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Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR, at berigtigelse af købesummen ved udste-

delse af sælgerpantebrev ved salg af en normalt prioriteret ejendom fra selskab til akti-

onær måtte anses som en udlodning efter reglerne om beskatning af aktionærlån.   

 

Udlån fra selskab til aktionær er efter selskabslovens § 210 som udgangspunkt ikke lov-

lige og betegnes almindeligvis som et ulovligt aktionærlån.  

 

Tidligere har aktionærlån som udgangspunkt ikke været forbundet med skattemæssige 

konsekvenser. Dog blev der efter tidligere praksis foretaget beskatning af aktionærlån på 

udbetalingstidspunktet, hvis det allerede på dette tidspunkt stod klart, at aktionæren ikke 

ville være i stand til at tilbagebetale lånet som følge af aktionærens insolvens.  

 

Ved lov nr. 926 af 18/9 2012 blev som ligningslovens § 16 E fastsat skærpede regler for 

beskatning af aktionærlån m.v. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2013, men har virk-

ning for lån m.v., der ydes fra og med den 14. august 2012. Regelsættet er udførligt om-

talt af advokat Gitte Skouby i TfS 2013, 60, Skat af ulovlige aktionærlån, hvor der peges 

på en lang række problemer i tilknytning til disse regler. 

 

Efter motiverne til § 16 E har reglerne til formål at fjerne, hvad der i lovforslaget beteg-

nes som ”…de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som 

skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet.” 

 

http://www.v.dk/
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Af ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt. fremgår nærmere, at hvis et selskab m.v. omfat-

tet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjem-

mehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lå-

net efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalings-

pligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af lovens § 

2. Videre fremgår af § 16 E, stk. 1, 3. pkt., at bestemmelsens 1. pkt. finder tilsvarende 

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

 

Vælger aktionæren siden at tilbagebetale lånet, vil der ikke blive tale om ophævelse af 

udbyttebeskatningen af aktionæren. De skattemæssige konsekvenser for selskabet ved 

tilbagebetaling er reguleret i § 16 E, stk. 3, hvorefter tilbagebetalingen ikke medregnes 

ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Men hæver aktionæren sidenhen 

på ny midlerne i selskabet som løn, udbytte m.v., må det antages, at de nu hævede mid-

ler skal beskattes på ny efter de sædvanlige regler herom, dvs. som løn, udbytte etc. Der 

sker med andre ord beskatning to gange af beløbet hos aktionæren. 

 

I § 16 E, stk. 1, 2. pkt. er dog gjort den væsentlige undtagelse til beskatningen af aktio-

nærlån, at 1. pkt. ikke finder anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forret-

ningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinan-

siering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2.  

 

Sædvanlig forretningsmæssig disposition 
Vedrørende særligt lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, 

og som formentlig vil påkalde sig stor interesse i praksis, angives som eksempel i be-

mærkningerne til lovforslaget henholdsvis almindelige reguleringer af mellemregnings-

konti og lån opstået som led i aktionærens almindelige samhandel med selskabet på 

sædvanlige kreditvilkår.  

 

I tilknytning til Folketingets behandling af lovforslaget oplyste skatteministeren supple-

rende som svar på en henvendelse til Folketingets Skatteudvalg, L 199, bilag 14, bl.a., at 

”Begrebet ”lån m.v., der ydes m.v. som led i en sædvanlig forretningsmæssig dispositi-

on” er inspireret af selskabslovens § 212. Praksis vedrørende denne bestemmelse vil 

være vejledende ved fortolkningen af ligningslovens § 16 E. Dette medfører dog ikke 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1960_255_par1x_lopnr5439
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2009_470_par206x_lopnr5440
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nødvendigvis, at fortolkningen af de to lovbestemmelser altid vil være ens. De to lovbe-

stemmelser skal varetage forskellige hensyn, hvorfor fortolkningen i nogle situationer 

kan være forskellig.” 

 

Den selskabsretlige praksis blev ved behandlingen af lovforslaget om selskabsloven i 

2009 beskrevet derhen, at: 

”Undtagelsen om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner kodificeres med ord-

lyden i § 212, således at der opnås klarhed på dette punkt. Der er ikke tilsigtet æn-

dringer 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 forretnings-

mæssige dispositioner, netop af den grund var acceptable. 

Disse sædvanlige forretningsmæssige dispositioner har som hovedregel været kende-

tegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af denne karakter med uaf-

hængige 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 transak-

tionen er sædvanlig, er, at selskabet har indgået tilsvarende transaktioner med uaf-

hængige parter. Begrebet ”sædvanlige forretningsmæssige dispositioner” er et fleksi-

belt 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 gennemfø-

res med overfor tredjemand.” 

 

Om 1982-ændringen af aktieselskabsloven blev dengang bl.a. anført i de særlige be-

mærkninger til lovforslaget, at:  

”Det er hidtil antaget, jfr. bet. nr. 540/1969, side 159, at et selskabs kreditforhold i 

forbindelse med ordinære erhvervsmæssige transaktioner ikke omfattes af AL § 115, 

således at der i disse tilfælde ikke er krav om sikkerhed og begrænsninger i forhold til 
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egenkapitalen. Ligesom det var tilfældet i AL 1930 og AL 1973 er det ikke fundet nød-

vendigt at optage en udtrykkelig bestemmelse, der undtager sædvanlige forretnings-

mæssige dispositioner fra forbudet. Lån eller sikkerhedsstillelse fra et selskab, omfat-

tes således ikke af forslagets § 115, stk. 1, hvis der er tale om dispositioner, der er er-

hvervsmæssigt begrundet og er sædvanlige både for selskabet og inden for branchen i 

almindelighed.” 

 

Vedrørende spørgsmålet om hvorvidt begrebet ”sædvanlig” knytter sig til selskabets 

aktivitet, eller alternativt til markedsvilkår, kan det konstateres, at der anvendes forskel-

lige afgrænsninger i forarbejderne til ligningslovens § 16 E. 

 

I første udkast til loven, som blev udsendt i høring, og hvor alene ulovlige aktionærlån 

skulle være omfattet af de skærpede regler, kan peges på både en snæver og en mere 

bred afgræsning af begrebet ”sædvanlig forretningsmæssig disposition”. Det anføres 

således her, at ”Der foreligger ikke et ulovligt aktionærlån, hvis betalingsforpligtelsen er 

påtaget i forbindelse med samhandel mellem aktionæren og selskabet inden for selska-

bets sædvanlige forretningsområde”. Omvendt anføres det i samme lovudkast, at sæd-

vanlig forretningsmæssig disposition ”…omfatter f.eks. det tilfælde, hvor aktionæren 

som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition på markedsvilkår har købt et aktiv 

fra selskabet mod udstedelse af et gældsbrev.” - altså en mere bred formulering. I lov-

forslaget anvendes formuleringen ”…inden for selskabets sædvanlige forretningsområ-

de”. 

 

SKM2013.113.SR 
Skatterådets bindende svar ref. i SKM2013.113.SR er den første offentliggjorte afgørel-

se om rækkevidden af ligningslovens § 16 E. Der er med det bindende svar ikke lagt an 

til nogen lempelig behandling af aktionæren. 

 

I den pågældende sag overvejede et selskab at sælge en af selskabets ejendomme til ho-

vedaktionæren. Selskabet ejede en række erhvervsejendomme samt en nyopført beboel-

sesejendom, som var opført med henblik på udlejning eller videresalg. Det var denne 

beboelsesejendom, som selskabet nu påtænkte at sælge til hovedaktionæren. Det var 

tanken, at aktionæren skulle finansiere købesummen for ejendommen ved optagelse af 
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maksimal kreditforeningslån, en kontant udbetaling samt endelig et sælgerpantebrev 

udstedt på standardvilkår.  

 

Parterne forespurgte nu Skatterådet, om selskabets udlån til aktionæren qua sælgerpan-

tebrevet var omfattet af de skærpede regler for beskatning af aktionærlån.  

 

Skatterådet oplyste her, at det var en forudsætning for at undgå beskatning efter de 

skærpede regler, at udlånet var udtryk for en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

for selskabet, dvs. en transaktion som selskabet løbende også havde med uafhængige 

parter og på tilsvarende vilkår. Skatterådet henviste i den forbindelse til udtalelserne i 

lovforslaget, hvor der som eksempel på lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæs-

sig disposition nævnes lån, der opstår i forbindelse med aktionærens almindelige sam-

handel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår. 

 

Efter Skatterådets opfattelse var denne betingelse ikke opfyldt i den foreliggende sag. 

Begrundelsen var, at det pågældende selskab ikke sædvanligvis opførte og solgte bebo-

elsesejendomme og i den forbindelse ydede lån ved salget eller i øvrigt ydede lån til køb 

af fast ejendom. 

 

Skatterådets konklusion var således, at hvis selskabet modtog et sælgerpantebrev fra 

hovedaktionæren som en del af betalingen for beboelsesejendommen, ville dette udløse 

beskatning af hovedaktionæren efter de skærpede beskatningsregler for aktionærlån, idet 

der ikke var tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

 

I forudsætningen om, at der skal være tale om en ”sædvanlig forretningsmæssig disposi-

tion ” ligger således ikke alene, at dispositionen som sådan skal være sket på sædvanlige 

forretningsmæssige betingelser, men ordet ”sædvanlig” knytter sig til den hyppighed, 

hvormed selskabet foretaget en tilsvarende disposition. En afgrænsning, der medfører en 

markant udvidelse af området for ligningslovens § 16 E. 

 

Skatterådets afgørelse er meget vidtgående, idet præmisserne peger i retning af, at over-

dragelse af anlægsaktiver fra selskab til aktionær kan medføre udlodningsbeskatning. 

Selskabet sælger jo normalt ikke sine anlægsaktiver. Men det kan naturligvis sagtens 
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forekomme, uden at der noget kritisabelt herved. Afgørende må være, hvorvidt der 

handles på normale, markedskonforme vilkår i henseende til pris, udbetaling, sikkerhed 

for restgæld mv. herunder særligt om finansieringen af købesummen for ejendommen 

sker ved optagelse af maksimal kreditforeningslån. Men er det en hovedaktionær, der 

køber, udløser dette en skærpet beskatning, selv om handelsvilkårene er markedskon-

forme. 

 

Som Skatterådets afgørelse lader forstå, vil der ikke blive givet ved dørene, når skatte-

væsenet skal vurdere, om et aktionærlån er udtryk for en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition. Med støtte i lovens motiver synes der at blive anlagt en mere restriktiv af-

grænsning i skattemæssig henseende, end hvad selskabslovgivningen giver grundlag for. 

 

 
_______ o _______ 

 
 
 
 
 
 


