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1 Metodeafsnit 

 Indledning 

 

”Ordlyden direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for, yder lån eller stiller sikkerhed for” er 

inspireret af ordlyden i selskabslovens § 210. Formålet hermed er, at der skal anvendes en bred 

fortolkning af området for skattepligtige lån på linje med ulovlige aktionærlån uden at dette 

nødvendigvis medfører, at fortolkningen af de to lovbestemmelser altid vil være ens. De to 

lovbestemmelser skal varetage forskellige hensyn, hvorfor fortolkningen i nogle situationer kan være 

forskellig. Ligningslovens § 16 E skal fjerne incitamentet til at udbetale løn eller udbytte i form af lån. 

Der kan derfor ikke gives en udtømmende beskrivelse af, hvilke dispositioner, der vil være omfattet af 

beskatningen. Midler stillet til rådighed vil f.eks. omfatte aftaler, hvor det eftervilkårene kan være 

usikkert, om der formelt set foreligger et låneforhold. Der kan også være tale om situationer, hvor det 

kontrollerede selskab på anden måde end ved egentlige udlån eller sikkerhedsstillelse medvirker til, at 

aktionæren får udbetalt løn eller udbytte i anden form.”1 

 

Ovenstående lovbekendtgørelse er fra Skatteministeriet, som forholder sig til opståen af det ulovlige 

kapitalejerlån. I denne kommentar til selskabsloven og ligningsloven, har man her fortolket på 

selskabsloven og kommet frem til incitamentet for beskatning af lån eller hævninger foretaget i 

selskabet. Her påvirker det ejeren af selskabet, der skal beskattes af lån foretaget i selskabet ved 

hævning af midler eller sikkerhedsstillelse til ejerkredsen, samt nærtstående parter. Der har været en 

tendens hos selskabsejer og ledelsen i selskaber, hvor man har foretaget udlodning af likvide midler i 

det selskabsretlige regi, til brug for private anliggender. Der er i de fleste tilfælde af ulovlige 

kapitalejerlån, tale om en virksomhedsejer, som ikke har været klar over, at der ikke må foretages 

hævninger af midler i virksomheden, til brug for private foretagender. I dette scenarie ser vi at, de 

fleste ejere laver en tilbagebetaling af de udbetalte midler, som er trukket ud privat. Her er man ikke 

observant på den pågældende lovgivning om, at der skal korrigeres selskabsretligt og skatteretligt. I 

tilfælde af kapitalejerlån, skal der foretages to handlinger, som skal eksekveres, før man som 

selskabsejer kan blive fri for sit kapitalejerlån. Her skal der foretages en selskabsretlig regulering og en 

skatteretlig regulering, disse to tilgange er nødvendigt, hvis selskabsejer har overtrådt loven om 

hævning af midler i selskabet. Her vil det mest ansvarlige være at undersøge hvilke muligheder der er 

for tilbagebetaling. I forbindelse med indførelse af LL §16 E, som efter sigende skulle gøre ulovlige 

kapitalejerlån helt ulovlige og være med til at være adfærdsregulerende i forhold til kapitalejer, bliver 

beskattet af de midler han trækker ud af selskabet. Det er vigtigt at pointere at der har været en 

stigende tendens tidligere, men indførslen af ligningsloven § 16 E har været med til at problematisere 

 

1 (Skatteministeriet, Forslag til ændring af ligningsloven, 

2012) 
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indfrielsen af det ulovlige lån og selskabsejer er derfor blevet mere opmærksom på hvilke 

transaktioner der foretages selskabs- og skatteretligt. 

 

På baggrund af det ovenstående udspil, har vi valgt at undersøge området og herigennem belyse 

områderne indenfor kapitalejerlån og hvordan kapitalejerlån behandles korrekt selskabsretligt og 

skatteretligt. 

Der vil indledningsvist i opgaven, blive undersøgt og belyst områderne ulovlige kapitalejerlån, samt 

undersøge hvilken, regnskabsmæssig og skattemæssig tilgang, der skal bruges for at korrigere dette. 

Der vil i opgaven blive taget stilling til den tilgang der skal bruges for at rette op på den 

uhensigtsmæssige hævning, der er foretaget i selskabet, når man har et ulovligt kapitalejerlån.  

Her vil vi kigge på den selskabsretlige behandling først, og herefter kigge på hvordan den skatteretlige 

tilgang til kapitalejerlån fungerer. 

Herefter vil vi behandle forskellige tilgange og hovedregler, som skal behandles, når man taler om 

skatteret, og selskabsret. Vores undersøgelse vil primært tage udgangspunkt i afgørelser fra SKAT, 

samt arbejdsnotatet fra Erhvervsstyrelsen, som har fungeret som styresignal til ovenstående teser. 

Ydermere vil vi undersøge, hvordan tendensen i kapitalejerlån ser ud, og her vil vi have eksempler på 

hvordan et scenarie med et kapitalejerlån kan udspille sig og hvilke undtagelser der forekommer. 

 

På baggrund af indledende områder, har vi valgt at undersøge hvordan og hvornår der opstår et 

ulovligt kapitalejerlån, samt hvordan dette behandles selskabsretligt og skatteretligt. I ovenstående 

scenarie har vi taget udgangspunkt i den gældende praksis, om behandling af lån i selskabsretlig regi. 

Her vil vi komme ind på følgende områder: Konsekvensen ved at have ulovlige kapitalejerlån, hvordan 

undgår man det ulovlige kapitalejerlån og hvordan skal dette behandles regnskabsmæssigt og 

skattemæssigt. Indledningsvist vil vi redegøre for praksissen omkring de ulovlige lån, og herved få en 

grundforståelse for hvordan teorien forlyder om LL §16 E samt selskabslovens § 210 til 215. 

 

Afslutningsvis vil vi danne os et overblik og drage konklusioner, og komme med perspektivering til 

hvordan behandlingen af ulovlige kapitalejerlån kan undgås. Hertil Hvordan dette kan udbedres i 

årsrapporten, samt behandlingen skattemæssigt. 
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 Opgavestruktur 

I nedenstående figur, er der en illustreret figur af hvordan vores opgave er opbygget indholdsmæssigt. 

Vi foretager en kronologisk gennemgang af det udarbejdede materiale, som gør det mere overskueligt 

for læseren at overskue områder der gennemgås i projektet. 

Ved brug af nedenstående orden, vil læseren få bedre forståelse for indholdet, hvis det læsses 

kronologisk og derved opnå en større forståelse for opgavens indhold. 

 

Som illustreret i figuren nedenfor, vil opgavens struktur være inddelt i 4 hovedområder, som følgende, 

en introduktion og redegørende del til det ulovlige kapitalejerlån. Herudover er der udarbejdet en 

undersøgende og analyserende del, som kommer ind på hvordan det ulovlige kapitalejerlån behandles 

regnskabsmæssigt såvel som skattemæssigt. Ydermere vil vi kigge på behandlingen af ulovlige 

kapitalejerlån i forhold til aflæggelsen af årsrapporten. 

Til sidst vil vi drage konklusioner på de redegørende og analyserende niveauer, som er gennemgået i 

de respektive områder. 

  

 

 Målgruppe 

Den primære målgruppe, som vi i opgaven henvender os til, vil være anpartsejer, kapitalejer, samt 

direktionen, som varetager den daglige drift i selskabet. Disse vil herudover også være omfattet af det 

ulovlige kapitalejerlån. Her vil vi oplyse brugeren om den situation, som kan forekomme, hvis der 

optages et ulovligt kapitalejerlån, fra ledelsen eller kapitalejer. Opgaven vil ydermere henvende sig til 

rådgivere såsom revisorer, til oplysning for hvordan det ulovlige kapitalejerlån fungerer, samt hvordan 

disse problemstillinger behandles. Ydermere er dette et meget komplekst område at bevæge sig ind 

på, og derfor har vi valgt kun at gå i dybden med hvordan det selskabsretligt og skattemæssigt kan 

korrigeres i forhold til at optage det ulovlige lån i et kapitalselskab.   

Introduktion og redegørelse for det ulovlige kapitalejerlån

Undersøgende gennemgang af behandlingen af kapitalejerlån

Behandlingen af det ulovlige kapitalejerlån i årsrapporten

Afrunding på det ulovlige kapitalejerlån
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 Problemformulering 

Formålet med afgangsprojektet er at identificere, undersøge og analysere hvornår der opstår et 

ulovligt kapitalejerlån, herunder hvordan et ulovligt kapitalejerlån behandles og sanktioneres i hhv. 

selskabsretligt regi og skatteretligt regi. 

En undersøgelse af den regnskabsmæssige behandling og omtale i årsrapporten ved ulovlige 

kapitalejerlån vil også blive gennemgået. 

Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvornår opstår der et ulovligt kapitalejerlån hhv. selskabsretligt og skatteretligt? 

2. Hvordan behandles kapitalejerlån selskabsretligt, herunder hvordan disse sanktioneres og 

hvilke muligheder kapitalejer har for at afhjælpe det ulovlige kapitalejerlån i selskabsretligt regi?  

3. Hvordan behandles kapitalejerlån skatteretligt, herunder hvordan disse sanktioneres og hvilke 

muligheder kapitalejer har for at afhjælpe det ulovlige kapitalejerlån i skatteretligt regi?  

4. Hvordan skal et ulovligt kapitalejerlån behandles i relation til aflæggelse af årsrapporter? 

 

 Afgrænsning 

 For at centralisere opgavens formål, har vi valgt at afgrænse opgavebesvarelsen, for at udbyttet bliver 

mere konkret og fyldestgørende for læseren. I opgaven vil der udelukkende behandles dansk 

lovgivning, som primært af dækket af selskabsloven § 1 om kapitalselskaber. Her vil vi udelukkende 

kigge på afgørelser og konklusioner, som er stillet efter ligningsloven § 16 E er indført 16. august 2012. 

Vi har i følgende afsnit valgt at afgrænse os til danske virksomheder klasse B, da det er denne type af 

virksomheden, der bliver behandlet flest af i vores indsamlede materiale. Dette omfatter anparts-, 

aktie og Iværksætterselskaber, yderover disse vil vi i den skatteretlige el af opgaven beskrive 

skattetransparante enheder og lån til juridiske personer, såsom P/S K/S og I/S. 

Dødsboer, trust og fonde 

Der vil i gennemgangen af opgavens omfang ikke være omtalt dødsbo, trust og fonde, som er omfattet 

af ligningsloven § 16 E og dertil ikke yderligere gennemgås. 

Sikkerhedsstillelser 

Sikkerhedsstillelse er også et af de områder, som vi har valgt at udelukke fra opgaven, da vi mener at 

sikkerhedsstillelse ikke er den typiske form af ulovlige kapitalejerlån, som forekommer i selskaber. Vi 

vil i opgaven komme ind på at sikkerhedsstillelse er en mulighed, men er ikke yderligere beskrevet. 

Udland 

Der vil i belysningen af opgaven kun blive beskrevet dansk lovgivning, og danske regler for ulovlige 

kapitalejerlån. Der tages udgangspunkt i selskaber, som er fuld skattepligtige i Danmark og er underlagt 

de danske skatte- og selskabsregler. 
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Selvfinansiering 

Vi vurderer at selvfinansiering som defineret i selskabsloven § 206, hører uden for vores 

undersøgningsfelt og derfor har vi valgt os at begrænse vores undersøgelse herom. Derfor har vi valgt 

at området ikke yderligere behandles, da selvfinansiering ikke yderligere vurderes konkret for vores 

udarbejdede eksempler i gennemgangen af opgaven. Vi kommer kort til at kigge på dette i afsnittet 

om behandlingen af den skatteretlige behandling i forhold til kapitalejerlån. 

Behandlingen før 2012 af ulovlige kapitalejerlån 

Der vil i opgaven ikke blive behandlet området ulovlige kapitalejerlån før indførelsen af ligningsloven, 

da vi ikke mener det er relevant for undersøgelsen. Ydermere mener vi heller ikke at det har nogen 

gav for læser at vi foretager gennemgang af tidligere regler på områderne indenfor selskabsret og 

skatteret. 

 

Vi vil ligeledes have fokus på nuværende lovgivning om området kapitalejerlån. Der vil i 

regneeksemplerne og bilag være taget udgangspunkt i dansk udbytteskat på 27%2, heri vil der ikke 

medtages personbeskatning A-skat og AM-bidrag, samt andre skattesatser en kapitalejer er forpligtet 

til. Det vil kun være begrænset til fuldt skattepligtige personer i Danmark, under gældende regler 

herfor. 

Ydermere vil vi have begrænset fokus på finansieringen af et kapitalejerlån, dette vil vi ikke yderlige 

undersøge eller komme nærmere ind på i opgaven.  

Udover dette vil der i vores dataindsamling, være en analyse, som tager udgangspunkt i revionspligten, 

med beskrivelse af hvor mange påtegnelser og supplerende oplysninger, som årsrapporten skal 

indeholde, når der er foretaget et ulovlige kapitalejerlån. Dette vil vi undersøge nærmere i afsnittet 

om erklæringer, påtegninger og forbehold. 

 

 Metode 

Der vil i metodevalget i denne opgave være fokus på Ligningsloven § 16 E, Her vil store dele af vores 

opgave omhandle denne lovgivning, udover ligningsloven § 16 E, vil vi komme ind på Selskabsloven § 

210 til 2015, da disse paragraffer primært omhandler store dele af ulovlige kapitalejerlån og hvordan 

disse skal berigtiges i selskabsretlig regi. 

Vores fremgangsmetode til at besvare dele af problemstillingen i opgaven, vil tage afsæt i 

nedenstående teori for metodevalg. Her vil vi gennemgå og belyse hvordan opgaven er struktureret, 

samt få overblik over hvilke kilder der benyttes i opgaven for at understøtte vores teorier.  

I opgavens gennemgang har vi benyttet os af sekundære kilder, der er udarbejdet af eksterne 

producenter. 

 

2 (Love, Danske Love, Kildeskatteloven § 65, 2021) 
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Dataindsamlingen af den sekundære litteratur, er bestående af både kvalitative og kvantitative data. 

Ved indsamlingen af empiri til opgavens indhold, har vi valgt at benytte os af kvantitative data, for at 

få et stort perspektiv af området indenfor ulovlige kapitalejerlån, udover dette fokuserer vi på et par 

kvalitative datakilder, i form af undersøgelser, hvor igennem vi bakker vores teori og kvantitativ 

metode op.  

Ydermere byder dette også på en mere dybdegående forståelse af undersøgelsen. Størstedelen af det 

udvalgte materiale består primært af datatypen hårddata, da de udarbejdede analyser til brug for 

læsers oplysning af indholdet. Ved brugen af hårddata til gennemgang af materialevurdering, har vi 

også valgt at inkorporere de bløde data, til supplering, disse data vil være artikler, som er 

holdningspræget, men samtidig dyberegående for vores analyser. Herefter er det undersøgende 

formål med udarbejdelsen at opgaven skal give en helhedsforståelse af de forhold, som bliver 

tilvejebragt ved undersøgelsen. 

 

1.6.1 Dataindsamling og kildekritik 

Ved indsamlingen af data, er det vigtigt at være kritisk overfor sine data, da der i kilderne vil kunne 

være en subjektiv holdning til det undersøgende element. Der vil i opgaven blive behandlet teorier fra 

de primære kilder, som er selskabsretlige og skatteretlige lovtekster, udgivelser og afgørelser fra 

myndighederne. I disse kilder vurderer vi at de vil være valide, da de kommer fra en lovgivende instans, 

de danske myndigheder. Disse kilder og artikler, som er udgivet, som et styresignal, til hvordan man 

afholder sig fra det ulovlige kapitalejerlån.  

Til at underbygge vores teorier og indhold i opgaven, har vi med de kvantitative artikler og udgivelser 

forholdt os kritisk til materialet, da der forekommer en subjektiv holdning til de udgivne artikler, der 

bruges til informationssøgning. På baggrund af dette har vi forholdt os skeptiske overfor udtalelse, og 

sammenholdt dette med vores kvalitative undersøgelser, samt afgørelse og bindende svar fra 

myndighederne. 

Analyser som er benyttet i opgaven, har sin oprindelse fra FSR, foreningen for danske revisorer, som 

har udarbejdet dette materiale til formål for vores analyse, da der ses på hvor mange kapitalejerlån 

der forekommer og diskussionen af hvordan dette bringes i orden. Udover indsamlede analyse fra FSR 

har vi udarbejdet eget materiale til brug for eksemplerne i opgaven, der belyser vores gennemgang. 

Ydermere er der anvendt faglitteratur, der vedrører det ulovlige kapitalejerlån i bogen kapitalejere & 

selvfinansiering. Bogen er udarbejdet af en specialist indenfor området kapitalejerlån, hvilket vi har 

brugt, som vores primære kilde til information af området. Forfatteren Martin Chr. Kruhl er advokat 

hos advokatfirmaet LETT og Ole B. Sørensen er statsautoriseret revisor og skattepartner hos BDO. 

Der kan i et vist omfang siges at der er tale om 2 eksperter, som har stor erfaring indenfor området. 

Når dette er sagt, har vi stadigvæk valgt at have en vis skepsis omkring deres tilgang, da deres bog 

indeholder holdninger til emnet, som er modstridende til det materiale vi har indsamlet fra 

myndigheder, i dette tilfælde Skattestyrelsens afgørelser og Erhvervsstyrelsen notat om ulovlige 

kapitalejerlån. 
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 Begreber og definitioner 

 

Forkortelser, Termer og Betegnelser 

Der er i dette afsnit beskrevet de forskellige forkortelser og termer, som gennemgås i opgaven. Der er 

her lavet en oversigt over hvilke lovgivninger og forkortelser af myndigheder og instanser. 

 

Forkortelser 

Love 

- LL - Ligningsloven 

- PSL - Personskatteloven 

- SEL - Selskabsskatteloven 

- SL - Selskabsloven 

- STL - Statsskatteloven 

- ÅRL - Årsregnskabsloven 

- KGL - Kursgevinstloven 

- KSL - Kildeskatteloven 

- RL - Renteloven 

 

Termer 

- SKM – Skatteministeriets offentliggørelse af domme og afgørelser 

- SR – Skatterådet 

- LSR – Landsskatteretten 

- SØIK – Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet 

 

Selskabsformer 

- A/S – Aktieselskab 

- ApS – Anpartsselskab 

- IVS – Iværksætterselskab 

- K/S – Kommanditselskab  

- P/S - Partnerselskab 

- I/S - Interessentskab 
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Betegnelser og begreber 

Nærtstående parter jf. LL § 16 H, stk. 6; 

Nærtstående jf. Ligningsloven 

Personer der altid vil være nærtstående Personer der ikke er nærtstående 

- Ægtefælle - Søskende 
- Forældre - Svoger/svigerinder 

- Bedsteforældre - Niecer/nevøer 

- Børn - Fætre/kusiner 
- Børnebørn - Mostre/fastre/tanter/onkler 

- Ægtefæller til børn og børnebørn - Samlevere 
- Dødsboer efter personer nævnt 

herover 
 

  

         TABEL 1 - NÆRTSTÅENDE PARTER JF. LL § 16 H, STK. 6, EGEN TILVIRKNING 

 

 

Selskaber: 

Begrebet selskaber vil være betegnelsen for alle former for juridiske personer, som er underlagt regler 

i selskabslove, og ligningsloven paragraffer. 

Kapitalejer & Ledelse: 

Betegnelsen ’kapitalejer’ vil dække over direktionen, ledelsen, bestyrelsesmedlemmer, som er 

omfattet af selskabsloven, samt omfattet af ligningsloven og selskabsloven § 5. Direktører der er 

registret hos Erhvervsstyrelsen som en del af direktionen 

Ulovlige kapitalejerlån: 

Betegnelsen ’ulovlige kapitalejerlån’ bruges til at beskrive de former for lån, som 

ledelsen/bestyrelsesmedlem eller nærtstående part har foretaget i selskabet. Her påtænkes der lån, 

sikkerhedsstillelse og fordring af midler.  
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2 Hvornår opstår der et ulovligt kapitalejerlån hhv. selskabsretligt og 

skatteretligt? 

 

 Kapitalejerlån selskabsretligt 

For forståelse af ulovlige kapitalejerlån, har vi i det følgende afsnit valgt at gøre rede for hvordan et 

kapitalejerlån opstår, både selskabsretligt såvel som skatteretligt. I dette område vil vi kigge nærmere 

på, hvilke lovgivninger der kan henvises til. Ydermere vil der være konkrete eksempler på hvordan det 

ulovlige kapitalejerlån opstår, jf. de nedenstående illustrationer. 

Som indledningen i opgaven citerer, opstår forbuddet mod kapitalejerlån i selskabsloven § 210 stk. 1. 

Lovgivningen lyder følgende: 

”Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber 

m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet 

efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der 

mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der 

ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller 

på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende 

anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.” 3 

 

I lovgivningen beskrives, hvilke selskaber, som er er omfattet af forbuddet i selskabsloven, herunder 

kapitalejerselskaber, er beskrevet i ovenstående lovgivning. I udtrækket fra selskabsloven, er det 

beskrevet hvordan man som selskabsejer og ledelse i et kapitalejerselskab, ikke må stille direkte eller 

indirekte lån til fysiske personer. Herunder er der en række undtagelser, som vil blive gennemgået i et 

af de efterfølgende afsnit. 

Som beskrevet af Skattestyrelsens juridiske vejledning4 vedtog man i 2012 i folketinget, at der ved 

foretagelse af et ulovligt kapitalejerlån skal foregå en beskatning af de hævninger, som kapitalejer 

foretager sig. 

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal, hvilket indeholder en række eksempler på, hvordan 

en aktionær eller kapitalejer bliver beskattet af det ulovlige lån. Man har fra Skattestyrelsens side, valgt 

at lave dette styresignal, for at forenkle måden hvorpå dette gøres korrekt. I dette styresignal fra 

Skattestyrelsen skelnes der mellem virksomhedslån til forretningsrelaterede formål eller om der blot 

var tale om et udlån til en nærtstående part.  

Man har valgt, at incitamentet for at foretage disse ulovlige kapitalejerlån, skulle være pålagt en straf 

i form af hård beskatning, samt renter. Man har valgt at de selskaber, som foretager disse lån, bliver 

omfattet af LL § 16 E, som følge af at anpartshaver ikke skal have lov til at trække midler ud af sit 

selskab, uden nogen former for beskatning. 

 

3 (Desk, 2012) 4 (SKAT, Juridisk vejledning, 2012) 
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Tidligere har det været sådan, at når et selskab har trukket midler ud til det formål at bruge dem i form 

af lån eller sikkerhedsstillelse, har der ikke været en entydig straf. Herefter har man valgt at indføre 

ligningsloven § 16 E, netop dette vil blive behandlet i det skatteretlige område af opståen af ulovlige 

kapitalejerlån. 

 

2.1.1 De nuværende regler selskabsretligt 
 

2.1.2 Hvem er omfattet af selskabsloven SL § 1 
Dem som er omfattet af selskabsloven, lyder jf. SL § 1 at denne lov er efter anvendelse på alle 

aktieselskaber, anpartsselskaber. Betegnelsen for disse, er kapitalselskaber, som har betegnelsen A/S 

eller ApS. Selskaber som er omfattet af dette, hører automatisk ind under selskabsloven, der er i SL § 

5 stk. 1 til stk. 315 beskrevet definitionen af hvad et selskab er.  

Som beskrevet i ovenstående afsnit, har vi begrænset os i selskabsloven, da vi har valgt at kigge på de 

lovgivninger i selskabsloven, som gør sig omfattet af udlån til kapitalejer og dets nærtstående parter. 

Når man snakker om ulovlige kapitalejerlån selskabsretligt, vil man lovgivningsmæssigt forholde sig til 

SL § 210 frem til SL § 215. Her er det udpenslet at de kapitalselskaber, som foretager udlodning af 

midler til selskabsejer og ledelse i selskabet, er pålagt behandling om kapitalejerlån. 

 Lige så snart der foretages udlodning selskabsretligt, vil selskabet være omfattet af det ulovlige 

kapitalejerlån. Ved behandlingen af dette vil vi i de følgende afsnit belyse, hvordan selskabsloven 

behandler kapitalejerlån, samt hvordan disse skal korrigeres jf. selskabsloven.  

2.1.2.1 Nærtstående parter 
Der vil i det indeværende afsnit, blive taget stilling til, hvordan man kan undgå et kapitalejerlån og 

hvordan man ser på forholdet mellem nærtstående parter. Disse forhold vil blive drøftet og sat i 

perspektiv i form af eksempler vi har udarbejdet på baggrund af SL § 210 stk. 1. 

Personer, med tilknytning til selskabets ledelse mv., er omfattet af SL § 210 stk. 1. Her ser man på 

personer med relation til kapitalejer, derfor nærtstående parter, som har påvirkning på ledelsens 

økonomiske stilling. Nærtstående parter jf. LL § 16E er illustreret i forkortelser og termer i indledningen 

af opgaven.  

 

5 (Retsinformation, retsinformation, 2021) 
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Til højre ses en illustration, som er udformet for at 

eksemplificere og ikke mindst for at danne sig et 

overblik over, hvordan en relation mellem de 

nærtstående parter, kapitalejeren og selskabet kan 

udforme sig:  

Selskab A/S: som det kan ses i illustrationen til 

højre, vil ledelsen i selskabet A/S, ikke kunne 

modtage midler eller former for sikkerhedsstillelse 

på baggrund af en fordring. Der vil i dette tilfælde 

kunne foretages udlodning af udbytte eller løn til 

det respektive selskab. 

 

B & C Holding ApS: Samme regler gælder for oven 

liggende holdingselskaber. Her kan der heller ikke 

stilles sikkerhed til, eller have fordringer, da dette 

vil anses for at være et ulovligt kapitalejerlån. Dog 

vil der ikke være tale om et ulovligt kapitalejerlån, 

hvis dette er til ledelsen i B og C’s Holding ApS. 

Dette skyldes, at ledelsen ikke har en 

bestemmende indflydelse på A/S, altså 

driftsselskabet. Ledelsen i B og C har hermed ikke 

tilstrækkelig påvirkning på driften i A/S og derved vil der ikke opstå ulovligt kapitalejerlån. 

  

A: Der vil i tilfælde af udlån til A og andre af de ovenstående nærtstående parter, forekomme en ulovlig 

fordring til kapitalejer. Jf. SL § 210, gælder de personer, som er tilknyttet eller omfattet af reglerne 

herfor. Nærtstående parter vil udgøre de opadgående og nedadgående linjer fra A, altså forældre eller 

børn. Som det kan ses i illustrerede figur ovenfor, vil næsten al udlån eller sikkerhedsstillelse, til A’s 

sfære, være et ulovligt kapitalejerlån, det er kun i særlige omstændigheder, at søskende ikke medtaget 

i denne. Vi vil i næste afsnit gennemgå søskende særskilt i følgende afsnit. Der er her tale om personer 

med særlig nær relation, som man i selskabsloven mener ikke kan lave udlån eller fordringer til.  

  

A’s bror: Når der er tale om selskabsretlige linjer, vil der i den henseende, ikke være tale om søskende, 

som nærtstående part. Her anses det som lovligt at lave et udlån af midler til sin bror eller søster fra 

A/S. Dog skal det siges, at det ovenstående eksempel baseres på en individuel vurdering fra 

Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen. Hvorvidt det er lovligt eller ej, er betinget af karakteren af 

forholdet mellem parterne.” I tilfælde af, at der foretages et udland eller sikkerhedsstillelse, som er I 

overensstemmelse med de markedsmæssige vilkår, så vil det være muligt for A/S at foretage et udlån 

til A’s bror eller søster. 

 

 

FIGUR 1 – EGEN TILVIRKNING 
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Landsskatterettens afgørelse om ulovligt kapitalejerlån til nærtstående parter 

I det næste eksempel på nærtstående parter, har vi valgt at kigge på SKM2020.386.LSR6, som er en 

afgørelse fra 2014, hvor man kigger på en sag om nærtstående parter7. Afgørelsen lægger vægt på, at 

faren i dette tilfælde, havde solgt alle sine anparter til datter og niece. Herefter sælger niecen sine 

anparter til datteren. Datteren ejer nu 100% af selskabet, hvorpå faren havde optaget et lån til 

selskabet, i perioden hvor han ikke ejede anparter selv. Spørgsmålet som rejses her, er om faren var 

omfattet af LL § 16 E, og om der var tale om et ulovligt kapitalejerlån. I landsskatteretten kom man 

frem til, at efter LL § 16 E stk. 1. kræver det at långiver og låntager er omfattet af LL § 2. Da faren havde 

overdraget sine anparter til datten i 2013, fandt Skattestyrelsen ikke anvendelse af LL § 16 E, grundet 

manglende forbindelse til LL § 2. 

Landsskatteretten sagde dog, at de lån der var optaget i 2014 ville blive beskattet efter LL § 16 E, da 

faren havde forbindelse til selskabet via datteren. I et udtræk fra juridisk vejledning, beskrives det 

således:  

” Den låntager, der slet ikke ejer aktier, vil således ikke kunne blive omfattet af LL § 16 E, selv om han 

er nærtstående til en, der udøver bestemmende indflydelse. Det fremgår også af de specielle 

bemærkninger, at hvis en sådan låntager hverken er aktionær eller ansat i selskabet, kan 

vedkommende ikke beskattes af maskeret udbytte eller løn.”8 

  

Ovenstående eksempel, ses det klart og tydeligt, at nærtstående parter beskattes efter LL § 16 E, samt 

SL § 210, dog er SL § 210 ikke nævnt i afgørelsen, da der henvises til LL § 16 E, som er tillæg til 

selskabsloven, som gør det muligt at beskatte den nærtstående part, når der er tale om udlån af midler 

fra selskabet.  

 

Ved gennemgangen af juridisk vejledning beskriver nærtstående part i eksemplet således: 

”Selskabets lån til hovedaktionæren (med bestemmende indflydelse) nærtstående, fx forældre, 

ægtefæller og børn, som ikke selv ejer aktier i selskabet, må anses for et indirekte lån til 

hovedaktionæren med den følge, at denne skal beskattes.”9 

 

Som beskrevet, vil der opstå et ulovligt kapitalejerlån, hvis man har bestemmende indflydelse i 

selskabet og yder lån til nærtstående såsom forældre eller børn. Dette anses for at være et indirekte 

lån til kapitalejeren. Eksemplet giver et klart overblik over hvordan reglerne om nærtstående parter 

fungerer. 

 

6 (SKAT, SKM2020.386.LSR, 2020)  

7 (Kruhl & Sørensen, 2014) 

8 (SKAT, Juridisk vejledning, 2012) 

9 (SKAT, Juridisk vejledning, 2012) 
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2.1.3 Undtagelser til Selskabsloven § 210 
I nedenstående afsnit har vi valgt at forklare, hvilke undtagelser der forekommer til selskabsloven, når 

det gælder kapitalejerlån. For at opsummere selskabslovens undtagelser, så er der tale om lån til 

moderselskaber, forretningsmæssige forbindelser, pengeinstitutter og medarbejdere. 

2.1.3.1 Lån til moderselskaber 
Ifølge SL §211 kan et moderselskab lave udlån eller foretage en sikkerhedsstillelse af midler på 

baggrund her af: 

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

yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser.”10 

Følgende paragraf fra selskabsloven, beskriver det, at et moderselskab kan foretage et lån til eller have 

rådighed over midlerne til andet selskab, og ikke være omfattet af LL § 16 E. For at komme med et 

eksempel på lån fra et moderselskab har vi udarbejdet en illustration, som vi gennemgår nedenfor. 

 

I illustration, har vi Danmark A/S, som har fået stillet midler 

til rådighed af det Amerikanske Moderselskab. Med 

begrebet moderselskab, skal det forstås som et 

kapitalselskab, som har den bestemmende indflydelse på 

en eller flere datterselskaber jf. SL § 5 stk. 2011.  

I store koncerner er der ofte transaktioner mellem 

moderselskab og datterselskaberne, hvor der i de fleste 

tilfælde vil der være en mellemregningskonto, hvor 

transaktionerne opstår. Herpå vil selskaberne kunne 

videreføre midler til hinanden på baggrund af 

mellemregningskontiene. 

I SL § 211 er undtagelsen, at moderselskaber kan udstede lån 

til datter, uden at der opstår en ulovlig fordring. Dette skyldes SL § 211 stk. 1, som siger: 

”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.”12 

 

Dette skyldes, at der i store koncerner, med moderselskaber, skal være mulighed for at lave lån, samt 

sikkerhedsstillelser til datterselskaber. Dette forekommer ofte, hvis et datterselskab har negativ 

egenkapital, så vil der selskabsretligt, skulle indhentes støtteerklæring fra moderselskab. Her står 

moderselskabet inde for, at de låner midler til det nødlidende selskab, hvis der skulle opstå problemer. 

 

10 (love, 2021) 

11 (love, 2021) 

12 (Desk, 2012) 

FIGUR 2 - EGEN TILVIRKNING 
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For at komme med et andet eksempel på en koncern konstruktion, kunne man se på de undtagelser 

der er til SL § 211 stk. 2, hvis der i denne illustration havde været et moderselskab fra Kina, med 

tilknytning til Danmark A/S, som datterselskab. Hvis det Kinesiske selskab laver et udlån af midler eller 

lavede en sikkerhedsstillelse, ville der i dette eksempel være tale om et ulovligt lån. Grunden til dette 

er, at Kina ikke er en del af EU-lande, EØS og Schweiz. Udover disse, er der listet op hvilke lande, som 

er godkendt i bekendtgørelsen.13 

2.1.3.2 Forretningsmæssige forbindelser  
I forhold til gennemgangen af nærtstående parter, skal det understreges, at der kan være undtagelser 

til det ulovlige kapitalejerlån, hvis der er tale om forretningsmæssige begrundelser jf. SL § 212. 14 

Der er fem forhold, som følge af ”sædvanlige forretningsmæssige transaktioner”15: 

- Transaktionen skal være et led i selskabets normale drift 

- Transaktionen skal være til gavn for selskabet 

- Lånet til aktionær skal være ydet på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner, som 

gennemføres med tredje part 

- Transaktionen skal være sædvanlig inden for den pågældende branche 

- Desuden er det normalt en forudsætning, at selskabet har indgået tilsvarende transaktioner 

med uafhængige parter. 

Der er i ovenstående uddrag af forhold gennemgået SL § 212 16 , som forklarer hvordan 

forretningsmæssige forbindelser, kan undgå et ulovligt kapitalejerlån. 

For at opfylde de forretningsmæssige forbindelser, så skal de ovenstående krav være overholdt. 

Udover kravene til forretningsmæssige transaktioner, skal der laves en skriftlig redegørelse over for 

Erhvervsstyrelsen, inden 6 uger, ellers kan Erhvervsstyrelsen omstøde det lovlige lån til et ulovligt lån. 

Der er foretaget gennemgang af afgørelsen fra Skattestyrelsen SKM2013.113.SR 17 , som tager 

udgangspunkt i ovenstående teori om forretningsmæssige forbindelser jf. §212 i SL18 , som lyder 

følgende:  

”Hovedaktionærens selskab, hvis formål er at drive handel, finansiering, forvaltning af fast ejendom 

dermed beslægtet virksomhed, ejer en række erhvervsejendomme samt en nyopført 

beboelsesejendom, som er opført med henblik på udleje eller videresalg. ”19 

 

Der er i eksemplet fra Skattestyrelsen taget stilling til, om hovedaktionær havde foretaget et ulovligt 

kapitalejerlån, da han vil overføre sin ejendom til sig selv fra selskabet. 

 

13 (Sevelsted, 2020) 

14 (Love, Danske SL §212, u.d.) 

15 (Love, Danske SL §212, u.d.)  

16 (Love, Danske SL §212, u.d.) 

17 (Skat, 2013) 

18 (Love, Danske SL §212, u.d.) 

19 (Skat, 2013) 
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Der er i ovenstående tilfælde tale om et ulovligt kapitalejerlån, da der i afgørelsen lægges vægt på, at 

hovedaktionæren opfylder LL § 16 E20. 

I dette tilfælde vurderes det fra Skattestyrelsens side af, at der ikke er tale om en forretningsmæssig 

disposition, men at der tværtimod er tale om et ulovligt kapitalejerlån. Grundsynet fra kapitalejer er, 

at der er taget stilling til de markedsmæssige vilkår, og indhentet tilbud fra realkreditinstitutter, som 

skulle understøtte hans teori om forretningsmæssig disposition. Dog er det ikke muligt for 

virksomhedsejeren at høre ind under kategorien forretningsmæssig disposition, da han ikke opfylder 

de ovenstående krav fra SL § 212. 

2.1.3.3 Penge- og Realkreditinstitutter 
I følge SL § 213 21  er penge- og realkreditinstitutter undtaget denne praksis omkring ulovlige 

kapitalejerlån. Kapitalejerlån, de det ellers ville være problematisk for pengeinstitutternes ledelse i 

ikke at kunne optage lån. Der er her tale om en foranstaltning, som gør det muligt for kapitalejer at 

optage et lån i deres egen bank, såvel som deres kunder gør til dagligt. 

2.1.3.4 Medarbejdere 
Undtagelse i forhold til medarbejdere, kan ses i SL § 21422, som omhandler sikkerhedsstillelse og lån til 

en given medarbejder, som vil anskaffe sig kapitalandele i selskabet. Denne undtagelse gør det muligt 

at få en medarbejder ind i ejerkredsen i selskabet, og omvendt, at få medarbejderen ud af ejerkredsen 

igen. 

Dog er der flere betingelser, som skal overholdes, nemlig at: 

- Der skal være tale om medarbejdere (ledelsen er ikke omfattet heraf). 

- Der skal være tale om et generelt tilbud om lån til medarbejderen.  

- Lånet skal kunne ske inden for rammerne af de midler, selskabet alternativt ville kunne 

udlodde som ordinært udbytte (her snakkes der om frie reserver i henhold til den seneste 

godkendte årsrapport. 

- Lånet skal noteres i ledelsesprotokollen for det centrale ledelsesorgan (Bestyrelsen eller 

direktionen). 

 

Hvis ovenstående betingelser er fyldestgjort, vil man som selskab kunne udlodde en fordring, til den 

medarbejder der i det givne tilfælde skal ind i ejerkredsen. Denne undtagelse til Selskabsloven, gør sig 

kun gældende, hvis medarbejderen skal ind i ejerkredsen. 

Det er altså ikke muligt for en medarbejder, som ikke skal indstilles til direktionen eller bestyrelsen, 

altså ind i ejerkredsen i kapitalselskabet, at modtage et udlån. 

 

 

 

20 (Retsinformation, Retsinformation - Ligningsloven § 16 

E, 2012) 

21 (Love, Danske Love, SL § 213, 2021) 

22 (Love, Danske Love, SL §214, 2021) 
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2.1.4 Delkonklusion - Undtagelser 
Vi mener, at ovenstående eksempler giver et godt overblik over hvordan nærtstående parter og 

undtagelser til det SL § 210 til § 215 skal forstås, og hvilke selskabsretlige fordringer der er acceptable 

i forhold til lån eller sikkerhedsstillelse. Her kan man se at det selskabsretligt vil være acceptabelt at 

foretage fordringer, som indgår i undtagelserne. Selskabsretligt vil man i ovenstående eksempler få 

indblik i hvordan nærtstående parter er opgjort og hvordan disse behandles i forhold til undtagelser til 

selskabsloven. Som ovenstående forklare har man forskellige undtagelser til SL § 210 til § 215, her ses 

det at i visse særtilfælde vil man kunne foretage en fordring, under at være omfattet af både SL og LL. 

Dette er kun tilfældet hvis man er et moderselskab, realkreditinstitut, medarbejder der skal ind i en 

ejerkreds eller til forretningsmæssig disposition. Disse undtagelser skaber stor forvirring for 

selskabsejer, da man tydeligt kan se i afgørelser fra Skattestyrelsen, at man som kapitalejer ikke har 

fokus på hvornår der foretages ulovligt kapitalejerlån. Som eksemplet viser ved forretningsmæssig 

disposition, tror selskabsejer at han kan komme ind under forretningsmæssig disposition, ved 

overtagelse af ejendommen i selskabet. Da selskabsejer mener han lever op til de krav der stilles 

foretager han lånet, her ser man at myndighederne har en anden fortolkning af reglerne. Der er i 

tilfældet tale om et ulovligt lån da selskabsejer har foretaget en hævning af likvider til ham selv. Man 

skal her være observant på hvordan reglerne er udformet og vende disse med sin rådgiver, hvis man 

ikke ønsker at jf. selskabsloven § 210 at skulle tilbagebetale sit lån med renter. I næste afsnit vil vi 

gennemgå hvordan kapitalejer forrentes og opgøres i det selskabsretlige regi.  

 

2.1.5 Kapitalejerlån i selskaber 
Man havde tidligere set et stort antal kapitalejerlån, som var et alternativ til løn eller udbytte, uden 

samme beskatning. Her havde man tilgodehavende hos selskaber, uden at være omfattet af LL § 16 

E.23 På baggrund af dette, har man indført LL § 16 E, for at gøre op med kapitalejerlånet. I ligningsloven 

har man prøvet at regulere selskabsejer til ikke at udøve denne praksis. 

I selskaber som Anparts- og Aktieselskaber, sker der det hvis man yder nogen former for midler 

likvidmæssigt til rådighed overfor sig selv såvel, som en nærtstående part, som er beskrevet tidligere 

afsnit om nærtstående parter. I dette tilfælde sker der betegnelsen ulovlige kapitalejerlån, vil dette 

sige med udgangspunkt i ovenstående tilfælde, at man har lånt penge af sit selskab eller til en 

nærtstående part. På denne måde har man valgt at undgå at betale den såkaldte markedsrente og 

beskatning24, til en potentiel låntager. For at komme med et helt konkret eksempel, så har vi i bilag 1 

vedhæftet en afgørelse fra Skattestyrelsen, som påviser et eksempel på et ulovligt kapitalejerlån. I 

eksemplet der er, vist i bilag er forklaret tidligere i afsnittet omkring forretningsmæssig forbindelse. 

 

 

 

 

 

23 (Retsinformation, Retsinformation - Ligningsloven § 16 

E, 2012) 

24 (Nationalbanken, 2021) 
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§ 210 i selskabsloven lyder følgende: 

“SL § 210 Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Tilsvarende 

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

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

er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller 

nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær.”25 

 

I ovenstående uddrag fra SL § 210 pkt. 1 fremgår det, at så snart kapitalejer låner midler ud til sig selv 

eller nærtstående parter, så skal dette ske på de markedsmæssige vilkår, jf. stk. 226.  

Som det ser ud lige nu, så er der ikke en bagatelgrænse for hvor meget en transaktion skal være på. 

Det vil sige, at der sker et ulovligt kapitalejerlån, hvad enten lånet lyder på 1 kr. eller 1. million kr. sker 

der et ulovligt kapitalejerlån. Her skelnes der ikke mellem der optaget fordring til selskabsejer, da man 

har foretaget hævningen i det selskabsretlige regi.  

  

Som det fremgår af det illustrerede eksempel til højre, 

så forekommer der et ulovligt lån med kapitalejer, da B, 

foretager et lån hos A, som ejer B 100%. 

Udgangspunktet i dette scenarie er, at der jf. SL § 210 

ikke må opstå udlån mellem kapitalejer og selskab. I 

følgende afsnit, vil det gennemgås, hvordan man på 

bedst mulig vis, udreder et ulovligt kapitalejerlån, både 

selskabsretligt og skatteretligt. 

Der er i ovenstående model ikke skelnet mellem 

hvorvidt kapitalejer ejer 1% eller 100% af selskabet eller 

har bestemmende indflydelse, da der i enhver 

henseende, opstår et lån som skal korrigeres. Lige meget 

hvilken disposition der stilles, så opstår der et lån, som 

skal korrigeres, jf. de selskabsretlige regler, samt de 

skattemæssige regler for kapitalejerlån.  

 

 

 

 

 

 

25 (Desk, 2012) 26 (Desk, 2012) 

FIGUR 3 - EGEN TILVIRKNING 
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Andre tilfælde af opstående ulovlige kapitalejerlån, vil være som i nedenstående model, som er 

illustreret. 

 

Der er i dette tilfælde udloddet et udbytte fra 

driftsselskabet ApS til Prebens Holding A. I dette 

tilfælde er alle Prebens selskaber pålagt en 

revisionspåtegning.  

Revisionspåtegningen beskrives i det kommende 

afsnit omkring selskabsretlige behandling af 

kapitalejerlån. Begge selskaber har aflagt regnskab 

pr. 30/9/20. Herefter har Preben vedtaget, på en 

ekstraordinær generalforsamling, at han vil 

foretage et ekstraordinært udbytte på 500.000 kr. 

fra Holding til ham selv privat. Dette sker den 12. 

april 2021, men i og med at Preben har foretaget 

en udlodning, som ligger mere end 6 måneder 

efter det aflagte regnskab, vil der opstå et ulovligt 

kapitalejerlån, da Preben har foretaget en 

hævning, som ikke er på baggrund af en balance eller mellembalance27. 

I det ovenstående tilfælde, har kapitalejer ikke været oplyst eller været klar over, at når der er 

revisionspåtegning på selskabet aflagte regnskab, skal der foreligge en balance, som skal være 

godkendt af underskrivende revisor, for at kunne udlodde et udbytte.  

Netop dette er tilfældet i langt de fleste selskaber, som har foretaget et ulovligt kapitalejerlån. Her har 

ledelsen ikke været klar over, at der er sket noget ulovligt eller i uoverensstemmelse med 

selskabslovens § 21028 og ligningsloven § 16 E.29 

Hvis man sætter en anden problemstilling op, hvor selskabet foretager et lån, men i dette lån, 

sikkerhedsstillelse eller anden fordring til kapitalejer, hvor selskabsejer har foretaget et udlån på 

markedsmæssige vilkår, eller bare håndteret udlånet til sig selv i god tro. Her kunne man forestille sig, 

at selskabet havde håndteret omgåelsen af det ulovlige kapitalejerlån, men kendsgerningen er, at der 

stadigvæk forekommer et ulovligt kapitalejerlån ved hævning af midlerne. Der vil i afsnittet om 

behandlingen af kapitalejerlån, bliver forklaret hvordan man korrekt foretager en behandling af et 

sådan lån til ledelsen og kapitalejer. 

 

 

 

 

27 (Erhvervsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen - mellembalance 

ved revision, 2019) 

28 (Desk, 2012) 

29 (Retsinformation, Retsinformation - Ligningsloven § 16 

E, 2012) 

FIGUR 4 - EGEN TILVIRKNING 
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For forståelsen af ovenstående, har FSR, udarbejdet en analyse i 201930, som er lavet på baggrund af 

oplysningerne i aflagte regnskaber med revisionspåtegning. Her kan man se at der i 

revisionspåtegningen, kommer mindre og mindre lån til kapitalejer. Målingen af kapitalejerlån 

foretages på baggrund af bemærkninger til revisionspåtegningen31, i revisionspåtegningen skriver man 

de bemærkninger, som den underskrivende revisor har til det udarbejdede regnskab. Vi vil komme 

yderligere ind på revisionspåtegningen i afsnittet om erklæringer og påtegninger. 

 

2.1.6 Hvidvask og underretningspligt 
Udover den selskabsretlige pligt til behandlingen af de ulovlige kapitalejerlån, er en stor del af den 

selskabsretlige pligt også at underrette myndigheder om aktiviteterne i selskabet. Når der opstår en 

fodring hos en kapitalejer i form af et ulovligt lån, har man som underskrivende revisor, pligt til at 

indberette dette til SØIK. Den 4. november 2019 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen vejledning omkring 

revisors pligt til at indberette ulovlige kapitalejerlån til bagmandspolitiet32. I vejledningen kan det 

konstateres, at når rådgiver opdager det ulovlige lån, er det underretningspligtigt til SØIK. 

Underretningspligten gælder for alle størrelser af ulovlige lån, som foretages af kapitalejer i selskabet. 

Underretningen sker digitalt hvorpå, man som revisor har pligt til at oplyse Erhvervsstyrelsen om, at 

der er foregået en ulovlig transaktion i selskabet. 

Der er dog ikke tale om en anmeldelse, men blot en oplysning til Erhvervsstyrelsen, om at der er 

foretaget ulovligt lån i selskabet. Herefter er det Erhvervsstyrelsens egen vurdering, om der er foregået 

noget decideret strafferetligt33. Dette vurderes ud fra et helhedsperspektiv, og om der ligger store 

transaktioner, som kan henvise til hvidvask eller terrorfinansiering. Ydermere bruges de oplysninger til 

håndtering af behandlingen af det ulovlige kapitalejerlån, for selskabets revisor, som bruger 

underretningen til at gøre Erhvervsstyrelsen klar over problemerne der forekommer i selskabet. 

 

2.1.7 Delkonklusion – Opståen af kapitalejerlån 
Der er i det indeværende afsnit, redegjort for selskabsloven regler omkring kapitalejerlån, her kigger 

vi på hovedreglen SL § 210 stk. 1, som siger at et selskab direkte eller indirekte ikke stille midler eller 

sikkerhedsstillelse til rådighed for kapitalejer. Vi har i det ovenstående afsnit gennemgået hvordan der 

opstår et kapitalejerlån til selskabet via fordring. Det ses tydeligt i det gennemgåede materiale at 

kapitalejerlån er en ting man som myndighed gerne har ville komme til livs, med en adfærdsregulering. 

Da man har været nødsaget til at indføre LL § 16 E34. Her vil man prøve at håndhæve regler om, at man 

som selskabsejer ikke kan foretage hævninger i selskabet uden nogen former for beskatning. 

Grundlaget for Ligningsloven vil vi komme yderligere ind på i behandlingen af det skatteretlige. 

 

 

30 (analyse, 2019) 

31 (Publikation, u.d.) 

32 (Jørgensen, 2019) 

33  (Erhvervsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Hvidvask og 

underretningspligt, 2021) 

34 (Retsinformation, Retsinformation - Ligningsloven § 16 

E, 2012) 
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Ydermere kan vi på baggrund af fremhævede afgørelser fra Skattestyrelsen, samt Erhvervsstyrelsens 

vejledning se, at der er stor forvirring omkring, hvornår man er nærtstående part eller en 

forretningsmæssig relation, som indgår i undtagelserne beskrevet tidligere. I afsnittet ser vi på hvordan 

man som selskabsejer der har foretaget en ulovlig fordring, er ramt af lovgivningen. Her ses det tydeligt 

i det konkrete eksempel at man skal passe på med at tolke på regler, da man fra myndighedernes side 

af ikke tolerere kapitalejerlån. 

Hvis man kigger på grafen fra FSR analyse35 ses det, hvordan man er ved at komme i bund med de 

ulovlige kapitalejerlån, da man siden indførelsen af LL § 16 E36 i 2012, har fået færre kapitalejerlån end 

tidligere. Hvilket skyldes at man fra myndighedernes side af, ikke har ville acceptere at man i 

selskabsregi foretager lån til kapitalejer uden nogen former for beskatning. Der vil i afsnittet om 

behandlingen af kapitalejerlån i selskabsretlig regi, bliver belyst hvordan der foretages korrigering af 

det ulovlige lån, samt senere i afsnittet aflæggelse af årsrapporten, når der er tale om et kapitalejerlån, 

komme med eksempler på hvordan det skal vises. 

Udover opståen af kapitalejerlån, er underretningspligten for revisor og anden rådgiver også 

gennemgået, som er forklaringen på hvad der sker under et ulovligt lån. I det efterfølgende afsnit vil 

der blive foretaget en gennemgang af hvilke scenarier der skal til for at behandle ulovlige lån til 

ledelsen eller nærtstående parter. 

 

 Kapitalejerlån skatteretligt 

I dette afsnit vil vi redegøre for, hvornår der i skatteretligt regi er tale om et ulovligt kapitalejerlån.  

Jf. afsnittet ”Afgrænsning”, vil vi ikke yderligere beskrive hvordan de skatteretlige regler var før 

ligningslovens § 16 E trådte i kraft, udover hvor dette vurderes relevant for forståelsen af de 

nugældende regler på området. 

Dette afsnit vil derfor i høj grad beskæftige sig, med at beskrive de regler der er gældende på området 

i dag. Herunder hvem og hvilke transaktioner der er omfattet, samt de konsekvenser, der er ved at der 

opstår et ulovligt kapitalejerlån i ligningslovens forstand. 

 

2.2.1 Lovgrundlag og hovedregel 
Kapitalejerlån er skatteretligt reguleret efter bestemmelsen i LL § 16 E, der af den daværende 

skatteminister blev fremsat til behandling som lovforslag L 199 den 14. august 2012. 

Lovforslaget der omhandler behandlingen af kapitalejerlån, L 199A, blev herefter vedtaget af 

Folketinget den 3. september 2012.37 

Da lovforslaget blev fremsat, fremgik det at formålet med loven var at fjerne de skattemæssige 

incitamenter som kapitalejerlån gav, på daværende tidspunkt, som alternativ til løn eller udbytte. 

 

35 (analyse, 2019) 

36 (Retsinformation, Retsinformation - Ligningsloven § 16 

E, 2012) 

37 (Kruhl & Sørensen, 2014, s. 104) 
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Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår også årsagen til indførelsen af bestemmelsen i 

ligningsloven (uddrag); 

”… SKATs compliance-undersøgelser og indsatsprojekter har vist, at optagelse af ulovlige aktionærlån 

ofte anvendes til finansiering af privatforbrug. De ulovlige aktionærlån træder reelt i stedet for løn eller 

udbytte, fordi det ikke har været hensigten at tilbagebetale lånene. Det foreslås derfor, at aktionærlån 

skal beskattes allerede ved optagelsen af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved 

at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån. …”38 

Der har derfor været behov for indsættelse af en bestemmelse i ligningsloven, der helt fjerner 

incitamentet til at finansiere privatforbrug, ved optagelse af et kapitalejerlån og derigennem opnå 

skattemæssige fordele. 

 

LL § 16 E blev derfor vedtaget som indsat herunder; 

”Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber 

m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet 

efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der 

mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der 

ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller 

på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende 

anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. 

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

ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.”39 

 

I praksis betyder det at der er tale om et kapitalejerlån når der ydes et lån direkte eller indirekte fra et 

selskab til en fysisk person. Når dette er tilfældet, behandles lånet efter skattelovgivningens regler om 

hævninger uden tilbagebetalingspligt, jf. LL § 16 E, stk. 1.40 

At lånet behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden 

tilbagebetalingspligt, betyder det også at lån der er omfattet af LL § 16 E i skatteretlig forstand, ikke 

betegnes som et lån, men derimod som en overførsel af værdier fra selskabet til den fysiske person. 

Det betyder altså at lånet i praksis, skal beskattes som løn eller udbytte. 

Det skal også bemærkes at bestemmelsen i LL § 16 E, finder anvendelse på sikkerhedsstillelser samt 

midler der stilles til rådighed. Dette vil blive beskrevet kort i afsnit 2.2.3. 

 

 

38  (Skatteministeriet, Lov om ændring af ligningsloven, 

kursgevinstloven, skattekontrolloven og, 2012) 

39  (Retsinformation, Bekendtgørelse af lov om 

påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), 

2021) 

40 (Skattestyrelsen, C.B.3.5.3.3 Aktionærlån, 2021) 
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2.2.2 Hvem er omfattet af LL § 16 E? 
Af ligningslovens § 16 E, stk. 1 fremgår det, at det alene er lån ydet af selskaber til fysiske personer, og 

som har en forbindelse som beskrevet i LL § 2, der er omfattet af regler om hævninger uden 

tilbagebetalingspligt. Det betyder altså at lån til selskaber, ikke er omfattet af reglen om hævninger 

uden tilbagebetalingspligt under LL § 16 E. 

Af LL § 2 fremgår det at skattepligtige er;41 

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed 

omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4 

Herudover skal LL § 2, stk. 2 også tages i betragtning, når der redegøres for hvem der er omfattet af LL 

§ 16 E, hvilket vil blive beskrevet nærmere i nedenstående afsnit. Man skal derfor være opmærksom 

på de skattemæssigt transparente selskabsformer, hvor indkomsten beskattes direkte hos deltagerne. 

Dette vil vi også beskrive nærmere i de følgende afsnit. 

 

2.2.2.1 Lån til juridiske personer – P/S, K/S og I/S 
Lån til juridiske personer, eksempelvis partnerselskaber (P/S), kommanditselskaber (K/S) eller 

interessentskaber (I/S), vil kunne anses for at være omfattet af LL § 16 E, da der er tale om 

skattemæssigt transparente enheder. Årsagen til at der er tale om transparente enheder, skyldes at 

de ikke er selvstændige skattesubjekter jf. SEL § 1. 

Som følge af at disse selskabstyper er skattemæssigt transparente, beskattes indkomsten direkte hos 

den enkelte deltager. Det gælder altså også i de situationer, hvor der er ydet et lån som er omfattet af 

LL § 16 E, hvor lånet vil blive beskattet med den andel af lånet, som svarer til den enkeltes ejerandel, 

for de deltagere som er omfattet af LL § 2 hvad angår det långivende selskab.42 

Det bemærkes at der er tale om de danske skatteregler og at kommanditselskaber i nogle lande 

beskattes som selskaber. Dette vil ikke blive nærmere beskrevet, da opgaven alene beskæftiger med 

de danske regler på området, jf. også afsnittet om afgrænsning. 

2.2.2.2 Lån til ledelse og kapitalejere – direkte og indirekte bestemmende indflydelse 
Ligningslovens § 16 E dækker over fysiske personer, med tilknytning til selskabet og som har direkte 

eller indirekte bestemmende indflydelse. Det betyder at der skal være tale om ejerskab af mere end 

50% af kapitalen i selskabet eller at der skal rådes over mere end 50% af stemmerettighederne. 

Det vil sige at i de tilfælde hvor fysiske personer i selskabet, eksempelvis ledelsen, råder over mindre 

end 50% af stemmerettighederne eller kapitalen, vil de ikke være omfattet af LL § 16 E. 

 

41  (Retsinformation, Bekendtgørelse af lov om 

påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), 

2016) 

42  Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.C.3.3.1 

Kommanditselskabet (SKAT, Juridisk vejledning, 2012)   



  

Side 23 af 71 

 

2.2.2.3 Lån til nærtstående parter 
LL § 16 E omfatter kun lån til fysiske personer der har en tilknytning til selskabet som det er beskrevet 

i LL § 2, stk. 1, 1-6. 

Det betyder at det kun er fysiske personer der har bestemmende indflydelse, hvad end det er direkte 

eller indirekte, som beskattes efter bestemmelsen. Bestemmende indflydelse defineres som rådighed 

over stemmerettigheder eller ejerskab, således at der er råderet over mere end 50% af 

stemmerettighederne eller ejes mere end 50% af selskabskapitalen. 

Nærtstående parter er defineret i LL § 16 H, stk. 6 som også illustreret herunder. 

Nærtstående jf. Ligningsloven 

Personer der altid vil være nærtstående Personer der ikke er nærtstående 

- Ægtefælle - Søskende 
- Forældre - Svoger/svigerinder 

- Bedsteforældre - Niecer/nevøer 

- Børn - Fætre/kusiner 
- Børnebørn - Mostre/fastre/tanter/onkler 

- Ægtefæller til børn og børnebørn - Samlevere 
- Dødsboer efter personer nævnt 

herover 
 

  

         TABEL 2 - NÆRTSTÅENDE PARTER JF. LL § 16 H, STK. 6, EGEN TILVIRKNING 

 

I tillæg til ovenstående vil også stedbørns- og adoptivforhold være omfattet af definitionen af 

nærtstående, idét det ifølge LL § 16 H, stk. 6 sidestilles med ægte slægtskabsforhold (forbundet 

biologisk). 

Ved iagttagelse af om der er tale om bestemmende indflydelse, skal man se på om der er sammenfald 

mellem ejerandele og/eller stemmerettigheder blandt personer der er defineret, som nærtstående 

parter jf. tabellen ovenfor. 

Det betyder at hvis en eller flere af de personer der efter ligningsloven, er defineret som nærtstående, 

til sammen ejer eller har mere end 50% af stemmerettighederne eller ejerskabet over et selskab, så er 

der tale om bestemmende indflydelse. 
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Af LL § 16 E, stk. 2 fremgår det således at:  

”Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der 

direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af 

stemmerne.”43 

 

Dette kan illustreres med nedenstående eksempel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som følge af at hhv. Søn A og Søn B ejer 15% hver og deres forældre ejer 25% af aktierne i Selskab A, 

har de tilsammen 55% af aktierne, dvs. mere end 50%, hvorfor der er bestemmende indflydelse i 

Selskab A. I praksis betyder det altså, at hvis der ydes et lån fra Selskab A til forældrene, vil der være 

tale om et direkte lån fra selskabet til en fysisk person, med indirekte bestemmende indflydelse, da 

der akkumuleret set rådes over mere end 50% af aktierne, og lånet er derfor omfattet af LL § 16 E.  

Direkte og indirekte lån vil blive beskrevet nærmere i afsnit 2.2.3 om hvad og hvilke transaktioner der 

er omfattet af LL § 16 E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 (Retsinformation, Retsinformation - Ligningsloven § 16 

E, 2012) 
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Søn B 
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A og B 
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FIGUR 5 – NÆRTSTÅENDE MED BESTEMMENDE INDFLYDELSE, EGEN TILVIRKNING 
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2.2.3 Hvad og hvilke transaktioner er omfattet af LL § 16 E? 
Af LL § 16 E, stk. 1 fremgår det at; ”… 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser 

og på midler, der stilles til rådighed.”44, hvilket betyder at det ikke kun er lån, der er ydet direkte eller 

indirekte til en fysisk person, men altså også lån ydet via sikkerhedsstillelser til eller midler der er stillet 

til rådighed for, en fysisk person. 

2.2.3.1 Direkte eller indirekte lån 
Direkte lån er defineret som et lån fra et selskab, til en fysisk person der har direkte eller indirekte 

bestemmende indflydelse.45 

Direkte lån fra et selskab til en fysisk person, hvori denne har direkte bestemmende indflydelse kan 

illustreres som nedenstående; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren herover viser, at der ydes et lån fra Selskab A ApS, til Person A, det vil sige at der er tale om et 

direkte lån i lige linje, fra selskabet til en fysisk person. Af eksemplet fremgår det også at Person A ejer 

mere end 50% af kapitalen i Selskab A ApS, hvorfor denne har bestemmende indflydelse over 

selskabet. Direkte bestemmende indflydelse i Selskab A ApS, havde også været til stede såfremt der 

var tale om at Person A råder over mere end 50% af stemmerettighederne. 

I eksemplet herover vil der derfor skulle ske beskatning i henhold til LL § 16 E. 

Når man taler om indirekte lån menes der eksempelvis, hvis et dansk selskab yder lån til et udenlandsk 

selskab, der herefter låner beløbet videre til en udenlandsk aktionær, som samtidig har kontrol over 

det danske og/eller det udenlandske selskab.46 

 

 

 

44 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat 

til staten (ligningsloven) - (Retsinformation, 

Retsinformation - Ligningsloven § 16 E, 2012) 

45 Redegørelse for hvornår der er tale om bestemmende 

indflydelse jf. afsnit 2.2.2.3 - Lån til nærtstående parter 

(SKAT, Juridisk vejledning, 2012) 

46  Skatteministerens kommentar til henvendelse af 24. 

august 2012 fra CORIT Advisory P/S - (Skatteministeriet, 

Skatteministeriets kommentar til henvendelse af 24. 

august 2021 Corit P/S, 2012) 

Selskab A ApS 

Person A 

51% Lån 

FIGUR 6 - DIREKTE LÅN MED BESTEMMENDE 

INDFLYDELSE, EGEN TILVIRKNING 
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Et indirekte lån er illustreret i figuren herunder. Af denne ses det at Person A, der er udenlandsk 

kapitalejer som ejer 100% af DK selskab A ApS, der ejer 100% af Udenlandsk selskab B. Det danske 

selskab, DK selskab A ApS, yder nu et lån til det udenlandske selskab, Udenlandsk selskab B, der 

herefter låner pengene videre til det danske selskab, DK selskab A ApS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af daværende Skatteminister Thor Möger Pedersens svar til Corit Advisory P/S47, ses det at der ved 

anvendelse af ordlyden ”indirekte” i bestemmelsen, er et ønske om at forhindre en omgåelse af 

reglerne ved at der ydes et lån til en fysisk person, uden om det danske selskab. Dette sker altså 

indirekte idét der først ydes et lån fra det danske selskab, til det udenlandske selskab, for herefter at 

låne midlerne fra det udenlandske selskab til kapitalejeren af det danske selskab. Lånet har altså sin 

oprindelse fra det danske selskab, og med formuleringen i bestemmelsen er dette derfor ikke en 

mulighed og lånet skal derfor beskattes. 

Det bemærkes at der også er tale om et indirekte lån der indskydes et dansk selskab. Der behøves altså 

ikke at være tale om et udenlandsk selskab mellem det danske ApS og den udenlandske kapitalejer, 

før der vil være tale om et indirekte lån. 

 

 

 

 

47  (Skatteministeriet, Skatteministeriets kommentar til 

henvendelse af 24. august 2021 Corit P/S, 2012) 
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FIGUR 7 – INDIREKTE LÅN, EGEN TILVIRKNING 
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2.2.3.2 Sikkerhedsstillelser 
Sikkerhedsstillelser er jf. LL § 16 E, ligestillet med lån hvilket betyder, at hvis der af selskabet stilles en 

sikkerhed for et lån optaget af selskabets kapitalejer i privat regi, så anses det skattemæssigt som en 

hævning uden tilbagebetalingspligt. Det betyder derfor at kapitalejerne vil skulle beskattes som var 

det modtaget som løn eller udbytte.48 

Der opstår altså et ulovligt kapitalejerlån i ligningslovens forstand, idét der opnås en økonomisk fordel 

for kapitalejeren ved at lade selskabet hæfte for en gæld privat. Der er altså ikke foretaget en decideret 

hævning i selskabet, der jf. formålet med loven skulle forhindre at der skete en finansiering af 

privatforbrug med ubeskattede midler fra et selskab til en fysisk person. Det fremgår dog af 

lovforarbejderne at beskatningen svarer til den pålydende værdi af sikkerhedsstillelsen. Derudover er 

det værd at bemærke at beskatningen sker fra det tidspunkt hvor sikkerhedsstillelsen er stillet til 

rådighed for kapitalejeren.49 

Sikkerhedsstillelser vil ikke blive nærmere behandlet i denne opgave, da det ikke vurderes at dette er 

hyppigst forekomne type af ulovligt kapitalejerlån, jf. også afsnittet om afgrænsning. 

2.2.3.3 Midler stillet til rådighed 
Af LL § 16 E fremgår det ligeledes at det også er ”midler der stilles til rådighed”, hvilket jo kan lyde som 

et vidt bredt begreb og som er op til fortolkning. Det fremgår heller ikke klart af daværende 

Skatteminister Thor Möger Pedersens svar på henvendelsen fra Corit Advisory P/S, hvilke pengeydelser 

der vil være omfattet af ordlyden, som ikke også samtidig vil falde under betegnelsen for henholdsvis 

lån og sikkerhedsstillelser.50 

At et selskab stiller midler til rådighed for en fysisk person og kapitalejer, er derfor et bredt begreb 

over hvilke dispositioner der er omfattet heraf. 

Af daværende Skatteminister Thor Möger Pedersens svar på henvendelsen fra FSR – Foreningen af 

danske revisorer den 2. september 2012, fremgår det ligeledes at der ikke kan gives en udtømmende 

beskrivelse af hvad ordlyden dækker over, men at denne eksempelvis må omfatte aftaler hvor det af 

aftalens vilkår ikke fremgår med sikkerhed om der formelt set foreligger et låneforhold.51 

 

 

 

 

 

 

 

48 Kapitalejerlån & Selvfinansiering, side 120-121 (Kruhl & 

Sørensen, 2014) 

49  Skatteministerens kommentar til henvendelse af 24. 

august 2012 fra CORIT Advisory P/S - (Skatteministeriet, 

Skatteministeriets kommentar til henvendelse af 24. 

august 2021 Corit P/S, 2012) 

50  Skatteministerens kommentar til henvendelse af 24. 

august 2012 fra CORIT Advisory P/S - (Skatteministeriet, 

Skatteministeriets kommentar til henvendelse af 24. 

august 2021 Corit P/S, 2012) 

51  Skatteministerens kommentar til henvendelse af 29. 

august 2012 fra FSR - danske revisorer - 

(Skatteministeriet, Skatteministeriets kommentar til 

henvendelse af 24. august 2021 Corit P/S, 2012) 
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2.2.4 Undtagelser til LL § 16 E 
Til LL § 16 E er der 3 dispositioner der er undtaget. Disser er som følger; 

1) Lån til selvfinansiering som nævnt i SL § 206, stk. 2 

2) Sædvanlige lån fra pengeinstitutter 

3) Lån der ydes som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition 

De enkelte undtagelser vil blive gennemgået i de næste afsnit herunder. 

2.2.4.1 Lån til selvfinansiering jf. SL § 206, stk. 2 
Af ligningslovens § 16 E, stk. 1, fremgår det at lån til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens § 206, 

stk. 2, ikke er omfattet af bestemmelsen om kapitalejerlån i LL § 16 E, stk. 1, og bliver derfor ikke 

beskattet. 

Selvfinansiering efter SL § 206, stk. 2, er defineret ved at et selskab stiller midler til rådighed, stiller 

sikkerhed for eller yder et lån til erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i et moderselskab. 

Lån ydet til selvfinansiering vil ikke blive behandlet yderligere jf. også afgrænsningens afsnit 1.5. 

2.2.4.2 Sædvanlige lån fra pengeinstitutter 
Sædvanlige lån fra pengeinstitutter er ikke omfattet af LL § 16 E. Det betyder at en fysisk person der 

har bestemmende indflydelse over et pengeinstitut, og samtidig modtager et ”sædvanligt lån” fra 

pengeinstituttet, eksempelvis et banklån, ikke er omfattet af reglerne om ulovligt kapitalejer lån jf. LL 

§ 16 E, stk. 1. 

Af den juridiske vejledning fremgår det at finansiering af lån fra realkreditinstitutter ved udstedelse af 

obligationer, må anses at være led i forretningsmæssig disposition, og er derfor undtaget for 

beskatning efter LL § 16 E.52 

Da sædvanlige lån fra pengeinstitutter ikke er omfattet af reglerne om beskatning i LL § 16 E, vil denne 

type disposition ikke blive nærmere behandlet i denne opgave, jf. også afgrænsningens afsnit 1.5. 

2.2.4.3 Sædvanlig forretningsmæssig disposition 
Den tredje undtagelse til LL § 16 E omfatter sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Definitionen 

af hvornår der er tale om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, er lån der opstår som led i en 

kapitalejers almindelige samhandel med selskabet, og som sker på sædvanlige kreditvilkår som man 

også ville stille en uafhængig tredjemand. 

Det betyder at lån som beskrevet herover, ikke i udgangspunktet vil blive beskattet, hvis altså selskabet 

i forvejen løbende yder samme type lån med tilsvarende vilkår til en uafhængig tredjemand. 

Ordlyden i LL § 16 E, stk. 1 (uddrag); ”… finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition…”, er inspireret af selskabslovens § 212, hvilket fremgår af 

Skatteministerens svar til FSR - danske revisorer den 29. august 2012.53 

Som det også fremgår af ministersvaret, så vil den selskabsretlige praksis på området med hensyn til 

fortolkning af ordlyden være vejledende, når der skal tages stilling til om hvorvidt der er tale om en 

disposition som er foretaget i led med sædvanlig forretningsdrift. 

 

52 (SKAT, Juridisk vejledning, 2012) 53 (Skatteministeriet, L 199 - Forslag til lov om ændring af 

ligningsloven, kursgevinstloven,, 2012) 
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Fortolkning af om der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, vil derfor være mere 

uklar idét formålet med hhv. selskabsloven og ligningsloven, er forskellig hvorfor fortolkningen efter 

de to lovbestemmelser ikke altid vil være ens. Der vil derfor altid være tale om en konkret vurdering 

fra Skattestyrelsens side, når de skal tage stilling til om der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition. 

Som et eksempel på om der er tale om en transaktion der kan fortolkes til at høre ind under ordlyden 

”sædvanlig forretningsmæssig disposition”, kan nævnes et salg af en ejendom fra et selskab til dennes 

kapitalejer. Ved salget af ejendommen ydes der lån via et sælgerpantebrev fra selskabet til kapitalejer.  

Det har ikke betydning for fortolkningen af ordlyden om der er tale om at selskabet også tidligere har 

solgt ejendomme til uafhængige tredjemænd, men derimod om der er tale om en sædvanlig 

forretningsmæssig disposition når der udstedes et sælgerpantebrev. Det beror altså på en konkret 

vurdering om selskabet ville have indgået en lignende handel med en uafhængig tredjemand. 

Transaktioner der ikke vil være omfattet af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, er 

eksempelvis i de tilfælde hvor selskabet betaler private udgifter for kapitalejeren, hvorved der vil være 

tale om et ulovligt kapitalejerlån der er skattepligtigt efter LL § 16 E. 

2.2.4.3.1 Kapitalejers brug af virksomhedens kreditkort 
Når man taler om undtagelser til LL § 16 E, herunder som led i sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, vil der som følge af en kapitalejers anvendelse af virksomhedens kreditkort, i 

udgangspunktet være tale om et ulovligt kapitalejerlån som vil skulle beskattes. Det fremgår af 

Skatteministerens svar på spørgsmål nr. 526 af 13. juni 2013 til Skatteudvalget.54 

Af ministerens svar fremgår det også at der er åbent for at en kapitalejer kan anvende sin virksomheds 

kreditkort i forbindelse med eksempelvis forretningsrejser. Der vil altid være tale om en konkret 

vurdering heraf, og det skal bl.a. iagttages at der skal være tale om en rejseafregning er en del af 

virksomhedens normale forretningsgang, herunder hvis virksomheden har ansatte der ikke har 

aktionærindflydelse. 

Som følge af at det altid vil bero på en konkret vurdering, om der er tale om et ulovligt kapitalejerlån 

eller ej, vil det væres vores anbefaling at private hævninger og udlæg foretages med virksomhedens 

kreditkort, holdes adskilt for at undgå beskatning. 

 

 

 

 

 

 

 

54  Styresignal om aktionærlån, SKM2014.825.SKAT - 

(Skattestyrelsen, Styresignal skat, 2014)  
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2.2.5 Skattemæssige konsekvenser ved kapitalejerlån 
Vi vil i de efterfølgende afsnit redegøre for de skattemæssige konsekvenser når der opstår et ulovligt 

kapitalejerlån, omfattet af LL § 16 E. 

Helt overordnet set vil konsekvensen ved at der opstår et ulovligt kapitalejerlån være, at lånet skal 

beskattes som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Det vil sige at der skattemæssigt ikke anses at 

være tale om et lån, men at der er foretaget en hævning, som skal beskattes som enten løn eller 

udbytte.55 

 

2.2.5.1 Beskatning som udbytte 
Det ses ofte at beskatning af et ulovligt kapitalejerlån bliver beskattet som udbytte, idét et ulovligt 

kapitalejerlån kan være af en sådan størrelse, at det ikke kan argumenteres at modsvare kapitalejerens 

arbejdsindsats. Beskatning som løn, herunder betingelserne for beskatning som sådan, vil blive 

gennemgået i næste afsnit. 

Ved udlodning af fordringen som udbytte skal man have for øje at der skal ske indeholdelse og 

indbetaling af kildeskatter i henhold til kildeskattelovens § 65. De kildeskatter som selskabet betaler 

for kapitalejeren som følge af det ulovlige kapitalejerlån, vil selskabet have regreskrav mod 

kapitalejeren for. Regreskravet mod kapitalejeren vil dog i udgangspunktet ikke udgøre et nyt 

kapitalejerlån56, medmindre kapitalejeren ikke indbetaler kildeskatten til selskabet der har lagt ud, 

inden udløbet af selskabets oplysningsfrist i det indkomstår, som lånet blev udbetalt i. 

Indbetales kildeskatterne som kapitalejeren skylder selskabet ikke inden udløb af oplysningsfristen, vil 

kildeskatten der skulle have været betalt, blive anset som værende et nyt ulovligt kapitalejerlån til 

beskatning.57 

Indeholdelse af kildeskatterne skal ske senest på udbetalingstidspunktet. 

Der er for selskabet ikke fradrag for udbetaling af udbyttet, da denne ikke anses for værende en 

driftsomkostning der er med til at sikre, erhverve eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens 

§ 6, litra a. 

2.2.5.2 Beskatning som løn 
I modsætning til udlodning af udbytte, så vil udbetaling af fordringen som løn være fradragsberettiget 

for selskabet, da det så vil blive anset som en driftsomkostning i statsskattelovens forstand, jf. STL § 6, 

litra a.  

Udbytte beskattes som hovedregel hos kapitalejeren som værende aktieindkomst, jf. 

personskattelovens § 4 A, stk. 1, nr. 1.58 

Det vil i udgangspunktet være op til den enkelte kapitalejer hvorvidt han eller hun ønsker at blive 

beskattet af løn eller udbytte, som følge af at et kapitalejer lån er omfattet af ligningslovens § 16 E. 

 

55  (SKAT, Juridisk vejledning, 2012), afsnit C.B.3.5.3.3 

Aktionærlån  

56  (Skatteministeriet, Hermed sendes kommentar til 

henvendelse af 29. august 2012 fra BDOStatsautoriseret 

revisionsaktieselskab (L 199 – bilag 10, 2012) 

57  (SKAT, Juridisk vejledning, 2012), afsnit C.B.3.5.3.3 

Aktionærlån  

58 Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.3.3 Hvordan 

beskattes udbytte hos personer - (SKAT, Juridisk 

vejledning, 2012) 
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Det fremgår dog af lovforslaget som fremsat den 14. august 2012, at der er to betingelser der skal være 

opfyldt, før end at kapitalejeren kan vælge at lade hævningen beskattes som løn;59 

1. Kapitalejeren skal være ansat i selskabet 

2. Kapitalejerens vederlag/aflønning kan anses som rimelig i forhold til den arbejdsindsats som 

kapitalejeren har lagt 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det med følgende ordlyd;60 

”Beskatning af selskabet kan undlades, hvis aktionæren er ansat i selskabet, og det samlede vederlag 

(inkl. differencen i forrentningen) kan anses for en rimelig aflønning for arbejdsindsatsen.” 

 

Såfremt kapitalejeren vælger at udbetale fordringen som løn til sig selv via selskabet, skal selskabet 

indeholde kildeskatter i form af A-skat og AM-bidrag. Der vil i lighed med indeholdelse af kildeskat i 

form af udbytteskat jf. foregående afsnit, ligeledes opstå et regreskrav mod kapitalejeren, der ikke af 

Skattestyrelsen vil blive anset som værende et nyt kapitalejerlån såfremt kildeskatterne indbetales 

tilbagebetales inden oplysningsfristen i det indkomstår hvor lånet er blevet udbetalt. 

2.2.5.3 Tilbagebetaling 
Tilbagebetaling af et lån der falder under bestemmelsen i LL § 16 E, stk. 1, vil ikke medføre at der 

undgås beskatning heraf. Det betyder altså at en kapitalejer der i løbet af året foretager hævninger 

således at saldoen på eksempelvis en mellemregning står i selskabets favør, ikke undgår beskatning 

ved at tilbagebetale beløbet ved årets udgang eller lignende. 

Hvis en tilbagebetaling uden videre havde ophævet beskatningen er lånet, ville dette ikke være i tråd 

med formålet med bestemmelsen, da der så vil være opnået en skattemæssig fordel for kapitalejeren, 

hvilket var netop dette man ønskede at undgå ved indførelsen af LL § 16. 

Kapitalejeren har efter de civilretlige regler tilbagebetalingspligt overfor selskabet, hvorfor det er 

fastsat i LL § 16 E, stk. 2, at selskabet ikke skal beskattes heraf, og der opstår således ikke en situation 

hvor selskabet bliver dobbeltbeskattet. 

 

 

 

 

 

 

 

59  (Skatteministeriet, Lov om ændring af ligningsloven, 

kursgevinstloven, skattekontrolloven og, 2012) 

60 Lovforslag som fremsat den 14. august 2012, L 199, side 

7 - 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20111/lovforslag/l199/

20111_l199_som_fremsat.pdf 
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2.2.6 Delkonklusion 
Lovgrundlaget for hvornår der er tale om et kapitalejerlån, findes i ligningslovens § 16 E. 

Lovbestemmelsen der blev vedtaget den 3. september 2012, har til formål at eliminere incitamenter 

til at finansiere kapitalejeres privatforbrug ved optagelse af et ulovligt lån og derved opnå 

skattemæssige fordele. Ligningslovens § 16 E fastslår at et lån ikke bliver betegnet som sådan 

skatteretligt, men som en hævning uden tilbagebetalingspligt, der i praksis betyder at der sker en 

overførsel af værdier fra et selskab til en fysisk person. Den fysiske person bliver herefter beskattet 

som var hævningen løn eller udbytte. 

Ser man på hvem der er omfattet af LL § 16 E, så er det kun fysiske personer der er omfattet, hvad end 

kapitalejeren direkte eller indirekte ejer mere end 50% af kapitalen eller har over 50% af 

stemmerettighederne. Det betyder også at der ved iagttagelse af om der er tale om et ulovligt 

kapitalejerlån skal kigges på ejerandele der ejes af personer der er defineret som værende 

nærtstående jf. LL § 16 H, stk. 6. 

Er der tale om lån til juridiske personer beskattes dette direkte hos deltagerne, dvs. for selskabstyperne 

P/S, K/S og I/S, da dette ikke er selvstændige skattesubjekter. 

Omfattet af LL § 16 E er direkte og indirekte lån ydet fra selskaber til fysiske personer, det vil sige 

uanset om lånet er ydet direkte fra selskabet til kapitalejeren eller via et mellemliggende selskab, er 

tale om et lån efter ligningsloven. Sikkerhedsstillelser er ligeledes omfattet, da der vil kunne tilfalde 

kapitalejeren en økonomisk fordel, og det skal derfor beskattes som løn eller udbytte af 

sikkerhedsstillelsens pålydende værdi. 
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3 Hvordan behandles kapitalejerlån selskabsretligt, herunder 

hvordan disse sanktioneres og hvilke muligheder kapitalejer har for 

at afhjælpe det ulovlige kapitalejerlån i selskabsretligt regi? 

Der vil i dette afsnit blive gennemgået, og belyst hvordan et kapitalejerlån behandles selskabsretligt. I 

det nedenstående afsnit vil vi behandle og gennemgå eksempler, på hvordan man kan undgå det 

ulovlige lån. Her vil vi kigge på de selskabsretlige konsekvenser, gennemgå renteberegningen, 

tilbagebetalingspligten, samt påtegning ifølge årsregnskabsloven og hvordan disse benyttes for at 

korrigere et kapitalejerlån korrekt jf. SL og ÅRL.61 

Når man yder et lån til aktionær, eller stiller en anden form for midler til rådighed til sig selv eller en 

nærtstående part, så kommer man til at stille sig selv i den stilling, hvorpå man selskabsretligt bryder 

reglerne.  

I det selskabsretlige regi vil der være tale om et ulovligt kapitalejerlån, når man laver et udlån til 

kapitalejer eller nærtstående part62. Når der foretages et sådan lån eller sikkerhedsstillelse, vil det få 

konsekvenser selskabsretligt, da man jf. SL § 210, 212, 212, 213, 214 og 21563 anfører, at midler skal 

tilbageføres straks og herefter vil der skulle foretages renteberegning af midlerne, der er stillet til 

rådighed. Hvis sådan et lån er optaget, skal der gennemgås trin, som vi vil beskrive i de efterfølgende 

afsnit nedenfor. 

 

 Årsregnskabsloven 

 Hvis der konstateres et ulovligt kapitalejerlån i selskabet, bør der jf. ÅRL § 35 64  foretages en 

bemærkning af dette rent regnskabsmæssigt. Det vil sige, at der i en revionspåtegning, skal laves 

anmærkninger omkring lånet, om at der i strid med selskabsloven § 21065 er ydet lån til selskabets 

kapitalejer, efter regnskabsåret udløb, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Dette skrives i 

revisionspåtegningen, hvis selskabet aflægger regnskab herefter, hvis selskabet derimod ikke 

indberetter regnskab på baggrund af en revisionspåtegning, men derimod efter assistance med 

opstilling af regnskab, vil der være en bemærkning til ledelsesberetningen og en note 1. hvori der står 

at der forekommer et mellemværende med kapitalejer, som er i strid med selskabsloven § 210.66 Vi vil 

i afsnittet om erklæringer, påtegninger og forbehold, uddybe årsregnskabsloven og hvordan der ifølge 

ÅRL skal foretages bemærkninger til regnskabet og dets praksis. 

 

 

61 (Desk, 2012) (Love, Danske Love, Årsregnkskabsloven, 

2021) 

62 (Love, Danske SL §212, u.d.) 

63 (Desk, 2012) (Love, Danske Love, SL § 213, 2021) (Love, 

Danske Love, SL §214, 2021) (Love, Danske Love SL § 215, 

2021) 

64 (Love, Danske Love, Årl § 35, 2021) 

65 (Desk, 2012) 

66 (Desk, 2012) 
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 Renteberegning jf. SL §215 

Udover anmærkninger til årsrapporten, vil der jf. SL § 21567 være pligt til at tilbagebetale fordringen 

straks. Ydermere har lånet også pligt til at blive tilbagebetalt med den lovpligtige rentesats, som 

tilskrives det ulovlige kapitalejerlån. Renten der tilskrives, skal være svarende til Nationalbankens 

udlånsrente 0,05 med tillæg af 8%, samt yderligere 2%.68 Nedenfor kan der på baggrund af tabellen 

ses opgørelsen af rentesatser, som er et udtryk fra nationalbankens renteniveauer. 

Renter I - % 

SEL § 215 2% 

RL § 5  8% 

Udlånsrente 

Nationalbanken 

0,05% 

Total 10,05% 

 

Når der skal renteberegnes af tilbagebetalingen jf. SL §21569, så er det med øje for, at det er for hele 

løbetiden for lånet, altså den periode der er foretaget hævninger eller sikkerhedsstillelse.  

Der er foretaget et eksempel for at vise hvordan beregningen fungerer i praksis. I eksemplet ser vi en 

kapitalejer, som ejer selskabet 100% hvorpå han foretaget en hævning i løbet af året. Kapitalejeren 

overfører den 1. juni 2020 200.000 kr. til sin private konto. Her ses det, at de udlånte midler, skal 

bruges til privat forbrug og derfor opstår der et kapitalejerlån. Der vil afslutningsvis pr. 20.12.20 være 

et tilgodehavende i selskabet på 200.000kr, til selskabsejer.  

Dette lån til ledelsen, skal renteberegnes fra start til slut, der vil i eksemplet skulle tilbagebetales 

211.093 kr. fra den 1. juni 2020 til indfrielsesdatoen den 20.12.2020. I eksemplet ses det at der at SL § 

21570 skal tilbagebetales med en årlig rente på 10,05%. Denne rente beregnes over den periode, som 

selskabet har foretaget hævninger i, Som vist i eksemplet, skal der når der foretages et lån 

selskabsretligt pålægges et rentebeløb. Rentebeløbet svarer til SL § 215, RL §571 og nationalbankens 

udlånsrente, altså som vist i illustration 10,05%.   

 

 

TABEL 3 - EGEN TILVIRKNING 

 

 

 

67 (Love, Danske Love SL § 215, 2021) 

68 (Nationalbanken, 2021) 

69 (Love, Danske Love SL § 215, 2021) 

70 (Love, Danske Love SL § 215, 2021) 

71 (Love, Renteloven § 5 , 2021) 
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Som vist i eksemplet, er der beregnet antal dage som hævningen strækker sig over. Tilbagebetalingen 

er beregnet således: 200.000*10,05%*(202/365) = 11.093. Hvilket vil sige, at der af de hævede midler 

skal betales 11.093 kr. tilbage i renter, i det selskabsretlige regi. Da der ikke har været nogle hævninger 

i løbet af året, vil det være nok at lave renteberegningen ultimo. Hvis der skulle opstå hævninger i løbet 

af året i mellemliggende periode, ville det ikke være nok at lave en beregning på ultimo, her ville der 

skulle laves renteberegning på 10,05%. 

 

 Tilbagebetalingspligten 

Det kræver som nævnt i SL § 21072 , at hvis et selskabs ledelse optager en fordring, straks skal 

tilbageføre midlerne. Dette kaldes tilbagebetalingspligten. Ved tilbagebetaling af kapitalejerlånet, skal 

der ske en selskabsretlig fordring, og dette skal være i form af løn eller udbytte. Vi vil her kigge på 

styresignalet fra Skattestyrelsen SKM2014.825.SKAT73.  

Der er altså her tale om, hvordan en fordring skal udloddes, når der uhensigtsmæssigt har været et 

ulovligt kapitalejerlån. Disse to former for udligning af fordringer er således løn og udbytte. Lånet kan 

således tilbagebetales på anden vis end kontante midler. Man kan her vælge at udlodde udbytte til 

dækning af lånet. Det skal dog siges, at hvis der skal udloddes et udbytte til dækning heraf, skal dette 

vedtages på selskabets ordinære- eller ekstraordinære generalforsamling. Udbyttet skal ikke kun 

dække det tilgodehavende der er trukket ud som hævning, men også de pålydende renter, som er 

beregnet helt frem til den dato udbyttet vedtages, hvilket er beskrevet i afsnitte om renteberegning af 

kapitalejerlån.  

Hvis der skal foretages tilbagebetaling i form af modregning i løn, så skal man være opmærksom på at 

man skal dække fordringen, samt de pålydende renter der er tilgået, som ved udbyttet. Derudover skal 

man huske, at man også skal indeholde A-skat, som ifølge KSL § 4674 er løn, bonus og feriepenge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 (Desk, 2012) 

73 (SKAT, SKAT afgørelse, SKM2014.825.SKAT, 2014) 

74 (Love, Danske Love, Kildeskatteloven § 46, 2021) 
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3.3.1 Eksempel på udbytte til tilbagebetaling af fordring 
 

 

TABEL 4 - EGEN TILVIRKNING 

I illustrationen ovenfor vises det, at ved hjælp af udlodning af midler til privatpersoner, som er vedtaget 

på en generalforsamling, kan man ved hjælp af udbytte foretage en dækning af det ulovlige 

kapitalejerlån. Her ses det at, selskabet har et ulovligt lån på 100.000, skyldige renter på 10.050. Samlet 

set skal der tilbagebetales et beløb pålydende 110.050. For at udbyttet skal kunne dække både det 

ulovlige lån, de skyldige renter, og samtidig skal der også indberettes og betales en kildebeskatning på 

27%75 jf. KSL § 65. Det vil sige at den endelige beregning for udlodningen af udbytte til at dække 

kapitalejerlånet, lyder således: 

110.050 / (1 - 0,27) = 150.753,42 

I denne beregning tages der også højde for det ulovlige lån, renten der er tillagt lånet, samt betalingen 

af den kildebeskatning, som udløses når man tager udbytte fra selskabet til privat person. 

Denne måde er håndterlig, hvis selskabet har god likviditet, samt overført resultat. Udover udbytte, 

ville en anden løsning til at rette op på det ulovlige kapitalejerlån være løn. 

 

I det nedenstående eksempel har vi lavet en beregning på, hvordan man som selskab skal bruge løn til 

at udbedre kapitalejerlånet. I tilfælde af at selskabsejer skal foretage modregning i kapitalejerlånet 

med løn, skal der på samme måde, som med udbytte tilbagebetales lånet, med renter og herudover 

kommer der en A-skat, som skal dækkes af den udlodning af løn, som foretages. 

 

3.3.2 Eksempel på Løn til tilbagebetaling af fordring   
I eksemplet vises det at der er foretaget en hævning på 100.000, hvorpå man laver en renteberegning 

på den periode hvor der har været et ulovligt lån, hvorefter der skal laves en løn for at dække lånet, 

samt lovpligtige renter. 

I lønnen skal der lånet, renter og A-skat være dækket og derfor vil lånet skulle tilbagebetales med 

166.700. 

 

 

 

75 (Love, Danske Love, Kildeskatteloven § 65, 2021) 
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Beregningen lyder følgende: 

Hævningen + renter og A-skat dækkes 

Vi har i løneksemplet taget udgangspunkt i beregningen fra Erhvervsstyrelsen notat om lån til 

hovedaktionær76. 

I eksemplet foretages der et ulovligt lån på 100.000, som skal dækkes ved hjælp af ekstra udlodning af 

løn til selskabsejer. 

Oprindelig hævning:   100.000 

Kildeskat, som hovedaktionær skylder: 40.000 

Selskabet tager fradrag for:  100.000 

 

Selskabet skal ved hjælp af ovenstående have dækket de 40.000 og herved skal der foretages en ny 

fordring af løn på yderligere 100.000 kroner. 

 

Overførsel af fordring:  100.000 

Ekstra løn:   66.700 

Kildeskat af ekstra løn, til Skattestyrelsen 26.700 

Nettoløn (betaling af hovedaktionærs gæld  40.000 

 

Alt i alt skal der udbetales 166.700 til hovedaktionæren, som løn hvoraf der skal indbetales 66.700 til 

skattestyrelsen, som er svarende til 40 pct. Den oprindelige hævning på 100.000. Den første udbetaling 

af løn, vil være fradragsberettiget for selskabet, da dette anses for at være normal udbetaling af løn. 

Herefter vil der være en overførsel på 66.700, som ekstra løn, til dækning af det ulovlige kapitalejerlån. 

Beskatningen af løn vil vi komme mere ind på i afsnittet om den skatteretlige behandling af 

kapitalejerlån.  

 

3.3.3 Erklæringer, påtegning og forbehold 
Ifølge bekendtgørelsen om erklæringer §777,, skal revisor ved udført arbejde af erklæringer, oplyse om 

det ulovlige kapitalejerlån, samt foretage en indberetning jf. afsnit 3.1.1. Efterfølgende, vil det kræves 

at der skal være supplerende oplysninger til årsrapporten i revisorpåtegningen78.  

Når der er tale om revisionspåtegninger, skal der være lavet en supplerende påtegning, hvis der er 

foretaget en fordring til kapitalejer med selskabets midler.  

 

 

76 (Erhvervsstyrelse, 2019) 

77  (Retsinformation, Retsinformation, bekendtgørelsen 

om erklæringer § 6, u.d.) 

78 (Erhvervsstyrelsen, Erklæringsbekendtgørelse, 2009) 
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Dette kræver en fremhævelse af forhold i revisionspåtegningen. Formålet med de supplerende 

oplysninger i regnskabet er at oplyse om, der er fremhævede forhold fra revisors side af. Ydermere er 

dette som oplysning til læser, samt Erhvervsstyrelsen, så man i tilfælde af ulovlige fordringer, kan se 

at der er foretaget lån til ledelsen eller nærtstående parter.  

I bilag 2 kan eksemplet på en fremhævelse af forhold til revisionspåtegningen kunne lyde således: 

 

”Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at selskabet i strid 

med selskabsloven §210 har ydet lån til en kapitalejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.”79 

 

Ovenstående eksempel er en standard bemærkning, til regnskabslæser og kapitalejer, som skal gøres 

opmærksom på det ulovlige kapitalejerlån i selskabet. Udover den supplerende oplysning til 

revisionspåtegningen, skal man som statsautoriseret revisor have in mente, at vurdere hvorvidt der 

skal tages yderligere forbehold, jf. ÅRL § 7380.  

ÅRL § 7381 siger, at hvis der forekommer et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal disse 

oplyses i noterne, samt tages stilling til om der skal haves yderligere forbehold til påtegningen.  

 

Ifølge erklæringsbekendtgørelsen skal der være forbehold, hvis den indeholder følgende:82 

1) Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder 

væsentlige fejl eller mangler. 

2) Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at 

regnskabet er uden væsentlige fejl. 

 

Vi vil nu behandle et eksempel, som tager udgangspunkt i et af ovenstående scenarier omkring 

forbehold i revisionspåtegningen. I de fleste scenarier er det nummer 1, som gør forbeholdet 

gældende. Her ses det er der tages forbehold, da regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler. 

Væsentlige fejl og mangler i årsrapporter opstår, hvis der er regnskabsoplysninger, som ikke er i 

overensstemmelse eller i helhed efter revisor opfattelse. 

  

 

 

 

 

 

 

79 Se bilag 2 

80 (Love, Årsregnskabsloven § 73, 2021) 

81 (Love, Årsregnskabsloven § 73, 2021) 

82  (Erhvervsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, 

erklæringsbekendtgørelsen § 6 stk. 1, 2009) 
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I nedenstående har vi udarbejdet et konkret eksempel, som gennemgås her:  

Der er i selskab A foretaget en fordring til kapitalejer, som er i strid med SL § 210. Selskabets ledelse 

har foretaget en hævning på selskabets kreditkort, da direktøren var på sin sommerferie med familien. 

Her har han foretaget en hævning til betaling for private udgifter.  

 

 

Figur 8 - egen tilvirkning 

 

Direktøren har i dette eksempel ikke været klar over, at han har foretaget noget, som selskabsretligt 

ikke er lovligt. I dette tilfælde har direktøren revionspåtegning på sin årsrapport, som han aflægger 

31/12.  

Idet der er revisionspåtegning på den udarbejdede årsrapport for det forgangne år, kræver det at 

underskrivende revisor har opnået en høj grad af sikkerhed, ved gennemgangen af revisionsmaterialet. 

Når revisor gennemgår materialet og spotter, at der i det indeværende regnskabsår, har været 

konstateret en hævning til selskabsledelsen, skal der i påtegningen om revision, udarbejdes et 

forbehold til erklæringen. Dette drøftes med kunden, som har tilbagebetalingspligt af tilgodehavendet. 

Dette skal forarbejdes i selve revision, ved hjælp af praksis, som er beskrevet ovenfor. Hvis selskabets 

ledelse ikke kan stå inde for kapitalejerlånet, vil der tages forbehold, som oplyses i årsrapporten under 

ledelsesberetningen, samt påtegning. I og med der afgives erklæring om revision af årsrapporten, 

afgiver revisor sin sikkerhed for, at der ikke er fejl eller væsentlige mangler i årsrapporten. Men i 

tilfældet af at kapitalejer ikke står inde for dette, vil der, som tidligere beskrevet, laves et notat i 

erklæringen om, at der i årets reviderede tal er opstået et ulovligt kapitalejerlån.  

Hvis kapitalejer ikke har tænkt sig at udbedre dette, vil det i værste falde betyde, at revisor ikke kan 

foretage underskrift af regnskabet og må fratræde. 

  

Det utilstrækkelige revisionsbevis opstår på samme måde, som beskrevet i ovenstående situation, her 

er det revisionsbeviset, som gør udfaldet, da der ikke er tilstrækkeligt bevis for, at vi kan revidere de 

givne tal fra balancen. Hvis der ikke kan fremskaffes tilstrækkelig dokumentation til det reviderede 

materiale, så vil der opstå forbehold fra revisors side. De væsentlige fejl og mangler i regnskabet gør, 

at der kommer et forbehold til erklæringen.  
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Ved utilstrækkeligt revionsbevis vil der komme følgende anmærkninger til årsrapporten; 

 

Grundlag for konklusion: 

” Vi har ved vores revision ikke opnået begrundet overbevisning om, at kapitalejer kan indfri den i 

årsregnskabet, opførte mellemregningskonto på 100.000 t.kr., idet vi ikke har fået forelagt 

dokumentation herfor.”83 

 

Ydermere kommer der en konklusion i påtegningen om forbehold, som lyder således; 

Konklusion for forbehold: 

” Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er 

beskrevet i grundlaget for konklusionen med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets 

aktiver” 84 

  

Som det kan ses i konklusionen fra revisor, vurderes det at udarbejdede årsrapport ikke giver et 

retvisende billede af regnskabet, da man ved gennemgangen af revisionen har vurderet at der ikke er 

modtaget tilstrækkeligt materiale. Dette gør at læseren og pågældende parter, som gennemgår 

regnskabet, ikke opnår et troværdigt billede af regnskabet. Der kan i dette tilfælde ikke være belæg 

for at aflægge regnskabet, da ledelsen ikke kan stå inde for dokumentationen og ydermere vil revisor 

på baggrund af dette fratræde. 

 

 Delkonklusion 

Den selskabsretlige konsekvens som følge af at foretage en hævning eller sikkerhedsstillelse, er så stor 

at det ikke kan betale sig. Som eksemplet viser, er det ikke en billig måde at få midler ud af sit selskab, 

da der er en række forhold, som skal overholdes. Som beskrevet i afsnittet vil man jf. selskabsloven, 

årsregnskabsloven og erklæringsbekendtgørelsen skulle foretage nogle trin for at kunne bringe orden 

i kapitalejerlånet.  

Som indeværende opgave afspejler, er der forholdsvis mange trin som skal behandles, før man kan 

komme ud af sit lån. For at få en bedre forståelse for hvordan disse trin hænger sammen, har vi i 

afsnittet om behandling af kapitalejerlån i årsrapporten, belyst hvordan trinene foregår i praksis. 

 Der er valgt i det ovenstående afsnit at kigge på hvordan man, som selskabsejer kan redde sig ulovlige 

lån, ved hjælp af nogle parametre. Der vil i næste afsnit blive gennemgået den skatteretlige del, af 

hvordan et ulovligt kapitalejerlån behandles selskabsretligt. Det kan konkluderes at jf. SL § 21585, at 

man skal behandle de renter, som man er pålagt til at betale. Udover rentetillæg vil der forekomme 

andre selskabsretlige handlinger, på baggrund af erklæringsbekendtgørelser.  

 

 

83 Eksempel fra Årsrapport – bilag 3 

84 Eksempel fra Årsrapport – bilag 3 

85 (Love, Danske Love SL § 215, 2021) 
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4 Hvordan behandles kapitalejerlån skatteretligt, herunder hvordan 

disse sanktioneres og hvilke muligheder kapitalejer har for at 

afhjælpe det ulovlige kapitalejerlån i skatteretligt regi? 

I de efterfølgende afsnit vil vi gennemgå hvordan kapitalejerlån behandles i relation til det 

skatteretlige. Vi tager udgangspunkt i fiktive eksempler hvor vi gennemgår hvordan et kapitalejerlån 

behandles når et sådan opstår, herunder de løsningsmuligheder der er for kapitalejer. 

Vi kigger også på de skattemæssige konsekvenser for selskabet, da der alt efter om der er tale om 

udlodning af fordringen som udbytte eller udbetaling af fordringen som løn, er forskellige 

konsekvenser for selskabet. 

Jf. ligningslovens § 16 E, er der tale om et kapitalejerlån når der ydes et lån fra et selskab til en fysisk 

person. Eksemplerne i de efterfølgende afsnit vil derfor tage udgangspunkt i sådanne konstruktioner. 

I skatteretligt regi og i medfør af LL § 16 E, vil direkte eller indirekte lån til kapitalejere med direkte 

eller indirekte bestemmende indflydelse være omfattet af bestemmelsen. 

De enkelte eksempler vil holde udbedringen af kapitalejerlånet op mod hinanden, hvis kapitalejer 

vælger at udlodde fordringen som udbytte hhv. udbetale som løn, for bedst at kunne vurdere i de 

enkelte tilfælde hvad der er den mest optimale løsning for kapitalejeren. 

Eksemplerne tager ikke højde for at der også skal foretages renteberegning iht. selskabslovens § 215, 

såfremt lånet er omfattet af bestemmelsen i selskabslovens § 210 om ulovlige kapitalejerlån. 

Udligning af kapitalejerlån i selskabsretligt regi er gennemgået jf. afsnit 3.2. 
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 Eksempel på lån til kapitalejere 

I de efterfølgende afsnit vil et eksempel blive gennemgået, når der er tale om lån fra et selskab til en 

fysisk person (kapitalejer). 

 

4.1.1 Eksempel 1 
Med udgangspunkt i nedenstående figur samt forudsætninger, behandles et kapitalejerlån der er ydet 

fra Selskab A ApS til Person A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovenstående eksempel er der tale om et direkte lån til en kapitalejer med direkte bestemmende 

indflydelse, idét Person A ejer 51% af selskabskapitalen i Selskab A ApS, hvorfor der er tale om et 

ulovligt kapitalejerlån. 

Selskab A ApS yder i februar måned 2021 et lån på 50.000 kr. til Person A i én dag. Person A er ikke gift 

og der findes ikke andre mellemregninger med kapitalejeren. 

Det antages at kapitalejeren har optjent ret til fuldt job- og beskæftigelsesfradrag på hhv. 4,50% og 

10,60%, samt at kapitalejeren ikke i forvejen har øvrig aktieindkomst der overstiger 

progressionsgrænsen på 56.500 kr. (2021-satser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskab A ApS 

Person A 

51% Lån 

FIGUR 9 - DIREKTE LÅN MED DIREKTE BESTEMMENDE 

INDFLYDELSE, EGEN TILVIRKNING 
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Udlodning af fordringen som udbytte 

Selskabet er skattepligtigt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1 hvorfor selskabet i ovenstående eksempel er 

forpligtet til at indeholde og afregne udbytteskat på 27 %, jf. KSL § 65, stk. 1.  

Som det følger af beregningerne herunder, vil selskabet derfor skulle indeholde 22.000 kr. i form af 

selskabsskat jf. SEL § 17, stk. 1 (22 % for indkomstår efter 2016), samt 21.060 kr. i udbytteskat, jf. KSL 

§65, stk. 1. 

 

Udbytte - oversigt   

Lån til kapitalejer (udbytte)  50.000,00 

Samlet skatter  -21.530,00 

Beløb til udbetaling  28.470,00 

   

Effektiv skattesats  43,06% 

   

   

Udbytte - beregning   

Lån til kapitalejer (udbytte)  50.000,00 

   

Selskabsskat 22,00% -11.000,00 

   

Rest til udbytte  39.000,00 

   

Udbytteskat 27,00% -10.530,00 

   

Til udbetaling  28.470,00 

TABEL 5 - EGEN TILVIRKNING 

 

Som det fremgår af beregningerne herover, er der ikke yderligere beløb til beskatning hos 

kapitalejeren, da beløbet til udbetaling efter indeholdelse af udbytteskat på 27 %, er under 

progressionsgrænsen på 56.500 kr. i 2021. Havde Person A været gift, havde man også kunne anvende 

ægtefællens, således at progressionsgrænsen var det dobbelte. 

De samlede skatter til betaling af selskabet udgøres derfor af hhv. 22 % i selskabsskat på 11.000 kr. 

samt 27 % i udbytteskat på 10.530 kr., i alt 21.530 kr., svarende til en effektiv skattesats på 43,06 %. 

Som det også fremgår af afsnit 2.2.5.1, er der for selskabet ikke fradrag for udbytte, da denne ikke er 

med til at sikre, erhverve eller vedligeholde indkomsten, jf. SL § 6, litra a. 

 

 

 

 

 



  

Side 44 af 71 

 

 

Udbetaling af fordringen som løn 

For at der kan ske udligning af lånet ved udbetaling som løn, er der to betingelser der skal være opfyldt. 

Dels skal kapitalejeren være ansat i selskabet, samt dels så skal aflønningen kunne anses som værende 

rimelig i forhold til den arbejdsindsats som kapitalejeren har lagt i selskabet. 

Begge betingelser anses for i dette eksempel og simple selskabskonstruktion, at være opfyldt, hvorfor 

der kan ske udbetaling af løn. 

For at holde eksemplet simpelt, og uden at dette vil bidrage yderligere til forståelsen af eksemplet, er 

der ved beregning af marginalskatten, taget udgangspunkt i gennemsnitlige skattesatser for hhv. 

kommuneskat og kirkeskat.86 

Anvendte skattesatser til beregning af marginalskattesatsen fremgår af bilag 4. 

 

Løn - oversigt   

Lån til kapitalejer (løn)  50.000,00 

Samlet skatter  -21.866,38 

Beløb til udbetaling  28.133,62 

   

Effektiv skattesats  43,73% 

   

   

Løn - beregning   

Lån til kapitalejer (løn)  50.000,00 

   

AM-bidrag 8,00% -4.000,00 

   

A-skat grundlag  46.000,00 

   

Marginalskat, bundskat 38,8% -17.866,38 

   

Til udbetaling  28.133,62 

TABEL 6 - EGEN TILVIRKNING 

 

Som det fremgår af beregningerne herover, så vil Person A’s bruttoløn på de 50.000 kr. skulle svare et 

AM-bidrag på 4.000 kr., samt en A-skat på 17.866,38 kr. De samlede indkomstskatter som indeholdes, 

er derfor i alt på 21.866,38 kr., svarende til en effektiv skattesats på 43,73 %. 

Fordelen ved udbetaling af løn til kapitalejeren, vil være at selskabet har fradrag for lønomkostningen 

da denne anses for værende en driftsomkostning der er med til at sikre, erhverve eller vedligeholde 

indkomsten, jf. SL § 6, litra a. 

 

86 Se bilag 4 
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4.1.2 Delkonklusion 
Der er i de to muligheder for at udligne lånet på de 50.000 kr., det er ikke den store forskel mellem de 

beløb der beskattes. Udregnes forskellen mellem de samlede skatter til indeholdelse ved udbytte og 

de samlede skatter til indeholdelse ved løn, er der en beskeden forskel på 336,38 kr. 

Ved vurdering af om den ene eller den anden løsning er den mest optimale for hhv. selskabet og 

kapitalejeren, skal det også holdes for øje at der ved udbetaling af fordringen som løn, er fradrag for 

lønomkostningen i selskabet i medfør af STL § 6, litra a. Da vi har forudsat at udbetaling af fordringen, 

som løn kan rummes indenfor rimelig arbejdsindsats, vil det altså være en ganske almindelig 

lønomkostning der i statsskattelovens § 6 forstand, har været med til at sikre, erhverve eller 

vedligeholde indkomsten. 

Det vil derfor efter vores vurdering være udbetaling som løn der vil være den mest fordelagtige, om 

ikke andet for selskabet idét der er fradrag for lønomkostningen. Henset til den meget lille forskel der 

er i den effektive skattesats mellem metoderne herover på 0,67 %-point, svarende til en forskel mellem 

de samlede betalte skatter på 336,38 kr., vurderes det ikke i praksis at gøre en forskel. 

 

 Eksempel på lån til nærtstående 

I de efterfølgende afsnit vil et eksempel blive gennemgået, når der er tale om lån fra et selskab til en 

nærtstående fysisk person til en kapitalejer af et selskab. 

4.2.1 Eksempel 2 
Med udgangspunkt i nedenstående figur samt forudsætninger, behandles et kapitalejerlån der er ydet 

fra Selskab A ApS til Person A’s ægtefælle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovenstående eksempel er der tale om et indirekte lån til en kapitalejer med direkte bestemmende 

indflydelse over Selskab A ApS, idét Person A ejer 100% af selskabskapitalen i Selskab A ApS. Selskab A 

ApS yder herefter et lån til Person A’s ægtefælle, Ægtefælle B. Der vil jf. LL § 2, være tale om et ulovligt 

kapitalejerlån, idét der er ydet et lån til en nærtstående part. 

Selskab A ApS yder i oktober måned 2021 et lån på 140.000 kr. til Ægtefælle B i én dag. 

FIGUR 10 – LÅN TIL NÆRTSTÅENDE PART, EGEN 

TILVIRKNING 

Selskab A ApS 

Person A 

100% 
Lån 

Ægtefælle B 
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Det antages at Ægtefælle B ikke er hverken ansat i eller har bestemmende indflydelse over selskabet. 

Der vil som følge heraf ikke være lovhjemmel til at foretage beskatning af lånet direkte hos ægtefællen, 

hvorfor beskatningen vil ske hos kapitalejeren af Selskab A ApS. 

Som følge af at der er ydet et lån til Person A’s ægtefælle og at dette forhold er omfattet af 

nærtstående parter som beskrevet i afsnit 2.2.2.3, vil lånet blive anset for at have passeret 

kapitalejeren, Person A, og beskatningen sker derfor hos kapitalejeren. 

 

Udlodning af fordringen som udbytte 

Som også tidligere beskrevet, så er selskabet skattepligtigt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1 hvorfor selskabet 

i ovenstående eksempel er forpligtet til at indeholde og afregne udbytteskat på 27 %, jf. KSL § 65, stk. 

1.  

Som det følger af beregningerne herunder, vil selskabet derfor skulle indeholde 30.800 kr. i form af 

selskabsskat jf. SEL § 17, stk. 1 (22 % for indkomstår efter 2016), samt 29.484 kr. i udbytteskat, jf. KSL 

§65, stk. 1. 

 

Udbytte - oversigt   

Lån til nærtstående (udbytte)  140.000,00 

Samlet skatter  -60.284,00 

Beløb til udbetaling  79.716,00 

   

Effektiv skattesats  43,06% 

   

   

Udbytte - beregning   

Lån til nærtstående (udbytte)  140.000,00 

   

Selskabsskat 22,00% -30.800,00 

   

Rest til udbytte  109.200,00 

   

Udbytteskat 27,00% -29.484,00 

   

Til udbetaling  79.716,00 

TABEL 7 - EGEN TILVIRKNING 

 

Som det fremgår af beregningerne herover, er der ikke yderligere beløb til beskatning hos 

kapitalejeren, da beløbet til udbetaling efter indeholdelse af udbytteskat på 27 %, er under 

progressionsgrænsen på 2x56.500 = 113.000 kr. i 2021. Årsagen til at Person A har dobbelt 

progressionsgrænse, er fordi Person A er gift med Ægtefælle B, hvorfor progressionsgrænsen er det 

dobbelte. Det skal bemærkes at det her forudsættes at ægtefællen eller kapitalejeren ikke har øvrig 

aktieindkomst. 
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De samlede skatter til betaling af selskabet udgøres derfor af hhv. 22 % i selskabsskat på 30.800 kr. 

samt 27 % i udbytteskat på 29.484 kr., i alt 60.284 kr., svarende til en effektiv skattesats på 43,06 %. 

Som det også fremgår af afsnit 2.2.5.1, er der for selskabet ikke fradrag for udbytte, da denne ikke er 

med til at sikre, erhverve eller vedligeholde indkomsten, jf. SL § 6, litra a. 

 

Udbetaling af fordringen som løn 

I lighed med det tidligere eksempel, så skal der for at der kan ske udligning af lånet ved udbetaling som 

løn, der to betingelser der skal være opfyldt. Dels skal kapitalejeren være ansat i selskabet, samt dels 

så skal aflønningen kunne anses som værende rimelig i forhold til den arbejdsindsats som kapitalejeren 

har lagt i selskabet. 

Begge betingelser anses for i dette eksempel og simple konstruktion, at være opfyldt, hvorfor der kan 

ske udbetaling af løn. 

For at holde eksemplet simpelt, og uden at dette vil bidrage yderligere til forståelsen af eksemplet, er 

der ved beregning af marginalskatten, taget udgangspunkt i gennemsnitlige skattesatser for hhv. 

kommuneskat og kirkeskat.87 

Anvendte skattesatser til beregning af marginalskattesatsen fremgår af bilag 4. 

Løn - oversigt 
  

Lån til kapitalejer (løn) 
 

140.000,00 

Samlet skatter 
 

-61.225,87 

Beløb til udbetaling 
 

78.774,13 

   

Effektiv skattesats 
 

43,73% 

   

   

Løn - beregning 
  

Lån til kapitalejer (løn) 
 

140.000,00 

   

AM-bidrag 8,00% -11.200,00 

   

A-skat grundlag 
 

128.800,00 

   

Marginalskat, bundskat 38,8% -50.025,87 

   

Til udbetaling 
 

78.774,13 

TABEL 8 - EGEN TILVIRKNING 

 

 

87 Se bilag 4 
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Som det fremgår af beregningerne herover, så vil der ved udbetaling af lånet til kapitalejer som løn, 

skulle indeholdes hhv. 11.200 kr. i AM-bidrag samt 50.025,87 kr. i A-skat. De samlede skatter udgør 

derfor i ovenstående eksempel i alt 78.774,13 kr., svarende til en effektiv skattesats på 43,73 %. 

I lighed med eksempel 1 i afsnit 4.2.1, vil selskabet have fradrag for lønomkostningen i medfør af SL § 

6, litra a, da lønomkostninger anses som værende en driftsomkostning der er med til at erhverve, sikre 

eller vedligeholde indkomsten. 

 

4.2.2 Delkonklusion 
I lighed med det foregående eksempel vil der ved udligning af lånet på de nu 140.000 kr., ikke være 

den store forskel mellem hhv. de samlede skatter til betaling eller de effektive skattesatser. 

Forskellen mellem udlodning af udbytte og udbetaling af løn svarer til i dette tilfælde 941,87 kr., eller 

en forskel på 0,67 %-point. 

Som også beskrevet i gennemgangen af eksemplet og udligning via udbetaling af løn til kapitalejeren, 

er det forudsat at lånet til Ægtefælle B kan rummes inden for hvad der anses for værende rimelig 

aflønning af arbejdsindsats for kapitalejeren. Der vil jf. SL § 6, litra a, være fradrag for lønomkostningen 

da denne er med til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten i selskabet i skatteretlig forstand. 

Det vil derfor efter vores vurdering være udbetaling som løn der vil være den mest fordelagtige, om 

ikke andet for selskabet idét der er fradrag for lønomkostningen. Henset til den meget lille forskel der 

er i den effektive skattesats mellem metoderne herover på 0,67 %-point, svarende til en forskel mellem 

de samlede betalte skatter på 941,87 kr., vurderes det ikke i praksis at gøre en forskel. 

Den væsentligste forskel mellem hhv. eksempel 1 og eksempel 2, er at der i eksempel 2 er tale om et 

ægtepar. Det betyder helt konkret for vores eksempel 2, at der ikke sker yderligere beskatning af 

udbyttet, da ægtefæller mellem hinanden kan overføre uudnyttede fradrag. I dette eksempel ses det 

derfor at der er dobbelt progressionsgrænse, det vil sige at grænsen for hvornår der skal betales 42 % 

i udbytteskat af den del af udbyttet der ligger over 56.500 kr., nu er 113.000 kr. 

Udfaldet ift. hvilken metode der havde været mest fordelagtig, kunne have set anderledes ud hvis der 

også skulle indeholdes 42 % i udbytteskat af den del af udbyttet der overstiger kapitalejers 

progressionsgrænse på 56.500 kr. 
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5 Hvordan skal et ulovligt kapitalejerlån behandles i relation til 

aflæggelse af årsrapporter? 

 

 Kapitalejerlån i årsrapporten 

Når vi skal behandle ulovlige kapitalejerlån selskabsretligt, vil det altså sige, at vi skal være 

opmærksomme på følgende, for at rette op på det tilgodehavende der er opstået. I årsrapporten vil 

der behandlingsmæssigt være nogle konkrete tilgange, som skal overholdes for at leve op til 

årsregnskabsloven88 og standarder. Disse tilgange er påbudt af finanstilsynet, som har udfærdiget 

årsregnskabsloven, som har krav til hvordan behandlingen en kapitalejerlån skal behandles når der 

aflægges regnskab selskabsretligt.  

 

Der er i dette afsnit kun tilgodeset det selskabsretlige perspektiv, for behandlingen af ulovlige 

kapitalejer lån i aflæggelsen af årsrapporten. Her vil vi gennemgå, hvordan det ulovlige kapitalejerlån 

behandles i relation til årsrapport. Der stilles en masse krav til hvordan klassificeringen af kapitalejerlån 

skal forelægges, samt præsentation. Årl, eller bedre kendt som årsregnskabsloven er den ramme, som 

myndighederne har valgt selskaber skal aflægge deres regnskaber efter.  

 

Som beskrevet tidligere har vi selskabsretligt mulighed for at korrigere det ulovlige kapitalejerlån, ved 

hjælp af selskabsloven, årsregnskabsloven, renteloven og erklæringsbekendtgørelsen. Disse tre 

lovgivninger er hovedlovgivningen, for hvordan man behandler et kapitalejerlån i årsrapporten. Vi har 

her listet op, hvordan vi vil gennemgå behandlingen af aflæggelsen af årsrapporten, når der er i det 

indeværende år, er opstået et kapitalejerlån. 

 

Her kigger vi på følgende: 

Tilbagebetalingspligten § 215 (selskabsretligt) 

Renteberegning § 215 (RL) 

Konklusion på påtegning (erklæringsbekendtgørelsen § 6) 

Notekrav og skemakrav i årsrapporten (ÅRL) 

Underretning til SØIK (hvidvaskningsvejledning ERST) 

  

 

 

88 (Love, Danske Love, Årsregnkskabsloven, 2021) 
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5.1.1 Kapitalejerlån i praksis 
Som vist i renteberegningsafsnittet vil vi når tilgodehavendet opdages, oplyse ledelsen at der 

forekommer en fordring, og herpå kontrollere, at dette straks skal føres tilbage til selskabet jf. SL § 

215. Der vil her blive tilbagebetalt de midler, som der er foretaget udlån eller sikkerhedsstillelse af. 

Dette er dog ikke nok, for at behandlingen af kapitalejerlånet berigtiges, er man nødsaget til er pålægge 

den lovpligtige rente jf. renteloven § 5 stk. 1.  

Når selve beløbet bliver betalt tilbage, skal der ske en renteberegning, som vist i tidligere eksempler. 

Den pålydende rente skal være 10,05% som beregnes ud fra tidspunktet, hvor lånet er blevet optaget. 

De 10,05% i rente er vist i afsnit 3, som er udgangspunktet når der skal ske renteberegning af de 

hævninger som er foretaget i selskabet. Denne rente pålægges jf. rentelovens § 5 stk. 1 og 289 med et 

tillæg af de 2% medmindre højere rente er aftalt. Således forekommer tilbagebetalingen, samt en 

rente, som man er pålagt for at have foretaget en uregelmæssig hævning i sit selskab. Ydermere skal 

der foretages benævnelse af det ulovlige kapitalejerlån i påtegningen, som nævnes til de supplerende 

oplysninger til årsrapporten. Denne oplysning er væsentlig både for regnskabslæser, men også som en 

oplysning til Erhvervsstyrelsen, som bruger disse supplerende oplysninger til deres bekæmpelse af 

hvidvask, samt behandlingen af kapitalejerlåne og sikkerhedsstillelse.   

Dette er nævnt i afsnittet, erklæring, påtegning og forbehold. Der skal i påtegningen om det ulovlige 

kapitalejerlån være beskrevet, at der i året løb har været foretaget hævningen, som et brud på SL § 

21090, og der kan i værste tilfælde pålægges erstatningsansvar.  

 

5.1.2 Notekrav 
I notekravet til årsrapporten for tilgodehavende hos hovedaktionær, er der krav om at have en note 

med i regnskabet, som note til tilgodehavender jf. årsregnskabsloven § 7391.  

I regnskabet for regnskabsperioden skal der oplyses omkring følgende til noterne: 

- Summen af tilgodehavende pr. ledelseskategori  

- Lånevilkår, herunder rentefoden 

- Beløb der er tilbagebetalt i året 

- Lån der er optaget og indfriet i året 

- Nedskrivninger på indregnede beløb 

- Om der er givet afkald – helt eller delvist, på det indregnede beløb 

Der vil regnskabsmæssigt ved notekrav oplyses de ovenstående punkter, hvorpå man kan se summen 

af det tilgodehavende, da regnskabslæser skal oplyses omkring dette. Herudover vil der være en 

rentefod, hvorpå man betaler lånet tilbage fra, typisk vil denne være på de obligatoriske 10,05%92 i 

hele lånets løbetid. Herudover vil der skulle beskrive om lånet er fuldt ud indfriet, samt nedskrivninger 

 

89 (Love, Renteloven § 5 , 2021) 

90 (Desk, 2012) 

91 (Love, Årsregnskabsloven § 73, 2021) 

92 (Nationalbanken, 2021) 



  

Side 51 af 71 

 

i løbetiden. Sidste benævnelse af lånet i noten, vil være om der er givet afkald helt eller delvist af det 

indregnede beløb. 

Som det sidste punkt i behandlingen af ulovlige kapitalejerlån, vil man ifølge 

hvidvaskningsvejledningen og bekendtgørelsen fra finanstilsynet, skulle foretage en indberetning til 

Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet. Dette gøres som en oplysning for 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, da den potentielle kunde har lavet en lovovertrædelse, og derfor 

skal der ske en underretning. Underretningen af lånet til SØIK93 vil blive behandlet, for at kontrollere 

at reglerne bliver overholdt, samt der ikke foretages hvidvask i selskabet. 

Ydermere vil indberetningen være en slags opslag for Erhvervsstyrelsen for at se om der er foretaget 

korrigering selskabsretligt og skatteretligt. Myndighederne bruges således årsrapporten til at opdage 

om der er foretaget kapitalejerlån i det indeværende regnskabsår, og yderligere om der i det 

efterfølgende er indbetalt, samt behandlet korrekt regnskabsmæssigt. 

 

 Delkonklusion 

I aflæggelsen af årsrapporten er det vigtigt at man får understreget til regnskabs bruger, aflægger og 

formidler gør opmærksom på at der i regnskabet for det indeværende år, har været foretaget et 

ulovligt kapitalejerlån. Disse oplysninger fra påtegning, noter og indhold i regnskabet, bruges som 

information til både myndigheder, men også regnskabslæser eller investor. Fra myndighedernes side 

af bruges de supplerende oplysninger til at kontrollere om selskabet har ulovlige aktiviteter og til at 

undersøge om der foregår noget strafbart i selskabet. Herefter bruges årsrapporten som en 

informationskilde til regnskabslæser, som viser selskabet regnskabsmæssige stilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 (Anklagemyndigheden, 2021) 



  

Side 52 af 71 

 

6 Konklusion på kapitalejerlån 

 

 Afrundingen af det ulovlige kapitalejerlån selskabsretligt 

Ulovlige kapitalejerlån gjorde sin entre, inden ligningsloven blev indført i 2012. Her havde man frit løb 

til at udlodde midler til sig selv uden beskatning. Fra myndighedernes side gjorde man det klart, at 

dette ikke var acceptabelt og derfor gjorde man det tydeligt i 2012, hvor ligningsloven § 16 E blev 

indført. Hertil lavede man tillæg til selskabsloven, så man både selskabsretligt og skatteretligt ikke 

kunne foretage hævning eller sikkerhedsstillelse af midler til ledelsen eller nærtstående parter. 

Området kapitalejerlån er komplekst og det ses tydeligt i vores gennemgang og analyserende del i 

opgaven. Størstedelen af selskabsejer har en meget begrænset forståelse for emnet og det ses tydeligt 

i de afgørelser og artikler, som er behandlet i opgaven. Ifølge analysen fra FSR, er det blevet et faldende 

problem, at selskabsejer foretager en hævning til sig selv, uden at være klar over, at man ikke må 

udlodde midler uden beskatningsgrundlag. 

Ved nærmere gennemgangen af de områder i det selskabsretlige regi, ses det at når man taler om 

ulovlige kapitalejerlån, har vi set på udfordringerne der opstår, når der foretages hævninger til 

selskabsejer og ledelsen. Ved kapitalejerlån selskabsretligt, snakker man om 3 forskellige dispositioner, 

lån, sikkerhedsstillelse og stille midler til rådighed for ejere. Det vil sige at et lån kan opstå på flere 

måder. I opgaven har vi valgt at tage udgangspunkt i, en selskabsejer, som stiller midler til rådighed 

eller foretager et lån, da disse 2 dispositioner, er dem som hyppigst forekommer i problemstillingerne. 

 

Udover kapitalejer, vedrører forbuddet mod at foretage lån til nærtstående parter også, her vil man 

også komme ud i en problemstilling omkring kapitalejerlån i selskabet. Hvis man i selskabsretligt regi 

skal komme udenom problemstillingen om kapitalejerlån, skal det hører ind under undtagelserne, i 

Selskabsloven § 212, 213 og 214, som er undtagelser til forretningsmæssig disposition, 

pengeinstitutter, medarbejdere og lån til moderselskaber. Disse undtagelser gør sig gældende, da man 

i visse tilfælde har brug for at have en fordring, når der er tale om udlån i banken til ledelsen, som 

optager et normalt realkreditlån, ved handel med sin egen virksomhed og lån til medarbejder, som 

skal købe sig ind i selskabets ejerkreds. Men selv med disse undtagelser, er der stadigvæk stor tvivl til 

hvordan man kan komme udenom det ulovlige kapitalejerlån. Det ses her at i vores eksempel i afsnit 

2.1.4.2, at selvom man tror det er forretningsmæssig disposition, vil man skulle leve op til krav om 

undtagelserne, for at kunne gøre sig berettiget til at foretage et lån i selskabet.  

Ydermere har man fra myndighedernes side af valgt at selskabsretligt, have en masse krav til 

behandlingen af det ulovlige lån, der er foretaget i selskabet. Som konsekvens ved at optage et lån som 

kapitalejer i et selskab, vil man for at korrigere for dette, benytte sig af selskabsloven og 

årsregnskabsloven, samt erklæringsbekendtgørelsen. Her vil man som udgangspunkt skulle foretage 

en tilbagebetaling, en obligatorisk renteberegning på 10,05% af beløbet over hele perioden, samt 

indberetning til SØIK. 

Disse 3 obligatoriske handlinger, skal foretages hver gang der konstateres et kapitalejerlån.  
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Den selskabsretlige del af det ulovlige kapitalejerlån består af ovenstående punkter, som skal følges, 

hvis Erhvervsstyrelsen opdager at der er foretaget en ulovlig fordring til selskabet. Der vil som 

udgangspunkt ved udarbejdelse af det aflagte regnskab for regnskabsperioden, være således at den 

valgte revisor konstaterer det ulovlige kapitalejerlån, hvorpå dette behandles efter selskabsloven og 

de nuværende regler herom. Det ses alt for ofte at der i selskabet er foretaget et udlån til ledelsen, på 

baggrund af kapitalejerlån, som skal reguleres og er unødigt i forhold til aflæggelsen af årsrapporten. 

Som offentligheden tillidsrepræsentant, er revisor nødsaget til at foretage en korrekt behandling 

skatte- og regnskabsmæssigt. Det er her vigtigt at revisor kontrollere de nødvendige forhold, ved 

behandlingen af kapitalejerlån, da væsentlige forhold kan påvirke regnskabsbruger holdning til 

regnskabet. Som gennemgået i FSR analyse om kapitalejerlån og fravalg af revisionspligten, kan det ses 

at siden 2012, er der kommet færre kapitalejerlån i selskaber, men flere og flere fravælger også at have 

en revisorpåtegning. Det vil sige flere og flere vælger at aflægge regnskabet udenom sin revisor, og 

derved er der ikke den samme opsporing af det ulovlige kapitalejerlån, da der ikke vil være nogen 

former for kontrol, af det aflagte regnskab, på nær hvad Erhvervsstyrelsen fanger ved indberetningen.  

 

Incitamentet for indførelsen af ligningsloven § 16 E har været en mulighed for myndighederne at 

komme de udloddede midler, som bliver brugt af kapitalejer til finansiering af den private sfære, til 

livs. Der har de kommende år jf. brancheorganisationen FSR været en fald i påtegninger omkring det 

ulovlige kapitalejerlån, hvilket kan skyldes den adfærdsregulerende lussing, som skat og de øvrige 

myndigheder har indført. Dette har i tilfælde af indførelsen af det ulovlige kapitalejerlån været med til 

at nedbringe, men også korrigere for de lån som er optaget uden beskatning. I henhold til 

bestemmelserne i selskabsloven § 210 til 215, vil det være muligt i undtagelserne at foretage et lån, 

hvis du opfylder kravene jf. selskabsloven paragraffer, som beskrevet tidligere i opgaven. 

Det er tydeligt at ændringen af selskabsloven, har medført en række problemstillinger, til hvordan det 

ulovlige kapitalejerlån behandles i praksis, samt hvilke udfordringer det giver for den givne revisor, 

som behandler dette. 

 

 Afrundingen af det ulovlige kapitalejerlån skatteretligt 

Da lovforslag L 199 blev fremsat til behandling i Folketinget i august 2012, var det med et ønske om at 

fjerne de skattemæssige fordele og incitamenter der var, ved at kapitalejere kunne låne midler mv. fra 

sit selskab uden videre beskatning. 

Årsagen til indførelsen af bestemmelsen var at en undersøgelse ved SKAT (nu Skattestyrelsen), viste at 

optagelse af ulovlige kapitalejerlån blev anvendt til at finansiere kapitalejeres privatforbrug. Et 

kapitalejerlån blev derfor anset som træde i stedet for udbetaling af løn eller udlodning af udbytte. 

Ligningslovens § 16 E blev derfor indført og vedtaget af Folketinget den 3. september 2012, og det 

fremgår af lovbestemmelsen at såfremt der ydes et lån til en fysisk person der har direkte eller 

indirekte bestemmende indflydelse, så skal lånet behandles som en hævning uden 

tilbagebetalingspligt. 

Det viser sig i praksis at regelsættet er mere omfattende end som så, og det fremgår også tydeligt af 

de henvendelser der har været til Skatteministeriet i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. 
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De 3 transaktionstyper der er omfattet af LL § 16 E, er egentlige lån der er ydet direkte eller indirekte 

til en fysisk person med direkte eller indirekte bestemmende indflydelse. Det betyder at det i praksis 

ikke er muligt at skyde eksempelvis et mellemliggende selskab ind mellem kapitalejer og det 

långivende selskab, uden at lånet vil blive anset som værende en hævning uden tilbagebetalingspligt. 

Det samme gælder når vi snakker om definitionen på direkte eller indirekte bestemmende indflydelse, 

idét det ikke vil være muligt for kapitalejer at yde et lån til sin ægtefælle, da denne vil blive anset som 

værende en nærtstående part jf. LL § 2. Et lån til en nærtstående part der ikke er kapitalejer i selskabet 

vil derfor falde til beskatning hos kapitalejeren. 

Derudover anses sikkerhedsstillelser ligeledes for en hævning uden tilbagebetalingspligt, og skal 

beskattes som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Som det også er gennemgået i opgaven, så er 

der i august 2012 fremsat et spørgsmål fra Corit Advisory P/S der ønsker en afklaring af typerne af 

sikkerhedsstillelser omfattet. Af lovforarbejderne fremgår det at beskatningen sker på baggrund af den 

pålydende værdi af sikkerhedsstillelsen og at beskatningen sker fra tidspunktet for indgåelsen heraf. 

Det videste begreb i relation til kapitalejerlån i skatteretligt regi, findes i formuleringen ”midler stillet 

til rådighed”. Det fremgår ikke klart af de svar der er kommet fra Skatteministeriet, hvilke pengeydelser 

mv. der er omfattet af ordlyden. 
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7 Perspektivering 

 

 Perspektiveringsområder og formål 

Formålet med perspektiveringen i denne opgave er at komme med forslag til og kigge på hvad der 

eventuelt kunne gøres ved behandlingen af det ulovlige kapitalejerlån. Nedenstående afsnit er ikke 

behandlet i opgaven, og vil kun være vores subjektive holdning og input til at løse vores problemstilling. 

  

Ved gennemgangen af vores opgave og problemstillinger, har vi set en tendens til at mellemstore 

virksomheder ofte foretager ulovlige kapitalejerlån, på baggrund af uvidenhed om hvad der sker, når 

der opstår en mellemregning til virksomheden. Vi har i denne perspektivering valgt at komme med 

nogle nye områder og problemstillinger, som kunne være behjælpelige med, at kapitalejer ikke får 

denne fordring til selskabet, som stiller kapitalejer i en dårlig situation. Man skal hermed igennem hele 

behandlingen af det ulovlige lån, skatteretligt og selskabsretligt. Vi har i perspektiveringen valgt at 

belyse to problemstillinger, fravalg af revisionspligten og indberetningspligten til Erhvervsstyrelsen. 

Disse to problemstillinger er meget omdiskuterede og derfor har vi valgt kort at afrunde vores opgave, 

med denne fremgangsmåde. 

 

 Perspektiveringscases 

7.2.1 Fravalg af revisionspligten ved kapitalejerlån 
Selskaber som ikke opfylder betingelserne for påkrævet revision, jf. ÅRL § 13594. Fravælger i storedele 

revisionspligten, da der ved opstilling af regnskabet ikke indeholder sammen krav. Hvis der opstår et 

kapitalejerlån, som ledelsen eller ejer ikke er klar over, vil man i et selskab, som selv aflægger regnskab 

uden påtegning ikke oplyse om, at i årets løb har der været foretaget et kapitalejerlån. Der er flere og 

flere regnskaber, som fravælger revisionspåtegning95, da dette er mere omfattende og dybdegående 

af materiale, modsat opstilling af regnskaber. I opstillingen af regnskabet, har ledelsen mulighed for at 

undgå det ulovlige kapitalejerlån, da man ikke har brugt statsautoriseret revisor til aflæggelsen af 

regnskabet og kan der muligvis opstå det ulovlige kapitalejerlån, hvor man ikke er klar over at det 

eksisterer. I dette tilfælde har man aflagt regnskab uden påtegning fra revisor og derfor ikke oplyst 

Erhvervsstyrelsen at der forekommer et lån til selskabsejer, nærtstående part eller ledelsen. Selskaber 

kan uden videre fravælge revision, hvis de ikke opfylder to ud af de tre krav, som stilles til selskabet96 

ved fravalg af revision, kravene lyder således: 

- En balancesum på 4 millioner DKK 

- En nettoomsætning på 8 million DKK 

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftiget medarbejdere på 12 

 

 

94 (Love, Danske Love, Årsregnkskabsloven, 2021) 

95 (analyse, 2019) 

96  (Erhvervsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, fravalg af 

revision, 2020) 
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Hvis en sådan handling foretages, at der fravælges revisionspåtegning, og selskabet ikke har været klar 

over det ulovlige lån, kan der i værste tilfælde, være pålagt revisionspligt fra Erhvervsstyrelsen, som er 

pålydende på 3 år. 

De fleste tilfælde af det ulovlige kapitalejerlån opdages, da mange selskaber bruger en revisor til 

aflæggelse af årsrapporten. Men i de fleste tilfælde af ikke opdagede lån, er hvor selskabets direktion 

og ledelsen selv opstiller regnskabet for selskabet.  

 

7.2.2 Indberetningspligt til hvidvasksekretariatet 
Som rådgiver, revisor eller anden konsulent er der indberetningspligt til Erhvervsstyrelsen, hvis revisor 

opdager der er foregået noget strafbart. Denne underretning skal ske til SØIK97, lige så snart der 

opdages, at der er tale om noget ulovligt. Ved opståen af fordringen til selskabet, har man 

selskabsretligt pligt til at oplyse dette i den udarbejdede årsrapport for selskabet. Indberetningspligten 

består primært i, at Erhvervsstyrelsen og SØIK er klar over at der i selskabet er foretaget en ulovlig 

hævning til fordel for selskabsejer. Når der er tage om indberetningspligten til hvidvasksekretariatet, 

kan deres reaktion være følgende, Erhvervsstyrelsen har påset selskabets årsrapport og kan konstatere 

at der i ledelsesberetningen nævnt et ulovligt kapitalejer lån. På baggrund af dette udtager 

Erhvervsstyrelsen kontrol af årsrapporten jf. årsregnskabsloven § 15998, som siger at Erhvervsstyrelsen 

kan udvælge stikprøver og undersøge modtagne årsrapporter.  

  

Vi vurderer at hvis de følgende tiltag vil kunne gøre større gavn og nytte for både revisors arbejde, men 

også Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, da man ved tiltagene vil kunne have et bedre overblik over 

de virksomheder, som foretager disse lån og bedre holde styr på om disse bringes i orden, af en som 

har kompetencer til udfærdigelse af arbejdet. Ved konstateringen af det ulovlige kapitalejerlån, 

benævner de at der straks skal tilbagebetales, samt dokumenteres overfor Erhvervsstyrelsen. Hvis det 

når så vidt at selskabet ikke indordner sig efter reglerne, vil de blive politianmeldt, samt modtage en 

bødestraf. 

 

Afrunding af perspektiveringen 

Reglerne om det ulovlige kapitalejerlån er meget omdiskuteret, men der er sammenhængen mellem 

lovgivningen og praksis. Taget alt i betragtning synes vi at der er meget lidt sammenhæng mellem den 

selskabsretlige og skatteretlige behandling af det ulovlige kapitalejerlån. Det resulterer oftest i 

udfordringer, specielt når man ser på kapitalejer, som ikke er klar over reglerne, da disse indikerer to 

forskellige tilgange til behandlingen af det ulovlige kapitalejerlån. 

 

 

 

 

 

97 (Anklagemyndigheden, 2021; Desk, 2012) 98 (Love, Danske Love, Årsregnskabsloven § 159, u.d.) 



  

Side 57 af 71 

 

8 Litteratur 
 

analyse, F. (september 2019). FSR analyse, ulovlige kapitalejerlån. Hentet fra FSR analyse,: 

https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Politik%20og%20analyser/Analyser/2019/Ulovli

ge%20l%C3%A5n.pdf 

Andersen, P. K. (2013). Aktie- og anpartsselskabsret. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag. 

Anklagemyndigheden. (2021). Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 

Hentet 10. april 2021 fra Anklagemyndigheden: 

https://anklagemyndigheden.dk/da/statsadvokaten-for-saerlig-oekonomisk-og-international-

kriminalitet 

Desk, L. (24. August 2012). Selskabsloven § 210. Hentet 1. april 2021 fra Danske Love: 

https://danskelove.dk/selskabsloven/210 

Erhvervsstyrelse. (april 2019). Notat om lån til hovedaktionærer. Hentet 15. marts 2021 fra FSR.dk: 

https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Faglig/Skat/Skat/Aktion%C3%83%C2%A6rl%C3%

83%C2%A5n%202019%20-%20250419.pdf 

Erhvervsstyrelsen. (24. marts 2009). Erhvervsstyrelsen, erklæringsbekendtgørelsen § 6 stk. 1. Hentet 

16. februar 2021 fra Erhvervsstyrelsen.dk: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-

om-bekendtgorelsen-om-godkendte-revisorers-erklaeringer 

Erhvervsstyrelsen. (24. marts 2009). Erklæringsbekendtgørelse. Hentet fra Erklæringsbekendtgørelse: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-bekendtgorelsen-om-godkendte-

revisorers-erklaeringer 

Erhvervsstyrelsen. (25. juli 2019). Erhvervsstyrelsen - mellembalance ved revision. Hentet 10. april 2021 

fra Erhvervsstyrelsen.dk: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-udbytte-i-kapitalselskaber 

Erhvervsstyrelsen. (15. oktober 2020). Erhvervsstyrelsen, fravalg af revision. Hentet 10. april 2021 fra 

Erhvervsstyrelsen.dk: https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 

Erhvervsstyrelsen. (26. april 2021). Erhvervsstyrelsen, Hvidvask og underretningspligt. Hentet 10. marts 

2021 fra Erhvervsstyrelsen.dk: https://erhvervsstyrelsen.dk/underretningspligt 

Henrik Dam, Gam, H., & Nielsen, J. (2020). Grundlæggende Skatteret. København: Karnov. Hentet 20. 

april 2021 

Jørgensen, D. (27. november 2019). Nu skal ulovlige aktionærlån indberettes til bagmandspolitiet. 

Hentet 26. april 2021 fra BDO.sk: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-

artikler-2019/nu-skal-ulovlige-aktionaerlaan-indberettes-til-bagmandspolitiet 

Kruhl, M. C., & Sørensen, O. B. (2014). Kapitalejerlån & Selvfinansiering. København: Karnov Group 

Denmark A/S. 

love, D. (10. april 2021). Danske love. Hentet fra Selskabsloven: 

https://danskelove.dk/selskabsloven/211 

Love, D. (2021). Danske Love SL § 215. Hentet 16. februar 2021 fra Danske Love SL § 215: 

https://danskelove.dk/selskabsloven/215 



  

Side 58 af 71 

 

Love, D. (2021). Danske Love, Kildeskatteloven § 46. Hentet 16. februar 2021 fra Danske Love: 

https://danskelove.dk/kildeskatteloven/46 

Love, D. (2021). Danske Love, Kildeskatteloven § 65. Hentet 16. februar 2021 fra Danske Love: 

https://danskelove.dk/kildeskatteloven/65 

Love, D. (2021). Danske Love, SL § 213. Hentet 16. februar 2021 fra Danske Love: 

https://danskelove.dk/selskabsloven/213 

Love, D. (2021). Danske Love, SL §214. Hentet 16. februar 2021 fra Danske Love: 

https://danskelove.dk/selskabsloven/214 

Love, D. (28. februar 2021). Danske Love, Årl § 35. Hentet fra Danske Love: 

https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/35a 

Love, D. (2021). Danske Love, Årsregnkskabsloven. Hentet 28. februar 2021 fra Danske Love: 

https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven 

Love, D. (2021). Renteloven § 5 . Hentet fra Renteloven § 5 : https://danskelove.dk/renteloven/5 

Love, D. (2021). Årsregnskabsloven § 73. Hentet fra Årsregnskabsloven § 73: 

https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/73 

Love, D. (u.d.). Danske Love, Årsregnskabsloven § 159. Hentet fra Danske Love, Årsregnskabsloven § 

159: https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/159 

Love, D. (u.d.). Danske SL §212. Hentet fra Danske Love: https://danskelove.dk/selskabsloven/212 

Nationalbanken. (2021). Nationalbanken, renter. Hentet 20. april 2021 fra Nationalbanken.dk: 

https://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx 

Publikation, F. . (u.d.). FSR - Publikation, revisor erklæringer. Hentet fra FSR - Publikation: 

https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Politik%20og%20analyser/Om%20revisor%20og

%20%C3%A5rsregnskaber/Revisors%20erklringer%20final%20(1).pdf 

Retsinformation. (12. august 2012). Retsinformation - Ligningsloven § 16 E. Hentet 10. februar 2021 

fra Retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201112L00199 

Retsinformation. (2016). Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten 

(ligningsloven). Hentet fra Retsinformation.dk: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1162 

Retsinformation. (2021). Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten 

(ligningsloven). Hentet 10. April 2021 fra retsinformation: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1162 

Retsinformation. (1.. april 2021). retsinformation. Hentet fra Skat.dk: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1089 

Retsinformation. (u.d.). Retsinformation, bekendtgørelsen om erklæringer § 6. Hentet fra 

Retsinformation, bekendtgørelsen om erklæringer § 6: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1468 



  

Side 59 af 71 

 

Sevelsted, T. T. (2020. februar 2020). Bech Bruun. Hentet fra Bech Bruun: 

https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2020/brexit-opdatering-af-

moderselskabsbekendtgrelsen 

SKAT. (24. august 2012). Juridisk vejledning. Hentet fra SKAT: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946441 

Skat. (11. februar 2013). Skat - . Hentet 2021 fra Skat.dk: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2091836 

SKAT. (3. december 2014). SKAT afgørelse, SKM2014.825.SKAT. Hentet fra 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2167885 

SKAT. (23. september 2020). SKM2020.386.LSR. Hentet fra SKM2020.386.LSR: 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297380 

SKAT. (u.d.). SKAT.dk. 

Skatteministeriet. (2012). Forslag til ændring af ligningsloven. Hentet 2021 fra Forslag til ændring af 

ligningsloven: 

https://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L199/bilag/14/1151850/index.htm 

Skatteministeriet. (29. august 2012). Hermed sendes kommentar til henvendelse af 29. august 2012 fra 

BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab (L 199 – bilag 10. Hentet 10. april 2021 fra Ft.dk: 

https://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L199/bilag/16/1152104/index.htm 

Skatteministeriet. (29. august 2012). L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, 

kursgevinstloven,. Hentet 26. marts 2021 fra Folketinget.dk: 

https://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L199/bilag/21/1152610/index.htm 

Skatteministeriet. (2012). Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og. 

Hentet 16. April 2021 fra Folketingstidende A: 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20111/lovforslag/l199/20111_l199_som_fremsat.pdf 

Skatteministeriet. (24. August 2012). Skatteministeriets kommentar til henvendelse af 24. august 2021 

Corit P/S. Hentet 21. april 2021 fra Folketinget.dk: 

https://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L199/bilag/14/1151850/index.htm 

Skattestyrelsen. (4. december 2014). Styresignal skat. Hentet 26. marts 2021 fra Skat.dk: 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2167885 

Skattestyrelsen. (1. januar 2021). C.B.3.5.3.3 Aktionærlån. Hentet 20. april 2021 fra Skattestyrelsen: 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946441 

 

 

 

 

 



  

Side 60 af 71 

 

9 Bilag 

 Bilag 1 

SKM2013.113.SR uddrag fra skattestyrelsen 

 

Spørgsmål: 

Kan Skatterådet bekræfte, at selskabets finansiering med sælgerpantebrev i forbindelse med salg af 

fast ejendom til selskabets hovedaktionær ikke omfattes af reglerne om beskatning af ulovligt 

anpartshaverlån, såfremt sælgerpantebrevet ydes på normale markedsvilkår med hensyn til kontant 

udbetaling, lånets forrentning, afdrag og opsigelsesvilkår m.v. i henhold til nedenstående beskrivelse? 

 

Svar: 

Nej 

Beskrivelse af de faktiske forhold: 

Hovedaktionærens selskab, hvis formål er at drive handel, finansiering, forvaltning af fast ejendom 

dermed beslægtet virksomhed, ejer en række erhvervsejendomme samt en nyopført 

beboelsesejendom, som er opført med henblik på udleje eller videresalg. 

Selskabet påtænker at overdrage ejendommen til selskabets hovedaktionær. 

Hovedaktionæren har indhentet lånetilbud fra realkreditinstitutter samt banker med henblik på 

finansiering af overdragelsen.  

Da opførelsesomkostningerne overstiger den af realkreditinstituttet vurderede handelsværdi, er det 

alene muligt at opnå begrænset realkreditfinansiering i forhold til overdragelsessummen, som i 

henhold til SKATs administrative praksis, jævnfør den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.4.3, vil blive 

fastsat med udgangspunkt i opførelsesomkostningerne. 

 

Den resterende del af overdragelsen forventes finansieret ved udbetaling på ca. 20% og de resterende 

beløb på et sælgerpantebrev. 

 

SKAT er i 2010 ophørt med at udsende tabeller om kursfastsættelsen af private pantebreve, ligesom 

pengeinstitutterne er ophørt med at offentliggøre disse statistikoplysninger. Til fastsættelse af kurs og 

rentevilkår har selskabet udarbejdet en konkret vurdering med udgangspunkt i følgende forhold: 

 

rentesatsen 

afdragsprofilen 

nutidsværdien 

prioritetsstillingen 

aktivets prisfølsomhed 
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skyldnerens formodede betalingsevne 

anden sikkerhedsstillelse 

(redegørelse for beregning af kursen på sælgerpantebrev udeladt) 

 

Spørgers opfattelse og begrundelse 

 

Af bemærkningerne til den tidligere aktieselskabslovs § 115 fremgår, at "Køber en kapitalejer eller et 

ledelsesmedlem en fast ejendom, der har tilhørt selskabet, kan et sælgerpantebrev indgå i handlen, 

såfremt denne er afsluttet på normale vilkår med hensyn til kontant udbetaling, pantebrevets 

forrentning, afdrag og opsigelsesvilkår mv. Det er således efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 

opfattelse også en forudsætning, at køber har optaget maksimalt lån i en kreditforening. Der kan 

således ikke udstedes ejerpantebrev [sælgerpantebrev] til berigtigelse af hele købesummen." 

 

Da hovedaktionæren vil optage maksimal belåning i kreditforening og foretage normal udbetaling, vil 

et sælgerpantebrev efter vores opfattelse kunne indgå i finansieringen af overdragelsen, uden dette 

bør karakteriseres som et ulovligt aktionærlån. Samtidig vil sælgerpantebrevet blive udstedt med 

standard vilkår omkring misligholdelse, herunder panterettigheder, afviklingsvilkår mv. til en kurs, der 

vurderes at være på markedsmæssige vilkår.   

 

SKATs indstilling og begrundelse 

 

Spørgsmål 1 

 

Det ønskes bekræftet, at selskabets finansiering med sælgerpantebrev i forbindelse med salg af fast 

ejendom til selskabets hovedaktionær ikke omfattes af reglerne om beskatning af ulovligt 

anpartshaverlån. 

 

Lovgrundlag 

 

Ved lov nr. 926 af 18. september 2012, indsatte § 1, nr. 2 en ny bestemmelse; ligningsloven § 16E. 

Bestemmelsen har virkning for lån, der ydes fra og med den 14. august 2012, jf. § 5, stk. 5. 

 

Ny Ligningsloven § 16E: 

 

Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber 

m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet 
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efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der 

mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der 

ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller 

på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende 

anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. 

 

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

ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. 

 

Praksis 

 

Af bemærkningerne til L199 (og senere L199A), der indsatte bestemmelsen fremgår bl.a.: 

 

"Lovforslaget har til formål at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage 

aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. 

 

Lovforslaget omfatter alene aktionærer m.v. med en kvalificeret tilknytning til selskabet. 

 

Det foreslås endvidere at rette op på nogle uhensigtsmæssigheder, der opstår i forbindelse med lån, 

der ydes i forbindelse med transaktioner mellem et selskab og dets aktionærer." 

 

Og fra de specielle bemærkninger: 

 

Til nr. 2 

 

"Det foreslås at beskatte lån m.v. til aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det långivende 

selskab. Formålet hermed er at fjerne det skattemæssige incitament til at optage sådanne lån. Den 

foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E skal således imødegå, at aktionærlån anvendes som 

skattefrit alternativ til hævning af skattepligtigt udbytte eller løn. 

 

Det foreslås, at låneforholdet i skattemæssig henseende behandles efter skattelovgivningens 

almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Forslaget medfører, at aktionærlånet 

beskattes allerede på udbetalingstidspunktet. 

 

Hvis en person i sin egenskab af aktionær med bestemmende indflydelse modtager et lån m.v. fra 

selskabet, skal der efter forslaget ske beskatning på samme måde, som hvis låntageren modtog en 
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udbetaling fra selskabet uden tilbagebetalingspligt. En sådan udbetaling vil som udgangspunkt skulle 

beskattes som maskeret udlodning. Hvis aktionæren er ansat i selskabet, og udbetalingen kan anses 

for en rimelig aflønning for arbejdsindsatsen, kan der dog i stedet ske beskatning som løn. 

 

Spørgsmålet, om der er tale om løn eller udbytte, har udover beskatningen af låntager betydning for 

selskabets eventuelle fradragsret. Selskabet vil ikke have fradragsret for beløbet, hvis der er tale om 

udbytte, dvs. i tilfælde, hvor aktionæren ikke udfører arbejde for selskabet. 

 

Er aktionæren ansat i selskabet, vil selskabet have fradrag for beløbet som en lønudgift, dvs. en 

driftsomkostning, hvis der er tale om vederlag for personligt arbejde, og det samlede vederlag inklusive 

lånet kan rummes inden for en rimelig aflønning til aktionæren for det udførte arbejde. 

 

Den omstændighed, at ydelse af et lån behandles som en hævning i selskabet uden 

tilbagebetalingspligt, medfører endvidere, at de gældende regler om indeholdelse af A-skat eller 

udbytteskat i beløbet og reglerne om indberetning til SKAT om udbetaling og vedtagelse af løn og 

udbytte m.v. finder anvendelse. 

 

Hvis et lån er omfattet af den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E, vil det i alle 

skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et 

lån. Udover at lånebeløbet beskattes som en hævning, betyder det, at låntager ikke vil kunne fradrage 

sine eventuelle renteudgifter på lånet, ligesom eventuelle renteindtægter vil blive beskattet som et 

skattepligtigt tilskud hos selskabet. 

 

Selv om der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt aktionærlån, der skal tilbagebetales, vil en 

tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos aktionæren. 

Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af løn eller udbytte. 

 

Der vil alt efter omstændighederne være adgang til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. De 

skattemæssige virkninger af at optage et aktionærlån må som udgangspunkt forventes at være 

forudset på dispositionstidspunktet, hvis der er en klar og almindelig kendt lovregel herom. Der skal 

dog altid foretages en konkret vurdering af, om betingelserne for omgørelse er opfyldt. 

 

Ligningslovens § 16 E har samtidig den konsekvens, at ligningslovens § 2 og bestemmelserne i 

kursgevinstloven om beskatning af gevinst og tab på fordringer og gæld heller ikke finder anvendelse, 

da der ikke skattemæssigt er tale om et lån. Der skal dermed ikke ske korrektion efter ligningslovens § 

2, hvis et lån er omfattet af ligningslovens § 16 E, selv om lånet ikke er ydet på sædvanlige 

markedsvilkår. 

 

Til § 16 E, stk. 1 
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Efter den foreslåede § 16 E, stk. 1, skal der ske beskatning i de tilfælde, hvor et selskab direkte eller 

indirekte stiller midler til rådighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk eller juridisk 

person, der har den i ligningslovens § 2 nævnte forbindelse til selskabet. 

 

Det gælder, uanset om lånet m.v. sker på markedsvilkår, og uanset om der stilles betryggende 

sikkerhed for lånet. 

 

Beskatning efter den foreslåede § 16 E, stk. 1, omfatter således en del af de lån, der er i strid med 

selskabslovens § 210, stk. 1. Det gælder f.eks. lån til hovedaktionærer, mens f.eks. lån til 

mindretalsaktionærer og ledelsesmedlemmer ikke nødvendigvis vil være omfattet af den foreslåede § 

16 E. 

 

Bestemmelsen omfatter også lån, der ikke er ydet direkte til en aktionær. 

 

Den foreslåede bestemmelse omfatter lån m.v., der er ydet af selskaber m.v., der er omfattet af 

selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, dvs. indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber 

samt andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som 

fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital. 

 

Beskatning finder kun sted i de tilfælde, hvor der mellem långiver og låntager er en forbindelse, der er 

omfattet af ligningslovens § 2. 

 

Bestemmelsen finder ikke anvendelse på lån m.v., der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition. Det vil f.eks. være lån, der opstår som led i aktionærens almindelige samhandel med 

selskabet på sædvanlige kreditvilkår. 

 

Til § 16 E, stk. 2 

 

Lån, der er beskattet efter den foreslåede bestemmelse i § 16 E, anses som nævnt ikke for et lån i 

skattemæssig forstand. Tilbagebetaling af lån, der er beskattet efter den foreslåede bestemmelse i § 

16 E, stk.1, skal derfor skattemæssigt behandles som et tilskud til selskabet, idet der ikke 

skattemæssigt anses at foreligge et lån. For at undgå dobbeltbeskatning foreslås det, at en eventuel 

tilbagebetaling ikke skal medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst." 

 

Under sagen behandling i Skatteudvalget har Skatteministeren i bilag 14, kommenteret henvendelse 

af 24. august 2012 fra CORIT ADVISERY. 
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Heraf fremgår bl.a. 

 

Der er spurgt til hvad der forstås ved sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

 

I kommentaren hertil er anført: 

 

"Begrebet "lån. Mv., der ydes m.v. som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition" er inspireret 

af selskabsloven § 212. Praksis vedrørende denne bestemmelse vil være vejledende ved fortolkningen 

af ligningsloven § 16E. Dette medfører dog ikke, at fortolkningen af de to lovbestemmelser altid vil 

være ens. De to lovbestemmelser skal varetage forskellige hensyn, hvorfor fortolkningen i nogle 

situationer kan være forskellig." 

 

Selskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer) § 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. 

 

Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 2009. 

 

Af bemærkningerne til § 212 i L 170 (2008/09) fremgår: 

 

"Undtagelsen om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner kodificeres med ordlyden i § 212, 

således at der opnås klarhed på dette punkt. Der er ikke tilsigtet ændringer i forhold til den hidtidige 

praksis. 

 

Denne undtagelse med hensyn til sædvanlige forretningsmæssige dispositioner har hidtil ikke været 

indeholdt i aktie- og anpartsselskabslovene, men har baseret sig på forarbejderne til det generelle 

låneforbud, som blev indført i 1982. I den sammenhæng blev det slået fast, at økonomisk bistand, der 

udspringer af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, netop af den grund var acceptable. 

 

Disse sædvanlige forretningsmæssige dispositioner har som hovedregel været kendetegnet ved, at 

selskabet løbende foretager dispositioner af denne karakter med uafhængige parter. Den mest 

almindelige disposition er salg af varer og tjenesteydelser på kredit. Der må foretages en konkret 

vurdering af, om transaktionen kan betragtes som sædvanlig for selskabet og inden for branchen. En 

klar indikator for, om transaktionen er sædvanlig, er, at selskabet har indgået tilsvarende transaktioner 
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med uafhængige parter. Begrebet »sædvanlige forretningsmæssige dispositioner« er et fleksibelt og 

dynamisk begreb, der vil kunne ændre sig over tid. 

 

Det er ikke kun transaktionen, som skal være sædvanlig. Dette krav gælder også for vilkårene i 

transaktionen. Betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse mv. skal ske på samme vilkår, 

som tilsvarende transaktioner sædvanligvis gennemføres med overfor tredjemand." 

 

Begrundelse 

 

Spørger er hovedaktionær i det selskab, der vil sælge ham ejendommen, og spørger er derfor omfattet 

af personkredsen i den nye bestemmelse i ligningsloven § 16E. Dispositionen vil være omfattet, da 

bestemmelsen har virkning for dispositioner foretaget efter den 14. august 2012, jf. lov nr. 926 af 18. 

september 2012, § 5, stk. 5. 

 

Undtaget fra ligningsloven § 16E er sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Af forarbejderne til 

bestemmelsen fremgår, at Skatteministeren i bilag 14, i en kommentar til henvendelse af 24. august 

2012 fra CORIT ADVISERY, har svaret at bestemmelsen er inspireret af selskabsloven § 212, og at 

praksis vedrørende denne bestemmelse vil være vejledende ved fortolkningen. 

 

Af forarbejderne til lov nr. 470 af 12. juni 2009, der indsatte selskabsloven § 212 er anført, at 

undtagelsen vedrørende sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er baseret på forarbejderne til 

det generelle låneforbud, som blev indført i 1982, og at sædvanlige forretningsmæssige dispositioner 

som hovedregel er kendetegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af denne karakter 

med uafhængige parter. 

 

Af bemærkningerne til ligningsloven § 16E, stk. 1 fremgår bl.a., at det ikke er tilstrækkeligt til at undgå 

beskatning, at lånet sker på markedsvilkår. 

 

For at lån mellem selskab og hovedaktionær ikke skal blive omfattet af ligningsloven § 16E, er det 

derfor en forudsætning, at udlånet er udtryk for en sædvanlig forretningsmæssig disposition for 

selskabet. Dvs. en transaktion som selskabet løbende også har med uafhængige parter og på 

tilsvarende vilkår. Som eksempel på dette fremgår af forarbejderne; lån, der opstår i forbindelse med 

aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår. 

 

Efter det oplyste er selskabet ejer af en række erhvervsejendomme samt den omhandlede nyopførte 

beboelsesejendom, som er opført med henblik på udleje eller videresalg. Der udstedes endvidere et 

pantebrev i forbindelse med salg af beboelsesejendommen til hovedaktionæren. 
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Da selskabet efter det oplyste, ikke sædvanligvis opfører og sælger beboelsesejendomme og i den 

forbindelse yder lån ved salget eller i øvrigt yder lån til køb af fast ejendom, er det SKATs opfattelse, at 

der ikke er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

 

Indstilling 

 

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej". 

 

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse. 

 

 Bilag 2 

Udklip fra årsrapport, hvor der er foretaget supplerende oplysninger til regnskabet om kapitalejerlån: 
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 Bilag 3 
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 Bilag 4 

Skattesatser og beløbsgrænser 2021 (udvalgte) 

Type Sats 

Beskæftigelsesfradrag 10,60% 

Jobfradrag 4,50% 

Gns. kommuneskat 24,971% 

Gns. kirkeskat 0,669% 

Bundskat 12,09% 

AM-bidrag 8,00% 

  

Aktieindkomst, progressionsgrænse 56.500 kr. 

Aktieindkomst, skattesats o/u 
progressionsgrænse 

Under; 27,00% 
Over; 42,00% 

TABEL 9 - UDVALGTE SKATTESATSER OG BELØBSGRÆNSER 2021, EGEN TILVIRKNING 

 


