurderer dog, at det kunne 

være interessant at undersøge konsekvenserne i forhold til området for kapitalejerlån samt vurdere disse i 

forhold til debatten om, hvorvidt der i praksis vil være tale om en bagatelgrænse for indberetningspligt 

selvom loven foreskriver der ikke er en. 

JES85 nævner dette i sit interview, hvor han siger: ”… det vil du ikke kunne læse noget sted i de udmeldinger 

der er fra FSR omkring den her underretningspligt, men det som man har givet hinanden håndslag på i FSR’s 

hvidvask arbejdsgruppe … at man bruger den samme væsentlighedsvurdering, som man er vant til at bruge 

i påtegningen, den bruger man også i forhold til om der skal ske indberetning til bagmandspolitiet … FSR 

ved, at Styrelsen vil være uenig i den fortolkning. Men man er så sikker på, at hvis det kom til en vurdering 

ved domstolene, så vil det simpelthen blive underkendt. Det skal ikke være så firkantet.” 

Fordelen ved i praksis at arbejde med en væsentlighedsbetragtning vil være, at man kan bruge den samme 

argumentation. Hvis et kapitalejerlån er uvæsentligt og medtages i påtegning, så skal der heller ikke 

foretages indberetning til SØIK. Det kunne derfor være interessant at undersøge nærmere om 

konsekvenserne herved. Desuden vurderer jeg, at det inden for samme emne kunne være interessant at 

undersøge konsekvenserne ved stramning i reglerne i forhold til problemstillingen omkring at revisors 

indberetningspligt måske modstrider tavshedspligten.  

Undersøgelsen i specialet har således ledt mig til nogle andre mulige undersøgelsesspørgsmål, som jeg 

vurderer også kunne være interessante at undersøge nærmere. Jeg har dog i specialet forsøgt at holde mit 

fokus på ændringslovens konsekvenser for årsregnskaber og revisors arbejde i praksis med 

erklæringsafgivelsen samt effekten af ændringsloven sammenholdt med intentionerne og forventninger 

hertil, for at sikre at emnet blev behandlet tilfredsstillende.  

                                                           
84 Forkortelse: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk International Kriminalitet 
85 Forkortelse: Jesper Seehausen, respondent interview 
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Kapitel 7 
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- Erhvervsministeriet (2017). Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer. BEK nr. 1468 af 

12/12/2017 

- Erhvervsministeriet (2019). Bekendtgørelse af årsregnskabsloven. LBK nr. 838 af 08/08/2019 

7.1.4 Rapporter m.v. 

- FSR – danske revisorer (2019). Tillid til dansk erhvervsliv – i hvilken retning bevæger tilliden sig? 

Lokaliseret: https://www.fsr.dk/politik-analyse/analyser-og-surveys/analyser 
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- FSR – danske revisorer (2020). SMV-virksomheders behov for rådgivning i fremtiden. Lokaliseret: 

https://www.fsr.dk/politik-analyse/analyser-og-surveys/analyser 

- FSR – danske revisorer (2019). Anmærkninger fra revisor og mistede oplysninger ved fravalg af 

revision. Lokaliseret: https://www.fsr.dk/politik-analyse/analyser-og-surveys/analyser 

- FSR – danske revisorer (2018). Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån. Lokaliseret: 

https://www.fsr.dk/politik-analyse/analyser-og-surveys/analyser 

- Erhvervsstyrelsen (2009). Vejledning om Godkendte revisorers erklæringer 

(erklæringsbekendtgørelsen). Lokaliseret: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-

bekendtgorelsen-om-godkendte-revisorers-erklaeringer 

7.2 Bilagsregister 

7.2.1 Bilag 1 – Analyse FSR – danske revisorer 

-  Analyse modtaget fra FSR om antal selskaber med ulovlige lån (se særskilt vedhæftet) 

7.2.2 Bilag 2 – Dataudtræk respondenter spørgeskema 

- Dataudtræk fra Beierholms medarbejderdatabase over udvalgte respondenter spørgeskema  

(se særskilt vedhæftet) 

7.2.3.Bilag 3 - Spørgeskema 

- Spørgeskema (se særskilt vedhæftet) 

7.2.4 Bilag 4 - Svaroversigt spørgeskema 

- Svaroversigt spørgeskema (se særskilt vedhæftet) 

7.2.5 Bilag 5 – Svar fordelt pr. spørgsmål spørgeskema 

- Dataark med svar fra spørgeskemaundersøgelsen fordelt pr. spørgsmål (se særskilt vedhæftet) 

7.2.6 Bilag 6 - Oplæg interviews 

- Oplæg interviews (se særskilt vedhæftet) 

7.2.7 Bilag 7 - Lydfiler interviews 

- Lydfil interview Knud Ejnar Legaard (se særskilt vedhæftet) 

- Lydfil interview Jesper Seehausen (se særskilt vedhæftet) 

7.2.8 Bilag 8 - Transskriberet interviews 

- Transskriberet interview KEL (se særskilt vedhæftet) 

- Transskriberet interview JES (se særskilt vedhæftet) 


