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Beskatning af aktionærlån ©    

Hvornår foreligger der ”en sædvanlig forretningsmæssig disposition” ?  
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
 

 
 
Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler om udlån fra 
selskab til personaktionær, de såkaldte aktionærlån. De nye regler kan i 
nogle tilfælde kan få store konsekvenser for aktionær og selskab. Skattevæ-
senet har nu offentliggjort den første afgørelse om disse regler, og der er 
ikke lagt an til nogen lempelig behandling.  
 

Reglerne om beskatning af aktionærlån blev på nærværende sted omtalt den 14. juli 2012 

da der forelå et udkast til loven, da dette var sendt i høring – og altså før lovforslaget 

herom blev fremsat i Folketinget. Loven er efterfølgende blevet vedtaget med virkning 

for lån m.v., der ydes fra og med den 14. august 2012. 

 

Ikke helt sjældent ses det, at aktionæren låner penge af selskabet. Et sådant udlån fra 

selskab til aktionær er imidlertid efter selskabsloven som udgangspunkt ikke lovligt og 

betegnes som et ulovligt aktionærlån. 

 

Det ulovlige aktionærlån omfatter i første række egentlige pengeudlån fra selskab til 

aktionær samt aktionærens løbende hævning af selskabets midler til dækning af private 

udgifter. Dispositioner mellem selskabet og aktionærens nærtstående vil også kunne væ-

re udtryk for et aktionærlån.  

 

Normal samhandel på normale vilkår mellem aktionær og selskab, som medfører, at ak-

tionæren skylder selskabet penge, er ikke omfattet af reglerne om ulovlige aktionærlån. 

http://www.v.dk/
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Det afgørende kriterium er her, om lånet ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition. 

 

På trods af forbuddet mod aktionærlån har praksis vist, at ulovlige aktionærlån er relativt 

udbredte, og ofte anvendes til finansiering af aktionærens privatforbrug. 

 

Tidligere var de ulovlige aktionærlån som udgangspunkt ikke forbundet med skattemæs-

sige konsekvenser. Dog blev der efter tidligere praksis foretaget beskatning af aktionær-

lån på udbetalingstidspunktet, hvis det allerede på dette tidspunkt stod klart, at aktionæ-

ren ikke vil være i stand til at tilbagebetale lånet som følge af aktionærens insolvens.  

 

 

Ny skatteregler  

Som et led i regeringens aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti fra juni 

2012 om en skattereform blev der i efteråret 2012 vedtaget skærpede regler om beskat-

ning af aktionærlån. Det oprindelige lovudkast er, som allerede nævnt, omtalt i Spørg om 

Penge den 14. juli 2012. 

 

De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2013, men omfatter som følge af nogle særlige 

overgangsbestemmelser også lån, der er ydet fra og med den 14. august 2012. Reglerne 

har altså virkning tilbage i tid.  

 

Reglerne omfatter personaktionærer, der har bestemmende indflydelse i selskabet, eller 

hvor der mellem personaktionæren og selskabet er koncernforbindelse eller en anden nær 

relation.   

 

Efter de nye regler skal et udlån fra et selskab til en personaktionær beskattes allerede på 

det tidspunkt, hvor aktionæren optager lånet i selskabet. Lånet skal således skal ved ind-

komstopgørelsen behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger 

uden tilbagebetalingspligt. Alt efter de konkrete omstændigheder skal låneprovenuet 

således fremover beskattes som løn, udbytte, tilskud m.v. Det gælder, selv om lånet ydes 

på markedsvilkår, og selv om personaktionæren stiller betryggende sikkerhed for lånet. 

Formålet er at sikre, at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne 

hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån.  
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Samme regler gælder, hvor selskabet stiller sikkerhed for aktionærens forpligtelser eller i 

øvrigt stiller midler til rådighed for aktionæren.  

 

Måtte aktionæren sidenhen rent faktisk tilbagebetale lånet til selskabet, kommer det ikke 

på tale at ophæve den tidligere beskatning af aktionæren. Selskabet skal dog – trods alt – 

ikke beskattes af det beløb, der betales tilbage.  

 

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

det antages, at de nu hævede midler skal beskattes på ny efter de sædvanlige regler her-

om, dvs. som løn, udbytte etc. Der sker med andre ord beskatning 2 gange af beløbet hos 

aktionæren. 

 

 

Nogle undtagelser 
De nye regler om beskatning af aktionærlån er ikke helt undtagelsesfri.  

 

Der skal således ikke ske beskatning ved udlån fra selskab til aktionær, der ydes som led 

i, hvad der efter loven betegnes som ”en sædvanlig forretningsmæssig disposition”.  

 

Lån til såkaldt lovlig selvfinansiering efter selskabslovens regler vil heller ikke medføre 

beskatning, ligesom aktionærer med en bestemmende aktiepost i et pengeinstitut kan 

optage et sædvanligt banklån i dette pengeinstitut. 

 

 

Sædvanlig forretningsmæssig disposition. 
Mest interessant er naturligvis spørgsmålet om, hvornår et udlån fra selskab til personak-

tionær kan betegnes som et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, der ikke 

udløser prompte og skærpet beskatning.  

 

Lovforslaget indeholder ikke mange bidrag til afgrænsningen af de aktionærlån i forbin-

delse med sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, der efter loven er fritaget for 

beskatning. Således anføres blot i lovforslaget som et eksempel, at det kan være tale om 

lån, der opstår som led i aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvanli-

ge kreditvilkår.  
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I tilknytning til Folketingets behandling af lovforslaget oplyste skatteministeren imidler-

tid i forbindelse med besvarelse af en konkret henvendelse til Folketingets Skatteudvalg, 

at reglerne var inspireret af selskabslovens regler herom, og at praksis vedrørende disse 

regler derfor ville være vejledende ved fortolkningen af reglerne om beskatning af aktio-

nærlån. Men det blev præciseret, at den skatteretlige afgrænsning ikke nødvendigvis var 

den samme som den selskabsretlige afgrænsning. 

 

Denne praksis blev ved behandlingen af lovforslaget om selskabsloven i 2009 beskrevet 

derhen, at: 

”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.” 

 

Samtidig blev det præciseret, at der ikke var fuldstændig sammenfald mellem selskabs-

lovens regler og skattelovgivningens regler, således at forstå, at i visse tilfælde ville også 

lovlige aktionærlån kunne medføre den hårde beskatning af aktionærerne – og omvendt. 

 

 

En konkret sag fra 2013 

Spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved en sædvanlig forretningsmæssig disposition, 

har nu været fremme i en konkret sag, hvor Skatterådets afgørelse i sagen netop er blevet 

offentliggjort den 11. februar 2013.  
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I denne sag overvejede et selskab at sælge en af selskabets ejendomme til hovedaktionæ-

ren. Selskabet ejede en række erhvervsejendomme samt en nyopført beboelsesejendom, 

som var opført med henblik på udlejning eller videresalg. Det var denne beboelsesejen-

dom, som selskabet nu påtænkte at sælge til hovedaktionæren. Det var tanken, at aktio-

næren skulle finansiere købesummen for ejendommen ved optagelse af maksimal kredit-

foreningslån, en kontant udbetaling samt endelig et sælgerpantebrev udstedt på stan-

dardvilkår.  

 

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

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

 

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

pede 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 lov-

forslaget, 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. 

 

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. 

 

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.  

 

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 

forekomme, uden at der noget kritisabelt herved. Afgørende må være, hvorvidt der hand-

les på normale vilkår i henseende til pris, udbetaling, sikkerhed for restgæld mv. herun-

der særligt om finansieringen af købesummen for ejendommen sker ved optagelse af 
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maksimal kreditforeningslån. Men er det en hovedaktionær, der køber, udløser dette en 

skærpet beskatning, selv om handelsvilkårene er markedskonforme. 

 

Som Skatterådets afgørelse lader forstå, bliver der ikke givet ved dørene, når skattevæ-

senet skal vurdere, om et aktionærlån er udtryk for en sædvanlig forretningsmæssig di-

sposition. 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 _______ 

  
 


