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Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

Ved et bindende svar af 26/1 2010 bekræftede Skatterådet den seneste 
praksisændring vedrørende afgrænsningen af begrebet ”småkrav” i rela-
tion til frivillige akkordordninger, jf. kursgevinstlovens § 24 og ligningslo-
vens § 15. Det er herefter ikke tilstrækkeligt, at en gældsordning omfatter 
mere end 50 pct. af de usikrede kreditorer for at anse ordningen som en 
akkord i skattelovgivningens forstand. Det kræves således, at ordningen 
omfatter alle usikrede kreditorer, med mindre der alene er tale om – i bog-
staveligste forstand – småkrav.  

Jeg har ved flere lejligheder, senest i JUS 2007/44, omtalt spørgsmålet om, hvornår der 

kan anses at foreligge en akkord, dvs. ”en samlet ordning”, i ligningslovens og kursge-

vinstlovens forstand, herunder spørgsmålet om, hvor stor en andel af de simple kredito-

rer, der skal deltage i ordningen, samt begrebet ”småkrav”. Med den generelle økonomi-

ske udvikling har denne problemstilling fået fornyet aktualitet.  

Begrebet småkrav anvendes ikke i loven, men blev lanceret i motiverne til ligningslo-

vens § 15, stk. 2 og 3 fra 1990. Af motiverne - der på dette område er gengivet i det nu 

ophævede kursgevinstlovscirkulære, cirk. nr. 134 af 29. juli 1992, pkt. 70, hvilket cirku-

lære igen er gengivet i motiverne til den nuværende kursgevinstlovs § 24 – fremgår den 

ofte citerede passus, at ”En samlet ordning vil typisk omfatte tilfælde, hvor der sker en 

ligelig reduktion af de enkelte kreditorers fordringer i overensstemmelse med konkurs-

lovens regler. Ved en samlet ordning kan også forstås tilfælde, hvor der ikke er en så-

dan fuldstændig ligelighed, f.eks. fordi småkrav gives en fuld dividende. Det forhold, at 

der skal være tale om en samlet ordning, er dog ikke i sig selv til hinder for, at der også 
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vil kunne foreligge en frivillig akkord i de tilfælde, hvor kun en enkelt eller enkelte ho-

vedkreditorer er med i ordningen, mens småkrav holdes udenfor.” 

Som jeg tidligere har påpeget, bl.a. i TfS 2006, 210, har signalerne fra centralforvaltnin-

gen i relation til afgrænsningen af begrebet småkrav ikke været helt entydige. På den ene 

side er således fra Ligningsrådet (Skatterådet) og Landsskatterettens side tilkendegivet, 

at en gældsordning måtte anses som en samlet ordning, når blot mere end 50 pct. af den 

usikrede gæld var omfattet af ordningen, se bl.a. TfS 2002, 510. Et synspunkt, som lige-

ledes fremgår af ligningsvejledningen, afsnit E.L.2.1.2. 

Fra Skatteministeriets side har man for så vidt fundet at kunne tilslutte sig dette syns-

punkt, men ministeriet har samtidig fremført det yderligere synspunkt, at der kun kunne 

bortses fra småkreditorer ved vurderingen af, om en gældsordning kunne anerkendes 

som en frivillig akkord, jf. herved Skatteministeriets kommentar ref. i TfS 2001, 432 til 

sagen ref. i TfS 2001, 423. Hvis én eller flere større kreditorer ikke deltager i ordningen, 

er der således efter Skatteministeriets opfattelse ikke tale om en samlet ordning omfattet 

af kursgevinstlovens § 24, selv om mere end 50 pct. af kreditormassen accepterer ned-

skrivning m.v. af de dem tilhørende, usikrede fordringer.  

Med Skatterådets bindende svar af 25/9 2007, ref. i TfS 2008, 15, syntes Skatterådets 

praksis at have taget en drejning i retning af ministeriets synspunkter.  

Skatterådet tilkendegav således i denne sag, at fordringer på i alt 293 mio. kr., svarende 

til 28,8 % af debitorselskabets samlede usikrede gæld, ikke kunne betragtes som små-

krav. Skatterådet var herunder ikke enig i andragerens synspunkt om, at der udelukken-

de skulle lægges vægt på, om ordningen omfattede mere eller mindre end 50 % af den 

samlede gæld, da dette efter Skatterådets opfattelse hverken var i overensstemmelse 

med ordlyden af kursgevinstlovens § 24, bemærkningerne til bestemmelsen eller Østre 

Landsrets og Skatteministeriets vurdering af en lignende situation. 

Som jeg dengang anførte, var Skatterådet med denne afgørelse på vej til at forlade den 

udbredte opfattelse, at der foreligger en samlet ordning i kursgevinstlovens og lignings-
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lovens forstand, når blot mindst 50 pct. af debitors samlede usikrede gæld tager del i en 

rekonstruktion.  

Skatterådet har med det bindende svar af 26/1 2010 fundamenteret dette kursskifte. 

I summarisk form var spørgsmålet i denne sag fra 2010, om der forelå en akkord i kurs-

gevinstlovens og ligningslovens forstand i en situation, hvor 82,08 pct. af debitorselska-

bets usikrede gæld indgik i en gældsordning, og hvor samtidig en kreds af kreditorer 

med usikrede krav på henholdsvis 3,47 pct., 7,17 pct., 6,36 pct. og 0,92 pct., ikke indgik 

i ordningen. 

Skatterådet, der tiltrådte SKAT´s indstilling i sagen, besvarede dette spørgsmål bekræf-

tende, da disse krav fandtes at kunne sidestilles med småkrav.  

Af SKAT´s meget udførlige begrundelse for indstillingen til Skatterådet fremgår, at 

SKAT og Skatterådet har været meget bevidst om kursskiftet fra et synspunkt om, at der 

foreligger en samlet ordning, når blot mindst 50 pct. af debitors samlede usikrede gæld 

tager del i en rekonstruktion, til et synspunkt om, at alene småkrav kan undlades medta-

get i en rekonstruktionsordning, hvis ordningen skal kvalificeres som en akkord. 

Det anføres således i indstillingen, at ”Landsskatterettens praksis har været svingende 

for, hvilke kriterier, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om der er tale om en 

samlet ordning.”  Efter en omtale af afgørelserne ref. i TfS 2003, 514 LSR og TfS 2006, 

473 LSR konkluderer SKAT, at Skatterådet med det bindende svar ref. i TfS 2008, 15 

konkret tog stilling til, efter hvilke kriterier, det skal vurderes, om der er tale om en sam-

let ordning, og at SKAT her fandt, at ministeriets synspunkt formuleret i kommentaren 

ref. i TfS 2001, 432 skulle følges i sagen.  

Med det bindende svar af 26/1 2010 har Skatterådet således, som allerede nævnt, fun-

damenteret den retsstilling, som Ministeriet gav udtryk for i 2001, 432 DEP. 
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Der er næppe nogen tvivl om, at de kriterier for kvalifikation af en gældsordning som en 

akkord, som Ministeriet her har givet udtryk for, er udtryk for en skærpelse af kravene 

for at antage, at der foreligger en akkord.  

På den ene side har ministeriets synspunkt noget for sig. Men som anført i TfS 2006, 

210 kan det næppe afvises, at motivet hos flertallet af kreditorerne for indrømmelse af et 

nedslag i fordringerne meget vel være en vurdering af, at dette tjener kreditorernes 

egennyttige interesser bedst, hvorfor forholdet bør henføres til kursgevinstlovens § 24 

med deraf følgende skattefrihed for debitor. Dette uanset om flere kreditorer, der ikke 

kan betegnes som småkreditorer, måske har haft en anden vurdering og følgelig ikke har 

deltaget i ordningen. 

Man kan have et håb om, at denne fortolkning ikke vil være til hinder for etablering af 

hensigtsmæssige gældsordninger for levedygtige virksomheder, der i særlig grad er ble-

vet ramt af finanskrisen. 

 

_______ o _______ 

 

 


