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I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldne-
ren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler i landbrugssektoren påkaldt 
sig stor opmærksomhed.  
 
Akkorder i form af aftaler om gældsnedsættelse kan imidlertid have bety-
delige afledede skattemæssige konsekvenser for skyldneren. Særligt ube-
hageligt kan det blive, hvis akkorden ikke gennemføres, men de skatte-
mæssige konsekvenser alligevel udløses. 
 

Gældsproblemer hos erhvervsdrivende løses i nogle tilfælde ved akkordaftaler mellem 

skyldneren og dennes hovedkreditorer.  

 

En akkord kan etableres som en tvangsakkord i en rekonstruktion efter konkurslovens 

regler og som en frivillig aftale med en enkelt eller enkelte hovedkreditorer.  

 

Akkorden kan gå ud på delvis nedsættelse eller måske helt bortfald af gælden, ligesom 

akkorden kan gå ud på betalingsudsættelse (moratorium).  

 

Akkordaftalen kan endvidere suppleres med andre rekonstruktionstiltag, herunder f.eks. 

indsættelse af ny ledelse i virksomheden, udvidelse af aktiekapitalen, rationalisering af 

produktion etc.   

 

http://www.v.dk/
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Skattemæssige konsekvenser 
Til en akkord om hel eller delvis nedsættelse af gælden er knyttet visse skattemæssige 

konsekvenser, som vil kunne få væsentlig skattemæssig betydning for skyldnerens for-

ventede likviditet efter rekonstruktionen.   

 

Reglerne er yderst komplicerede og indebærer – i meget grove træk - følgende:  

 

Gældsnedsættelse  
Den fordel ved en nedsættelse af en skyldners gæld, som skyldneren måtte opnå ved en 

frivillig akkord eller ved en tvangsakkord i rekonstruktion efter konkurslovens regler, er 

ikke skattepligtig for skyldneren. Dette gælder, uanset om skyldneren er en fysisk person 

eller et selskab. Der udløses altså ikke en direkte beskatning. 

 

Skattefritagelsen gælder kun for eftergivelse af gæld ned til fordringens værdi for kredi-

tor på tidspunktet for gældseftergivelsen. Det vil sige, at skattefritagelsen kun gælder for 

den del af gældseftergivelsen, som bringer fordringen ned til fordringens værdi for kre-

ditor på tidspunktet for gældseftergivelsen.  

 

Den del af gælden, som er nedskrevet til et lavere beløb end fordringens værdi for kredi-

tor på tidspunktet for gældseftergivelsen, er således som udgangspunkt skattepligtig. 

Særlige regler for selskaber kan dog føre frem til skattefrihed.   

 

Er der tale om gæld til et selskab, hvori skyldneren eller hans nærtstående direkte eller 

indirekte ejer eller på noget tidspunkt siden påtagelsen af gælden har ejet aktier, vil 

gældseftergivelsen som udgangspunkt være skattepligtig, selv om gældseftergivelsen 

gives i forbindelse med en akkord. Foreligger der et skattepligtigt aktionærlån, vil der 

ikke ske beskatning på ny.  

 

Underskudsbegrænsning 
Er skatteyderen efter disse særlige regler fritaget for at svare skat af fordelen ved en 

gældseftergivelse som led i akkord, vil der kunne indtræde en indirekte beskatning af 

skyldneren.   
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Gennem mange år har der således været fastsat regler om, at skyldnerens skattemæssige 

underskud ved drift af virksomheden skal reduceres i samme omfang, som skyldneren 

opnår en skattefri gældsnedsættelse.  

 

Betragtningen er nærmere, at gælden er opstået som følge af et underskud, som har med-

ført et skattemæssigt fradrag. Når en del af gælden ikke skal betales, har fradraget været 

for stort, og gældseftergivelsen skal derfor modregnes i fremført underskud. 

 

 

Et eksempel 
I SKATs egen vejledning er medtaget følgende helt enkle eksempel på konsekvenserne 

af disse regler:  

 

En skyldner har en gæld på 1 mio. kr. Skyldneren aftaler med sine kreditorer at betale 

600.000 kr. mod at få en saldokvittering på hele beløbet. Skyldneren får således eftergi-

vet 400.000 kr. af sin gæld på 1 mio. kr.  

 

Hvis den reelle værdi af kreditorernes tilgodehavende er 600.000 kr., skal skyldneren 

ikke beskattes af gældseftergivelsen på de 400.000 kr.  

 

Men har skyldneren et uudnyttet, fradragsberettiget underskud - som under normale om-

stændigheder kan modregnes i indeværende eller senere års positive indkomster og der-

ved reducere skatten af denne indkomst - skal dette skattemæssige underskud nedsæt-

tes med 400.000 kr. 

 

Viser det sig, at den reelle værdi for kreditorernes tilgodehavende er højere end de 

600.000 kr., fordi skyldneren f.eks. har en betalingsevne på 700.000 kr., skal skyldneren 

beskattes af 100.000 kr. (skyldnerens betalingsevne minus det beløb, der rent faktisk 

betales af skyldneren), mens hans underskud skal begrænses med de 300.000 kr., som 

svarer til den skattefrie del af gældseftergivelsen. 
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Hvornår indtræder underskudsbegrænsning? 
For tvangsakkorder i en rekonstruktion sker der nedsættelse af eventuelle skattemæssi-

ge underskud med virkning for det indkomstår, hvor rekonstruktionsforslaget med 

tvangsakkorden stadfæstes, og for senere indkomstår.  

 

For frivillige akkorder, dvs. aftaler om en samlet ordning mellem skyldneren og hans 

kreditorer om nedsættelse af skyldnerens gæld, kan det være et lidt mere kompliceret 

spørgsmål, hvornår der indtræder underskudsbegrænsning.   

 

Det er en grundlæggende forudsætning, at der er indgået en endelig aftale om gældsef-

tergivelse.  

 

I de mindre komplicerede tilfælde udsendes et akkordforslag til kreditorerne, hvor der 

redegøres for skyldnerens status og fremtidige indtjening, samt for et forslag til ned-

skrivning af gælden, alt betinget af tilslutning fra en given procentdel af kreditorerne. 

Først når et tilstrækkeligt antal kreditorer har tiltrådt forslaget, foreligger der en akkord, 

og de skattemæssige konsekvenser i form af underskudsbegrænsning udløses. 

 

En aftale om gældseftergivelse kan imidlertid være udformet således, at det først på et 

senere tidspunkt står klart, om skyldneren rent faktisk vil opnå den gældseftergivelse, 

der efter loven skal medføre begrænsning af skyldnerens skattemæssige underskud. Ak-

korden kan eksempelvis være betinget af, at skyldneren rent faktisk betaler den nu ned-

skrevne gæld med de aftalte afdrag på de aftalte tidspunkter, og sker dette ikke, bortfal-

der akkorden. Også i disse tilfælde kan der imidlertid blive tale om begrænsning af skat-

temæssige underskud allerede på det tidspunkt, hvor aftalen indgås – og ikke først på det 

senere tidspunkt, hvor det vides, om skyldneren har fået gældseftergivelse.  

 

SKAT´s udgangspunkt er således her, at akkordaftalen skal tillægges virkning i hen-

seende til underskudsbegrænsning allerede fra tidspunktet for indgåelse af en aftale om 

akkord, og ikke fra det senere tidspunkt, hvor givne betingelser er opfyldt og skyldneren 

rent faktisk har fået eftergivet gæld.  
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Er aftalen f.eks. udformet således, at skyldneren opnår en gældseftergivelse, når visse 

betingelser er opfyldt, vil der efter domstolspraksis som udgangspunkt indtræde under-

skudsbegrænsning allerede i det indkomstår, hvor aftalen indgås. Efter SKAT´s opfattel-

se er denne – relativt strenge – praksis begrundet i, at skyldneren ved en frivillig akkord 

ikke skal stilles anderledes end den skatteyder, der får akkord i skifteretten.   

 

Samme principper gælder efter en dom fra Vestre Landsret fra 1999, hvis gældseftergi-

velsen er betinget af, at skyldneren betaler restgælden til kreditorerne over en vis perio-

de, f.eks. over 5 år, dvs. en misligholdelsesklausul. Også i disse tilfælde skal der således 

ske begrænsning af det skattemæssige underskud allerede på det tidspunkt, hvor aftalen 

indgås, dvs. i år 1. Og ved dommen fra 1999 blev samtidig fastslået, at adgangen til at 

anvende skattemæssige underskud ikke genopstår, selv om akkordaftalen bortfalder på 

grund af misligholdelse, og skyldneren altså ikke opnår en eftergivelse af gæld. Det 

fremførte underskud er med andre ord tabt, selv om akkorden ikke blev gennemført. 

 

Kun i særlige tilfælde, der ikke vil blive omtalt nærmere her, kan det efter skattevæse-

nets praksis og domstolspraksis komme på tale at anse tidspunktet for begrænsning af de 

skattemæssige underskud for udskudt.   

 

 

Ny afgørelse fra Skatterådet 
Denne strenge praksis er blevet yderligere befæstet med en afgørelse fra Skatterådet fra 

28. april 2015, der er blevet offentliggjort i juni 2015.  

 

Her havde en skatteyder i 2012 indgået en akkordaftale med sit pengeinstitut om ned-

skrivning af skyldnerens usikrede gæld til banken på knap 38 mio. kr. til den aktuelle 

dividende på knap 1 mio. kr., dvs. en gældseftergivelse på ca. 37 mio. kr.  

 

I akkordaftalen var videre aftalt, at hvis skyldnerens faste ejendomme steg i værdi frem 

til ultimo 2017, skulle banken have andel af denne værdistigning, således at gældsefter-

givelsen blev tilsvarende mindre. Denne aftale kunne således medføre, at den oprindeligt 

drøftede gældseftergivelse på de ca. 37 mio. kr. blev betydeligt mindre, alt afhængigt af 

konjunkturudviklingen. Herudover var akkordaftalen betinget af, at skyldneren var i live 
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frem til ultimo 2017, hvilket i denne sag havde særlig betydning, da skyldneren led af 

atrieflimmer.  

 

Skyldneren ønskede nu at få oplyst, om der skulle ske reduktion af skattemæssige under-

skud allerede fra 2012 eller først med virkning fra 2017.  

 

Skatterådet meddelte her, at underskudsbegrænsningen ville indtræde med virkning fra 

2012 – og ikke først fra 2017, hvor den faktiske gældseftergivelse ville blive opgjort – 

eller måske helt var bortfaldet. 

 

Praksis om de skattemæssige konsekvenser af akkordaftaler indebærer, at etablering af 

en akkordaftale, som skyldneren ikke kan overholde eller som af andre grunde bortfal-

der, kan stille skyldneren dårligere derved, at et skattemæssigt underskud fortabes - uan-

set at skyldneren ikke opnår nogen gældseftergivelse.  

 

 

Overvejelser om akkordtidspunktet 
Da de skattemæssige konsekvenser som udgangspunkt indtræder på tidspunktet, hvor 

akkordaftalen indgås, kan det i givne tilfælde op mod årsskiftet overvejes, om parterne 

skal afvente årsskiftet, førend aftalen indgås, da skyldneren derved kan anvende det skat-

temæssige fradrag for underskud i yderligere et år uden nogen genbeskatning. Dette vil 

blandt andet komme kreditorerne til gode. 

 
_______ o _______ 

 

 
 


