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I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at 
etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte medarbejderinveste-
ringsselskaber. Aftalen er siden fulgt op med konkrete lovudkast om vilkå-
rene og beskatningen af disse selskaber, og disse lovudkast blev sendt i hø-
ring i begyndelsen af juli. Ordningen vil få betydning bl.a. for medarbej-
derne på Bornholms Slagteri, der stemte ja til en redningsplan for slagteriet.  
 

Som et led i aftalen om Vækstplan for Fødevarer mellem regeringen, V, DF, LA og K fra 

april 2014 blev parterne enige om en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte medarbej-

derinvesteringsselskaber.  

 

Forsøgsordningen indebærer kort fortalt, at medarbejdere kan investere en del af lønnen i 

et medarbejderinvesteringsselskab. Dette selskab investerer herefter de indbetalte midler 

i den virksomhed, hvor medarbejderen er ansat, eller i virksomhedens leverandører eller 

aftagere. Det overordnede formål er at modernisere og udvikle den pågældende virk-

somhed.  

 

 

Medarbejderinvesteringsselskaber 
Medarbejderinvesteringsselskaber er en ny type selskab, der er karakteriseret ved - som 

det siges i Erhvervs- og Vækstministeriets lovudkast - at selskabets formål er tæt knyttet 

til den virksomhed, som selskabet skal virke til gavn for.  

 

http://www.v.dk/
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I lovudkastet fra Erhvervs- og Vækstministeriet ses ikke at være stillet krav til organisa-

tionsformen for den virksomhed, hvor medarbejderne er ansat, og som medarbejderinve-

steringsselskabet skal virke til gavn for. Det må således antages, at denne virksomhed 

både kan være en personligt ejet virksomhed, et selskab, en andelsforening m.v. 

 

Det er tanken, at et medarbejderinvesteringsselskab skal være ejet af 2 typer selskabsdel-

tagere – dels en ”virksomhedsdeltager” og dels en ”medarbejderdeltager”.  

 

Virksomhedsdeltageren, der skal være et nystiftet aktie- eller et anpartsselskab, skal 

stiftes og ejes af den virksomhed, hvor medarbejderne er ansat, og som medarbejderin-

vesteringsselskabet skal virke til gavn for. Virksomhedsdeltageren, dvs. aktie- eller an-

partsselskabet, skal hæfte for medarbejderinvesteringsselskabets forpligtelser direkte og 

med hele virksomhedsdeltagerens formue.  

 

Medarbejderdeltageren er medarbejdere i den virksomhed, som medarbejderinveste-

ringsselskabet skal virke til gavn for. Medarbejderne bliver således medejere i medarbej-

derinvesteringsselskabet, hver med en andel svarende til den løn, som medarbejderen 

indskyder i selskabet. Medarbejderdeltageren skal kun hæfte med et bestemt (begrænset) 

beløb, nemlig den indskudte løn. Hvis medarbejderinvesteringsselskabets virksomhed 

udvikler sig negativt, er medarbejderens eventuelle tab således trods alt begrænset til 

tabet af den løn, som medarbejderen har indskudt i selskabet.  

 

Medarbejderinvesteringsselskabet skal ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for halv-

delens vedkommende vælges af virksomhedsdeltageren og for den anden halvdels ved-

kommende vælges af medarbejderne.  

 

Efter Erhvervs- og Vækstministeriets lovudkast skal et medarbejderinvesteringsselskab 

opfylde en række krav for at opnå godkendelse, herunder at:  

• Alle medarbejdere skal bidrage med en del af deres løn samt opnå ejerskab 

• Medarbejdernes indskud i medarbejderinvesteringsselskabet skal være bundet i 

mindst 3 år. Der kan ikke ske udbetaling af midler før bindingsperiodens udløb, 

når bortset fra medarbejderens pensionering eller dødsfald. 
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• Det er muligt for medarbejderne at få midlerne udbetalt efter en årrække, men 

dog således, at udbetalingerne afspejler resultatet af investeringerne 

• Midlerne skal investeres i eller ydes som lån til virksomheden, leverandører, af-

tagere eller investeres i andre tiltag af betydning for virksomhedens modernise-

ring og udvikling 

• Der skal fastsættes vedtægter, der sikrer, at medarbejderinvestorernes interesser 

varetages. 

 

Forsøgsordningen indebærer, at der skal søges om tilladelse til at oprette et medarbejder-

investeringsselskab i Erhvervsstyrelsen, som samtidig skal føre tilsyn med, at medarbej-

derinvesteringsselskabet opfylder kravene til godkendelse af et medarbejderinvesterings-

selskab. 

 

 

Skattemæssige forhold 
Konstruktionen med to typer selskabsdeltagere, dvs. henholdsvis aktie-/anpartsselskabet 

med ubegrænset hæftelse for medarbejderinvesteringsselskabets forpligtelser, samt med-

arbejderne med en begrænset hæftelse, har lighedspunkter med de traditionelle komman-

ditselskaber, hvor der på lignende vis sondres mellem komplementaren med ubegrænset 

hæftelse og kommanditisterne med begrænset hæftelse.  

 

På denne baggrund har Skatteministeriet ved udformningen af lovudkastet om de skat-

temæssige forhold for medarbejderinvesteringsselskaber taget afsæt i, at et medarbejder-

investeringsselskab skattemæssigt som udgangspunkt vil blive behandlet på samme 

måde som et kommanditselskab, hvor den enkelte deltager beskattes løbende af kom-

manditselskabets driftsresultat.  

 

Det er imidlertid ikke tanken, at et medarbejderinvesteringsselskab og deltagerne heri 

skal beskattes på denne måde.  
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Skatteministeriet har derfor anset det for nødvendigt at fastsætte en række særregler i 

skattelovgivningen for beskatning af medarbejderinvesteringsselskaber, jf. nærmere ne-

denfor.  

 

Udgangspunktet for disse særregler er, at det løbende afkast af medarbejderinvesterings-

selskabets midler skal forblive i medarbejderinvesteringsselskabet, herunder med hen-

blik på geninvestering, frem til det tidspunkt, hvor der skal ske udbetaling til medarbej-

derne.  

 

 

Medarbejderinvesteringsselskabets skattepligt  
Efter det foreliggende lovudkast er det tanken, at medarbejderinvesteringsselskaber skal 

beskattes løbende og på samme måde som eksempelvis et aktie- eller anpartsselskab. 

 

Det betyder bl.a., at medarbejderinvesteringsselskabets overskud skal beskattes løbende 

med skattesatsen for aktie- og anpartsselskaber, dvs. aktuelt med en skattesats for 2014 

på 24,5 pct. Skattesatsen er faldende frem til 2016 og fremefter, hvor skattesatsen vil 

være på 22 pct. Har medarbejderinvesteringsselskabet i en periode ikke overskud, men 

derimod underskud, kan et sådant underskud fremføres til modregning i senere års over-

skud.  

 

Den omstændighed, at medarbejderinvesteringsselskaber efter lovudkastet som udgangs-

punkt skal beskattes efter samme regler som for aktie- og anpartsselskaber m.v., har den 

umiddelbare konsekvens, at medarbejderinvesteringsselskabet skal beskattes af medar-

bejdernes løbende indskud af løn. En sådan beskatning har imidlertid heller ikke været 

tanken. Lovudkastet indeholder derfor en undtagelse til de nye særregler, således medar-

bejderinvesteringsselskabet undgår beskatning af de indskudte medarbejderlønkroner.   

 

 

Beskatning hos medarbejderne 
På medarbejdersiden er det efter lovudkastet tanken, at den enkelte medarbejder skal 

have fradragsret for de indskud, som medarbejderen løbende foretager i medarbejderin-

vesteringsselskabet. Medarbejderen skal dog betale arbejdsmarkedsbidrag af indskuddet.  
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Det fradragsberettigede beløb kan efter lovudkastet højst udgøre 7,5 pct. af medarbejde-

rens kontante løn fra arbejdsgiveren det pågældende år, og kan maksimalt udgøre 30.000 

kr. Indskyder medarbejderen et større beløb end 7,5 pct. af kontantårslønnen henholdsvis 

et større beløb end 30.000 kr., skal medarbejderen beskattes af det indskudte beløb.  

 

Med denne konstruktion er der altså ikke symmetri i beskatningen for henholdsvis med-

arbejderinvesteringsselskabet og medarbejderen, idet indskuddet er skattefrit for selska-

bet, og kan fratrækkes hos medarbejderen. Skattevæsenet er med andre ord medfinansie-

rende på investeringsprojektet – i hvert fald i første fase.  

 

Ved senere udbetalinger af udbytte fra medarbejderinvesteringsselskabet til medarbej-

derne skal udbyttet beskattes som personlig indkomst hos medarbejderen, dvs. på samme 

måde som eksempelvis medarbejderens lønindkomst. Der skal dog ikke betales arbejds-

markedsbidrag af udbyttet. 

 

Opnår medarbejderen en fortjeneste ved afståelse af andele i medarbejderinvesterings-

selskabet, skal en sådan fortjeneste ligeledes beskattes som personlig indkomst og såle-

des, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag.  

 

Det er her væsentligt at være opmærksom på, at anskaffelsessummen for andele i medar-

bejderinvesteringsselskabet efter lovudkastet skal fastsættes til 0 kr. for at tage højde for, 

at medarbejderen havde fradragsret for indskuddet. Salg af en andel til et mindre beløb 

end det oprindelige indskud vil derfor også udløse beskatning ved salget.  

 

 

Ikrafttræden  
Som nævnt indledningsvist fremgår de ovenfor skitserede regler af to lovudkast fra hen-

holdsvis Erhvervs- og Vækstministeriet samt Skatteministeriet. Reglerne vil først træde i 

kraft, når Folketinget har behandlet og vedtaget reglerne herom. Erhvervs- og Vækstmi-

nisteriet forventer at fremsætte et lovforslag herom i oktober 2014.  

 
_______ o _______ 


