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SKAT har i begyndelsen af 2014 valgt at offentliggøre flere, forskelligartede afgørelser 

om den skattemæssige behandling af aktionærlån, jf. ligningslovens § 16 E. Afgørelserne 

belyser den skatteretlige fortolkning af begrebet ”sædvanlig forretningsmæssig dispositi-

on”, jf. § 16 E, stk. 1, 2. pkt., 1. led, herunder forholdet til fortolkningen af begrebet 

”sædvanlig forretningsmæssig disposition” i selskabslovens § 212. 

 

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

ge og betegnes almindeligvis som ulovlige 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 omtalt 

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. Se om emnet tillige bl.a. Tommy V. 

Christiansen, JUS 2013/10, John Bygholm i SR-SKAT 2012.328, 2013.77 og 2014.22, 

Inge Langhave Jeppesen, SR-SKAT 2014-10 samt Bent Ramskov, TfS 2013, 354.  

 

http://www.v.dk/
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Efter motiverne til § 16 E har reglerne til formål at fjerne, hvad der i lovforslaget betegnes 

som ”…de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skatte-

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

 

Af ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt. fremgår nærmere, at hvis et selskab m.v. omfattet 

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

rende 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 lovens § 2. Videre frem-

går af § 16 E, stk. 1, 3. pkt., at § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på 

sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. 

 

Selv om aktionæren sidenhen tilbagebetaler lånet til selskabet, således som aktionæren i 

mange tilfælde vil kunne være forpligtet til selskabsretligt, vil der i skatteretlig henseende 

ikke blive tale om ophævelse af udbyttebeskatningen af aktionæren. De skattemæssige 

konsekvenser for selskabet ved tilbagebetaling er reguleret i § 16 E, stk. 2, hvorefter til-

bagebetalingen ikke medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Men 

hæver aktionæren sidenhen på ny midlerne i selskabet som løn, udbytte m.v., må det anta-

ges, at de nu hævede midler skal beskattes på ny efter de sædvanlige regler herom, dvs. 

som løn, udbytte etc.  

 

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 forretningsmæssig disposition 

• sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller  

• lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2.  

 

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

som påkalder sig stor interesse i praksis, angives som eksempel i bemærkningerne til lov-

forslaget henholdsvis almindelige reguleringer af mellemregningskonti og lån opstået 

som led i aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår.  

 

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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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 disposition” 

er inspireret af selskabslovens § 212. Praksis vedrørende denne bestemmelse vil være vej-

ledende ved fortolkningen af ligningslovens § 16 E. Dette medfører dog ikke nødvendigvis, 

at fortolkningen af de to lovbestemmelser altid vil være ens. De to lovbestemmelser skal 

varetage forskellige hensyn, hvorfor fortolkningen i nogle situationer kan være forskel-

lig.” 

 

Den selskabsretlige praksis blev ved behandlingen af lovforslaget om selskabsloven i 2009 

beskrevet derhen, at: 

”Undtagelsen om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner kodificeres med ordly-

den 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 hid-

til ikke været indeholdt i aktie- og anpartsselskabslovene, men har baseret sig på forar-

bejderne 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 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 transaktionen 

er sædvanlig, er, at selskabet har indgået tilsvarende transaktioner med uafhængige 

parter. Begrebet ”sædvanlige forretningsmæssige dispositioner” er et fleksibelt og dy-

namisk begreb, der vil kunne ændre sig over tid.  

Det er ikke kun transaktionen, som skal være sædvanlig. Dette krav gælder også for vil-

kårene i transaktionen. Betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse mv. 

skal ske på samme vilkår, som tilsvarende transaktioner sædvanligvis gennemføres med 

overfor tredjemand.” 
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Om 1982-ændringen af aktieselskabsloven blev dengang bl.a. anført i de særlige bemærk-

ninger til lovforslaget, at:  

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

bindelse med ordinære erhvervsmæssige transaktioner ikke omfattes af AL § 115, såle-

des at der i disse tilfælde ikke er krav om sikkerhed og begrænsninger i forhold til egen-

kapitalen. Ligesom det var tilfældet i AL 1930 og AL 1973 er det ikke fundet nødvendigt 

at optage en udtrykkelig bestemmelse, der undtager sædvanlige forretningsmæssige di-

spositioner fra forbudet. Lån eller sikkerhedsstillelse fra et selskab, omfattes således ik-

ke af forslagets § 115, stk. 1, hvis der er tale om dispositioner, der er erhvervsmæssigt 

begrundet og er sædvanlige både for selskabet og inden for branchen i almindelighed.” 

 

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

vitet, eller alternativt til markedsvilkår, kan det konstateres, at der anvendes forskellige 

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 selskabets sædvan-

lige forretningsområde”.  

 

Omvendt anføres det i samme lovudkast, at sædvanlig 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 gælds-

brev.” - altså en mere bred formulering, som imidlertid ikke fandt vej til selve loven. 

 

I lovforslaget anvendes formuleringen ”…inden for selskabets sædvanlige forretningsom-

råde”. 

 

Erhvervsankenævnet har siden vedtagelsen af ligningslovens § 16 E truffet flere afgørel-

ser, som Skatterådet har inddraget ved vurderingen af de nedenfor bindende svar. Det 

drejer sig bl.a. om Erhvervsankenævnets kendelse af 28/1 2013, jr. nr. 2012-0026400,  
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hvor følgende citat fra præmisserne har fundet vej til Skatterådets afgørelser ref. i hen-

holdsvis SKM2014.14.SR og SKM2014.16.SR:  

”Det fremgår af årsrapporten for 2010 for selskabet A A/S, at selskabet havde ydet et 

lån på 82.253 t.kr. til K v/B. B var ved ydelsen af lånet kapitalejer og ledelsesmedlem. 

Klager har om baggrunden for ydelsen af det omhandlede lån blandt andet oplyst, at 

det var nødvendigt for at sikre K v/Bs fortsatte drift i 2008, og at det blev vurderet, at 

såfremt K v/B ikke kunne fortsætte driften, ville det betyde, at A A/S ville have stor risi-

ko for at få opsagt sine lån og kreditter. Klager har endvidere oplyst, at B i 2008 per-

sonligt tilførte K v/B 34 mio. kr., og at der ikke er overført midler fra K v/B til Bs pri-

vate økonomi. 

Erhvervsankenævnet finder - uanset klagers oplysninger om baggrunden for ydelsen af 

lånet - at lånet ikke er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, jf. 

selskabslovens § 212. Erhvervsankenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at der ef-

ter det oplyste ikke er tale om, at A A/S har indgået tilsvarende transaktioner med uaf-

hængige tredjemænd, og at det endvidere må lægges til grund, at selskabet ikke ville 

foretage tilsvarende transaktioner med uafhængige tredjemænd.” 

 

Skatteretlig praksis om aktionærlån 
Skatterådets bindende svar ref. i SKM2013.113.SR, omtalt i JUS 2013/10, var den første 

offentliggjorte afgørelse om rækkevidden af ligningslovens § 16 E. Skatterådets konklu-

derede i denne sag, at berigtigelse af købesummen for en normalt prioriteret beboelses-

ejendom ved udstedelse af sælgerpantebrev i forbindelse med salg fra selskab til aktionær 

ikke kunne anses som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, men måtte anses som 

en udlodning efter reglerne om beskatning af aktionærlån.   

 

Skatterådet oplyste i forbindelse med behandlingen, at det var en forudsætning for at und-

gå beskatning efter de skærpede regler, at udlånet var udtryk for en sædvanlig forret-

ningsmæssig disposition for selskabet, (min udhævning), dvs. en transaktion, som selska-

bet løbende også havde med uafhængige parter og på tilsvarende vilkår. Skatterådet hen-

viste i den forbindelse til udtalelserne i lovforslaget, hvor der som eksempel på lån ydet 

som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition nævnes lån, der opstår i forbindelse 

med aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår. 
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Efter Skatterådets opfattelse var denne betingelse ikke opfyldt i den foreliggende sag. 

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

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

fast ejendom. Det var altså ikke tilstrækkeligt, at der var tale om en markedskonform di-

sposition. 

 

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

on” lå således efter Skatterådets tilkendegivelser 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. 

 

Formentlig er denne udmelding søgt modificeret i den seneste version af Den Juridiske 

Vejledning, afsn. C.B.3.5.3.3, gældende fra 15/1 2014, hvor det under overskriften ” Lån, 

der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition” anføres: 

”Det vil f.eks. være lån, der opstår som led i aktionærens almindelige samhandel med 

selskabet på sædvanlige kreditvilkår.”  

 

og herefter med stjernemarkering:  

>SKAT vil derfor som udgangspunkt ikke beskatte lån, der ydes som led i en dispositi-

on med f.eks. selskabets eneaktionær, hvis selskabet allerede løbende yder lån som led 

i tilsvarende dispositioner på tilsvarende vilkår med uafhængige tredjemænd. 

SKAT vil dog efter en konkret vurdering kunne nå frem til, at lånet alligevel skal be-

skattes. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis omfanget af dispositionerne med uafhængige 

tredjemænd er så ringe, at de ikke kan tillægges betydning. 

Hvis der omvendt er tale om en enkeltstående disposition, som selskabet ikke tidligere 

har gennemført med uafhængige tredjemænd, må der foretages en konkret vurdering 

af, om selskabet ville foretage tilsvarende transaktioner med uafhængige tredjemænd. 

Hvis et selskab f.eks. sælger en fast ejendom til selskabets hovedaktionær og i den for-

bindelse yder lån via et sælgerpantebrev, er det ikke en betingelse at selskabet også 
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har solgt fast ejendom til en eller flere uafhængige tredjemænd. Derimod er det en be-

tingelse, at det er sædvanligt med sælgerpantebreve ved den konkrete type handler, at 

salget må antages at være i selskabets interesse, at det må anses for dokumenteret at et 

tilsvarende sælgerpantebrev ville indgå i en tilsvarende handel med en uafhængig tred-

jemand, at selskabet ville indgå tilsvarende handler med en uafhængig tredjemand og 

at der i givet fald er optaget maksimal ekstern finansiering (realkreditlån eller lignen-

de). Om dette er tilfældet må bero på en konkret vurdering. 

Er der tale om, at selskabet sælger driftsaktiver eller omsætningsaktiver til hovedakti-

onæren mv. og samtidig helt eller delvis låner hovedaktionæren mv. til købet, vil lånet 

blive beskattet, medmindre selskabet sædvanligvis har tilsvarende transaktioner med 

uafhængige tredjemænd. 

Hverken selskabers formueforhold og forrentningsmuligheder eller låntagers privat-

økonomiske forhold er afgørende for, hvorvidt en disposition kan anses for at være en 

sædvanlig, forretningsmæssig disposition<.  

 

Det må antages, at den - efter min opfattelse helt urimelige afgørelse - SKM2013.113.SR i 

dag vil få det modsatte udfald, dvs. at der ikke ville blive tale om udlodningsbeskatning, 

for så vidt alle vilkår er på sædvanlige forretningsmæssige vilkår. 

 

En meget afgrænset undtagelse til udgangspunktet skitseret i SKM2013.113.SR er således 

siden accepteret i Skatterådets afgørelse af 28/1 2014, ref. i SKM2014.107.SR. Skatterå-

det accepterede her, at finansiering af en overdragelse af en fast ejendom fra selskab til 

hovedaktionær ved aktionærens overtagelse af selskabets gæld til tredjemand og ved kon-

tant betaling på overtagelsesdagen ikke ville udløse beskatning efter ligningslovens § 16 

E, selv om overtagelsesdatoen lå senere end overdragelsen (underskriftsdatoen). Begrun-

delsen var, at aktionæren først var forpligtet til at betale købesummen på overtagelsesda-

gen. En eventuel refusionsopgørelse i selskabets favør fandtes heller ikke at udløse be-

skatning, hvis betalingen fandt sted indenfor sædvanlige betalingsterminer for overdragel-

se af fast ejendom, men her med begrundelsen, at selskabet ville have solgt ejendommen 

på tilsvarende vilkår til en uafhængig tredjemand, og at selskabets kredit i perioden frem 

til betalingen derfor måtte anses for ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig dispo-

sition.  
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Flere andre skatterådsafgørelser fra begyndelsen af 2014 vedrører ligeledes spørgsmålet 

om, hvorvidt givne dispositioner kunne anses som en ”sædvanlig forretningsmæssig di-

sposition”. 

 

Dette gælder bl.a. for Skatterådets afgørelse ref. i SKM2014.14.SR. Der var her tale om 

udlån fra et hovedanpartshaverselskab til en række kommanditselskaber (driftsselskaber), 

der hver især drev en fysisk butik. Kommanditselskabet var ejet af hovedanpartshaveren, 

dennes ægtefælle samt den lokale butikschef med varierende ejerandele, og kommandit-

selskabsformen var det juridiske grundlag for disse partnerskaber. Ægtefællernes ejeran-

dele i driftsselskaberne udgjorde i gennemsnit ca. 83 pct.  

 

Udlånene fra hovedanpartshaverselskabet til kommanditselskaberne, der blev forrentet 

med diskontoen + 4 pct., blev anvendt til finansiering af selskabernes løbende drift, her-

under varekøb, der på koncernbasis blev foretaget af hovedanpartshaverselskabet og her-

efter videresolgt til de enkelte butikker. Ca. 89,5 pct. af lånene skulle skatteretligt anses 

for at vedrøre ægtefællerne, medens de resterende ca. 10,5 pct. skulle henføres til uaf-

hængige tredjemænd (i alt 11). Den beskrevne långivning havde været anvendt siden 

1998, men var, som det beskrives i Skatterådets afgørelse, blevet ”suspenderet omkring 1. 

august 2012, hvor långivningen udgjorde ca. 8,9 mio. kr.  

 

Ægtefællerne ønskede nu Skatterådets bekræftelse på, at långivningen fra anpartsselska-

bet til eksisterende og kommende kommanditselskaber ikke ville udløse beskatning af 

ægtefællerne.  

 

Dette blev afvist af Skatterådet, der pegede på flere begrundelser for resultatet: 

 

For det første var lånene efter Skatterådets opfattelse ikke ydet som led i en disposition, 

idet der således ikke forelå en disposition, som lånet knyttede sig til. En mulig forøget 

samhandel var efter Skatterådets opfattelse ikke en disposition i lovens forstand. SKAT, 

hvis indstilling blev tiltrådt af Skatterådet, sondrede således med henvisning til lovens 

ordlyd, jf. formuleringen i § 16 E, stk. 1, 2. pkt.: ”1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, 

der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra 
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pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2”, 

mellem på den ene side, hvad der vel bedst kan beskrives som det enkeltstående lån, og 

på den anden side andre dispositioner mellem selskab og aktionær. Samme sondring ses 

endvidere i de efterfølgende afgørelser fra Skatterådet.  

 

Men det var - med henvisning til Erhvervsankenævnets kendelse af 28/1 2013 - hernæst 

videre Skatterådets opfattelse, at lånene fra hovedanpartshaverselskabet var skattepligtige, 

uanset om lånene kunne anses for ydet som led i en aftale om forøget samhandel, og der-

med uanset en økonomisk fordel for selskabet i form af denne samhandel og kædeafgifts-

betalinger til selskabet. Synspunktet var nærmere, at hovedanpartshaverselskabet ikke 

ville have ydet lån til etableringen og driften af kommanditselskaberne, hvis de tilsammen 

primært havde været ejet af uafhængige tredjemænd – lånene var således efter Skatterå-

dets opfattelse ikke ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition for selska-

bet.  

 

Som eneste undtagelse til udgangspunktet om beskatning af udlånene efter ligningslovens 

§ 16 E bemærkede Skatterådet, at de lån, der opstod ved, at anpartsselskabet videresolgte 

varer på sædvanlige kreditvilkår til kommanditselskaberne, ikke ville være omfattet af § 

16 E. Det vil i denne sammenhæng være nærliggende at antage, at varekreditter, der i an-

dre sammenhænge skatteretligt anses for overgået til udlån, hvis der er tale om en ekstra-

ordinær langvarig eller ekstraordinær stor varekredit, også i denne sammenhæng kan 

overgå til skatteretligt at blive et udlån med de deraf følgende konsekvenser. 

 

Sagen - der falder uden for hele formålet med ligningslovens § 16 E, nemlig at fjerne 

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

alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet.”, er et tankevækkende eksempel på de 

mindre heldige konsekvenser af den vidtrækkende værnsbestemmelse i § 16 E. 

 

SKM2014.15.SR og SKM2014.16.SR er mere klare eksempler på, hvad der i praksis be-

tegnes som ”egentlige udlån”.  

 

SKM2014.15.SR drejede sig om en kommanditist i et ejendomskommanditselskab, der 

ejede en mindre andel dels i ejendomskommanditselskabet og dels i komplementarselska-
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bet. Udbyderen af ejendomsprojektet havde ligeledes ejerandele i kommanditselskabet, og 

ønskede nu at afhænde en del af en fordring hidrørende fra det oprindelige salg af ejen-

dommen til kommanditselskabet til nogle af de øvrige kommanditister, herunder spørge-

ren (kommanditisten). Spørgeren ønskede at erhverve en sådan andel af fordringen, men 

gennem dennes hovedanpartshaverselskab.  

 

Spørgeren havde på denne baggrund forespurgt Erhvervsstyrelsen, om en sådan erhver-

velse efter styrelsens opfattelse ville være i strid med selskabslovgivningen. Styrelsen 

havde i den forbindelse tilkendegivet i en e-mail til spørgeren, at ”...det antages at lån til 

et kommanditselskab ikke vil være omfattet af selskabslovens § 210, hvis alene en eller 

flere af kommanditisterne er kapitalejere i det långivende selskab. Dette forudsætter dog, 

at formålet med lånet ikke er, at midlerne skal videreføres til kommanditisterne (dvs. kapi-

talejeren i det långivende selskab).” Efter spørgerens opfattelse havde Erhvervsstyrelsen 

hermed tilkendegivet, at forholdet ikke var ulovligt selskabsretligt. 

 

Spørgeren anmodede herefter om Skatterådets bekræftelse på, at hovedanpartshaversel-

skabet kunne erhverve en andel af fordringen, uden at forholdet ansås for omfattet af lig-

ningslovens § 16 E.  

 

Dette blev afvist af Skatterådet, der for det første konstaterede, at den skattemæssige be-

handling af lånet ville afhænge af, om én eller flere af deltagerne i kommanditselskabet 

efter reglerne i ligningslovens § 2 havde bestemmende indflydelse i anpartsselskabet, jf. 

ligningslovens § 16 E. Det gjaldt, uanset om lånet selskabsretligt var lovligt.  Da spørge-

ren ejede samtlige anparter i sit eget selskab, havde han bestemmende indflydelse i sel-

skabet, og ligningslovens § 16 E ville dermed finde anvendelse. Næppe et overraskende 

resultat set i lyset af den lovbestemte positive afgrænsning af § 16 E.   

 

Da det omhandlede lån fra hovedanpartshaverselskabet til kommanditselskabet ikke ville 

blive ydet som led i en disposition, og dermed heller ikke som led i en sædvanlig forret-

ningsmæssig disposition, ville spørgeren efter Skatterådets opfattelse være skattepligtig af 

lånet i forhold til sin andel af kommanditselskabet.  
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Egentlig långivning fandtes også at foreligge i sagen ref. i SKM2014.16.SR om et udlån 

fra en faders eneanpartshaverselskab til en søn. Tanken var, at sønnen skulle placere de 

lånte midler i virksomhedsskatteordningen med henblik på køb af en erhvervsejendom, 

der skulle udlejes til et driftsselskab ejet af faderen og sønnens respektive eneanpartsha-

verselskaber (holdingselskaber). 

 

Vel næppe overraskende nåede Skatterådet frem til, at sønnen efter ligningslovens § 2, 

stk. 1 måtte anses at have en bestemmende indflydelse på faderens eneanpartshaversel-

skab qua afgrænsningen af nærtstående i ligningslovens § 2, stk. 2.  

 

Spørgsmålet var herefter, om lånet måtte anses for ydet som led i en sædvanlig forret-

ningsmæssig disposition. Dette blev afvist af Skatterådet, der – på linie med afgørelsen 

ref. i SKM2014.14.SR pegede på flere begrundelser for resultatet: 

 

For det første ansås lånet ikke for ydet som led i en disposition. En mulig indgåelse af en 

lejeaftale mellem sønnen og driftsselskabet ansås herved ikke som en disposition i lovens 

forstand.  

 

Men det var hernæst videre Skatterådets opfattelse, at udlånet med henvisning til Er-

hvervsankenævnets kendelse af 28/1 2013, jf. ovenfor, var skattepligtigt, uanset om lånet 

kunne anses for ydet som led i indgåelsen af lejekontrakten, da et synspunkt om en bedre 

kapitalplacering ved udlån til sønnen ikke i sig selv kunne begrunde, at der var tale om en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition, og da det ikke var godtgjort, at selskabet måtte 

antages også at ville have foretaget udlån til en uafhængig kommende udlejer.  

 

Det kan tilføjes, at beskatningen af et sådant lån efter det bindende svar ville omfatte dels 

beskatning af faderen som løn eller udbytte og dels beskatning af sønnen som gave.  

 

SKM2014.17.SR drejer sig om muligheden for en eventuel berigtigelse af hævninger i et 

hovedaktionærselskab, som hovedaktionæren gjorde gældende var sket ved en fejl. Selve 

synspunktet om berigtigelse af en fejl hos Skatterådet vandt ikke gehør. Konsekvenserne 

af afgørelsen i henseende til den faktiske beskatning af de stedfundne hævninger er nær-

mere omtalt af John Bygholm i SR-SKAT 2014.22.  
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Med den seneste praksis har Skatterådet så vidt fastholdt en rigoristisk fortolkning af und-

tagelsesbestemmelsen i ligningslovens § 16 E, stk. 1, 2. pkt., 1. led om lån som led i en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition. På den anden side tyder de seneste tilkendegi-

velser i Den Juridiske Vejledning på, at praksis næppe har fundet sit endelige leje. Dette 

især når henses til, at den skatteretlige og den selskabsretlige afgrænsning af de ulovlige 

aktionærlån ikke er identisk.  

 

 
_______ o _______ 
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