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Akkord - underskudsbegrænsning - Landsskatterettens kendelse af 
11/4 2016, jr. nr. 15-2168196, jf. tidligere SKM2015.435.SR© 

 
 

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

www.v.dk 
  

Landsskatteretten tilsidesatte ved en kendelse af 11/4 2016 Skatterådets bindende svar 

ref. i SKM2015.435.SR og anerkendte, at en betinget akkordaftale var suspensiv og som 

sådan først gav anledning til begrænsning af skyldnerens skattemæssige underskud på 

det tidspunkt, hvor gældseftergivelsen kunne opgøres endeligt.  

 

Med sagen ref. i UfR 1986.462 H (Strandhavesagen) tilsidesatte Vestre Landsret og si-

den Højesteret skattemyndighedernes hidtidige praksis om begrænsning af en skatte-

yders skattemæssige underskud med den del af en ved en akkord opnået gældseftergivel-

se, der vedrørte driftsgæld.  

 

Med ligningslovens § 15, stk. 2 og 3, personskattelovens § 13 a og virksomhedsskatte-

lovens § 13, stk. 6 og 7, jf. lov nr. 363 af 6/6 1991, i bestemmelsernes dagældende ud-

formning blev imidlertid fastsat særlige regler om begrænsning af en skatteyders 

skattemæssige underskud i det omfang skatteyderen havde opnået en skattefri gældsef-

tergivelse som led i en tvangsakkord eller frivillig akkord. Reglerne skulle ses i sam-

menhæng med det samtidig fremsatte forslag til konkursskatteloven, jf. lov nr. 359 af 

6/6 1991, hvorved bl.a. adgangen til at fremføre skattemæssige underskud ved konkurs 

blev beskåret.  

 

Formålet med reglerne, der var baseret på Skattelovrådets Betænkning 1101/1987 om 

konkurs og akkord, var at hindre fradrag for udgifter, der aldrig blev betalt. Uanset dette 

http://www.v.dk/
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formål sondres der ved begrænsningen af skyldnerens skattemæssige underskud ikke 

mellem gæld vedrørende driften henholdsvis anden gæld.   

 

Underskudsbegrænsning ved tvangsakkord 
Efter den gældende personskattelovs § 13 a om underskudsbegrænsning ved en tvangs-

akkord i en rekonstruktion eller en gældssanering nedsættes efter § 13 a, stk. 1, 1. pkt. 

uudnyttede, fradragsberettigede underskud og dernæst uudnyttede, fradragsberet-
tigede tab, der kan fremføres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 A, stk. 

2 og 3, kursgevinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 3, 

fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. 

Nedsættelsesbeløbet formindskes efter § 13 a, stk. 1, 2. pkt. med den del af skyldnerens 

indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser, dvs. den indkomst, der 

måtte være udløst som følge af gældseftergivelsen. 

 

Nedsættelsen af underskud sker efter § 13 a, stk. 1, 3. pkt. med virkning for det ind-

komstår, hvor rekonstruktionsforslaget med tvangsakkorden stadfæstes eller kendelse 

om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. 

 

Personskattelovens regler om retsvirkningerne af en tvangsakkord, herunder tidspunktet 

for begrænsning af fremførbare skattemæssige underskud, skal ses i lyset af konkurslo-

vens regler om rekonstruktionens virkninger, jf. lovens kap. 2 d, se nærmere herom Lars 

Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard, Konkursloven med kommentarer, 12. udg., s. 

293 ff., særligt s. 305 ff. 

 

Efter konkurslovens § 14, stk. 2, befrier tvangsakkorden - der har virkning som et rets-

forlig - skyldneren for den del af gælden, der ikke overtages ved akkorden. Efterfølgende 

bortfald af selve tvangsakkorden som sådan kommer efter § 14 e kun på tale i særlige, 

kvalificerede tilfælde. Eller med andre ord: Gældseftergivelsen - der fører til begræns-

ning af skattemæssige underskud - indtræder straks ved tvangsakkordens stadfæstelse, 

og vil kun i særlige tilfælde bortfalde.  

 

Der er således et langt stykke ad vejen parallelitet mellem de civilretlige og de skatteret-

lige virkninger af en tvangsakkord.  

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG201592_P13A?src=document&versid=904-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG201592_P13A?src=document&versid=904-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2006978_P32?src=document&versid=904-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20131200_P6?src=document&versid=904-1-2013
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Frivillig akkord 
En tilsvarende synkronisering ses ikke at foreligge ved frivillige akkorder.   

 

Efter personskattelovens § 13 a, stk. 5 finder § 13 a, stk. 1 – 4 tilsvarende anvendelse på 

aftaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller 

nedsættelse af skyldnerens gæld (frivillig akkord). 

 

I modsætning til § 13 a, stk. 1 er der ikke for frivillige akkorder taget positiv stilling til 

tidspunktet for nedsættelsen af tidligere indkomstårs skattemæssige underskud.  

 

Emnet dannede grundlag for en heftig debat i begyndelsen af 1980´erne - dvs. forud for 

personskattelovens § 13 a - hvor praksis oprindeligt var den, at SKAT antog, at datoen 

for akkorden var datoen for opgørelsen af skyldneres status, som dannede grundlag for 

akkordforslaget, der blev udsendt til kreditorerne.  Efter SKAT´s opfattelse blev de skat-

temæssige konsekvenser udløst på dette tidspunkt, herunder modregning i underskud 

samt underskudsfremførsel – hvilket blandt andet medførte, at indkomståret blev opdelt 

i 2 perioder. Heroverfor stod det synspunkt, at akkordtidspunktet måtte være det tids-

punkt, hvor kreditorerne havde tiltrådt akkorden, ligesom opdelingen af indkomståret 

var i strid med gældende skatteregler. Videre blev anført, at gældsnedsættelsen ikke 

nødvendigvis omfattede tidligere fradragne udgifter, men ligesåvel kunne omfatte ikke 

fradragsberettigede udgifter som eksempelvis privat gæld, jf. nærmere Tommy V. Chri-

stiansen, Rev. & Regn., 1981, s. 463 ff. samt en række efterfølgende artikler i 1982 og 

1983. Dette synspunkt blev sidenhen accepteret af SKAT.   

 

Af de almindelige bemærkninger i forslaget til den senere lov nr. 363 af 6/6 1991 frem-

går da også, at ”Ved frivillig akkord nedsættes adgangen til underskudsfremførsel med 

virkning fra det år, hvor aftalen er indgået.” 

 

De civilretlige virkninger af en frivillig akkord beror på den nærmere aftale mellem ak-

kordanten og de involverede kreditorer. Spørgsmålet om tidspunktet for gældens bort-

fald kan imidlertid her være væsentligt mere facetteret, end de netop refererede motivud-

talelser lader forstå. Endvidere har retsvirkningerne, herunder de skatteretlige virkninger, 
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ved akkordaftalens bortfald, betydeligt større praktisk betydning ved frivillige akkorder, 

men er ikke nærmere reguleret i personskattelovens § 13 a.  

 

Tidspunktet for gældens bortfald 
Den førstnævnte problemstilling - tidspunktet for gældens bortfald - knytter sig til den 

velkendte problemstilling om, hvorvidt givne betingelser for en aftale må anses som 

suspensive, således at beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor betingelserne er 

opfyldt, eller som resolutive, således at beskatning indtræder på tidspunktet for aftalens 

indgåelse, og således at denne beskatning siden bortfalder, hvis betingelsen ikke opfyl-

des, jf. dog nedenfor.  

 

Afgrænsningen af området for suspensive henholdsvis resolutive dispositioner har imid-

lertid været omgærdet med usikkerhed, se herved Retssikkerhedsudvalgtes Redegørelse 

1997, s. 66 ff. 

 

SKAT har her anlagt en meget restriktiv praksis for periodiseringen af frivillige akkord-

aftaler, der som udgangspunkt tillægges virkning i relation til begrænsning af skatte-

mæssige underskud allerede ved aftalen indgåelse, og ikke først på det senere tidspunkt, 

hvor det konstateres, om skyldneren rent faktisk opnåede en gældseftergivelse og i givet 

fald omfanget af denne gældseftergivelse, se herved Juridisk Vejledning, afsn. C.B.1.5., 

hvorefter:  

”Spørgsmålet om, hvornår der foreligger en aftale om en akkord, afgøres efter de 

aftaleretlige regler. Det er en forudsætning, at der er indgået en endelig aftale om 

gældseftergivelse efter KGL § 24. 

En aftale om betinget saldokvittering med en hovedkreditor er endelig i det ind-

komstår, aftalen er indgået. Debitor skal ikke stilles anderledes, end den skatteyder, 

der får akkord eller gældssanering i skifteretten. Se SKM2002.258.HR og 

SKM2004.265.ØLR. 

… 

En misligholdelsesklausul i en akkordaftale medfører ikke, at aftalen anses for ind-

gået i et senere indkomstår. Det kan fx være en aftale som er betinget af, at rest-

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20120112129_P24
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=152172&chk=211047
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=208525&chk=211047
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gælden til hovedkreditor betales over 60 afdrag (resolutiv aftale). Se TfS 1999, 255 

(VLD) og TfS 1994, 693 (LSR)…” 

 

Formuleringen af det refererede giver anledning til flere bemærkninger:  

 

For det første sondres der ikke i vejledningen mellem på den ene side akkordaftaler, 

hvor en gældseftergivelse forudsætter betaling enten af en éngangsydelse eller en række 

afdrag i henhold til akkordaftalen og på den anden side andre betingelser knyttet til afta-

len - i alle tilfælde skal en akkordaftale således efter vejledningen tillægges virkning fra 

aftalens indgåelse.  

 

I denne sammenhæng forekommer henvisningen til SKM2004.265.ØLR i 2. afsnit i det 

ovenfor refererede noget misvisende set i lyset af, at aftalen ganske vist blev indgået i 

1996, men den indgåede gældseftergivelse først ansås at være opnået i 1997. Se tillige 

det fejlagtige referat af den pågældende afgørelse i vejledningen, hvor det anføres, at 

”Når der indgås aftale om betinget saldokvittering med en hovedkreditor, indtræder de 

skattemæssige konsekvenser i det indkomstår, hvori aftalen er indgået.” 

 

Sagen ref. i SKM2004.265.ØLR er dog speciel derved, at akkordaftalen – hvilket blev 

lagt til grund af Østre Landsret - var indgået mellem debitor og Bikuben i 1996, men 

drejede sig om, hvorvidt gældseftergivelsen skulle modregnes i et skattemæssigt under-

skud, som debitor havde opnået i 1997. Østre Landsret udtalte her, at: ”Først da ejen-

dommen ...1 blev solgt ved købsaftale af 6. august 1997, kunne det konstateres, at Biku-

ben ikke fik dækning for sit resttilgodehavende, og {skatteyderen} opnåede herved en 

gældseftergivelse. Landsretten finder derfor, at gældseftergivelsen må anses som sket i 

indkomståret 1997. Dette understøttes tillige af, at BG Bank den 15. marts 2001 i en 

skrivelse til advokat HA bekræftede, at BG Bank den 8. august 1997 som led i en frivillig 

ordning eftergav {skatteyderen} dennes gæld til BG Bank på i alt 2.009.619,49 kr. At 

gældseftergivelsen skete i indkomståret 1997 understøttes endvidere af, at {skatteyde-

ren} medtog gældseftergivelsen fra BG Bank i sit regnskab for 1997.” 

 

For det tredje er Vejledningens grundlæggende synspunkt – hvorefter skyldneren ved 

en frivillig akkord ”… {ikke} skal … stilles anderledes, end den skatteyder, der får ak-
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kord eller gældssanering i skifteretten” ikke ganske klart. Som afsnittet er udformet, 

bibringes det indtryk, at debitor ved en frivillig akkord, der enten forudsætter givne be-

talinger (afdrag) eller er betinget af andre forhold, opnår samme civilretlige retsstilling 

som ved en tvangsakkord, og at de skattemæssige konsekvenser følgelig ligeledes bør 

være ens for de to rekonstruktionsformer. Da skyldnerens gæld ved tvangsakkord bort-

falder ved akkordens etablering og kun genopstår i særlige tilfælde, er denne forudsæt-

ning imidlertid kun holdbar for så vidt angår aftaler om saldokvittering mod en én-

gangsbetaling. Er der derimod tale om en saldokvittering efter betaling af flere afdrag 

over flere indkomstår, eller saldokvittering, når givne betingelser er opfyldt, vil skyldne-

ren almindeligvis alene og først da opnå den tilsagte gældseftergivelse, når de aftalte 

afdrag er erlagt eller de aftalte betingelser er opfyldt.  

 

Manglende opfyldelse af akkordaftalen 
Tilbage står herefter, at konsekvenserne ved bortfald af akkordaftalen, således at gælds-

eftergivelsen ikke opnås, er uomtalte i personskatteloven, både for så vidt angår tvangs-

akkorder og frivillige akkorder.  

 

Ved Vestre Landsrets dom ref. i TfS 1999, 255 VL antog landsretten, at adgangen til at 

anvende skattemæssige underskud ikke genopstod, selv om en gældseftergivelse, der 

forudsatte skyldnerens betaling af en række afdrag, bortfaldt på grund af debitors mang-

lende evne til at betale disse afdrag (misligholdelse), og skyldneren således ikke opnåede 

en eftergivelse af gæld. Det fremførte underskud er med andre ord tabt, selv om akkor-

den ikke fører til en gældseftergivelse.  

 

Der kan efter min vurdering her argumenteres for, at skatteyderen burde indrømmes ad-

gang til genoptagelse af de relevante indkomstår. Ret beset er det skattemæssigt lagt til 

grund, at der var indgået en akkord, der blev gennemført, også i tilfælde, hvor en ak-

kordaftale misligholdes af skatteyderen og der følgelig ikke bliver tale om nogen gælds-

eftergivelse.  

 

For tilfælde, hvor en gældseftergivelse er betinget af andre forhold, og hvor skyldnerens 

skattemæssige underskud er blevet begrænset allerede fra aftalens indgåelse, men betin-

gelserne viser sig ikke at blive opfyldt, synes Juridisk Vejledning nærmest at pege i 
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retning af, at fremførte underskud ligeledes er tabt, selv om akkorden ikke fører til en 

gældseftergivelse.  

 

Heroverfor står det meget kategorisk formulerede synspunkt i Retssikkerhedsudvalgets 

Redegørelse 1997, s. 69, hvor det anføres, at:  

”Kendelsen {LSRM 1979.63 – Assurandørens provisionsindtægter} belyser, at be-

tingede retshandler først og fremmest er et periodiseringsspørgsmål. Beskatning 

bortfalder nemlig, hvad enten en suspensiv betingelse ikke indtræder (assurandøren 

erhverver ingen provision, hvis præmieindbetalingen udebliver) eller en resolutiv 

betingelse indtræder (provisionen erhverves ved tegningen, med mindre forsik-

ringspræmien ikke betales i de følgende to år). I de modsatte situationer beskattes 

indkomsterhvervelsen. Da retserhvervelsestidspunktet ikke er sammenfaldende ved 

resolutivt og suspensivt betingede retshandler, kan beskatning finde sted i forskelli-

ge indkomstår.” 

 

Landsskatterettens kendelse af 11/4 2016, jf. tidligere SKM2015.435.SR 
Landsskatterettens kendelse af 11/4 2016 vedrører spørgsmålet om konsekvenserne af en 

akkord i henseende til underskudsbegrænsning i en situation, hvor der på lignende måde 

som i SKM2004.265.ØLR var tale om en betinget akkordaftale. Skatterådets bindende 

svar i sagen SKM2015.435.SR er omtalt i Ugens Kommentar 2015/33.  

 

Sagen drejede sig om en skatteyder, der i 2012 indgik en akkordaftale med sit pengein-

stitut om nedskrivning af skatteyderens usikrede gæld til banken på knap 38 mio. kr. 

Ved aftalens indgåelse var akkorddividenden fastsat til 2,59 pct., svarende til 980.000 

kr.  

 

Men efter aftalen med banken var opgørelsen af det usikrede tilgodehavende og dividen-

den ikke endelig. Når skatteyderen havde indfriet en foreløbigt opgjort pantegæld på 

16.285.000 kr. inkl. tilskrevne renter og den beregnede dividende på 980.000 kr., der 

senest forfaldt til betaling pr. 31/12 2017, skulle der foretages en ny opgørelse på grund-

lag af en sagkyndig vurdering af skatteyderens 4 ejendomme. Hvis skyldnerens faste 

ejendomme herefter var steget i værdi frem til ultimo 2017, skulle banken have andel af 

denne værdistigning, således at gældseftergivelsen blev tilsvarende mindre. Denne aftale 



- 8 – 
Offentliggjort d. 25. maj 2016 
 
 

 
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 

Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
sen 

Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

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 frem til ultimo 2017, 

hvilket i denne sag havde særlig betydning, da skyldneren led af hjertesygdommen atrie-

flimmer.  

 

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 skatteyderens skattemæssige underskud ville blive begræn-

set med virkning fra 2012 – og ikke først fra 2017, hvor den faktiske gældseftergivelse 

ville blive opgjort eller måske helt var bortfaldet. 

 

Med Landsskatterettens kendelse af 11/4 2016 er Skatterådets bindende svar nu blevet 

tilsidesat. Landsskatteretten således anerkendte, at skatteyderens skattemæssige under-

skud tidligst ville blive begrænset med en eventuel gældseftergivelse i 2017.   

 

Med henvisning til motivudtalelserne til personskattelovens § 13 a konstaterede Lands-

skatteretten indledningsvist, at underskudsbegrænsningen i henhold til personskattelo-

vens § 13 a er en følge af en opnået gældseftergivelse. 

 

Med dette udgangspunkt foretog Landsskatteretten en nærmere vurdering af, hvornår 

skatteyderen kunne anses at have erhvervet endelig ret til den skattefrie gældseftergivel-

se, hvorefter der skulle foretages underskudsbegrænsning. 

 

Landsskatteretten fandt ikke grundlag for at anse betingelsen om, at skyldneren var i live 

frem til ultimo 2017, som en suspensiv betingelse, der gav grundlag for at anse akkord-

aftalens skatteretlige virkninger for udskudt.  

 

Derimod fandtes akkordaftalens betingelser om en ny opgørelse af dividende og 

gældseftergivelse i 2017 at indebære, at gældseftergivelsen fra banken først kunne op-
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gøres i 2017, og at den beløbsmæssige opgørelse i det konkrete tilfælde følgelig måtte 

anses som en suspensiv betingelse.  

 

Landsskatteretten henviste herved – og på repræsentantens foranledning efter en gen-

nemgang af Østre Landsrets dom ref. i SKM2004.265.ØLR – til, at hvis blot en af skat-

teyderens 4 ejendomme vurderet i 2012 til 99 mio. kr. var steget i værdi frem til 2017, 

skulle en værdistigning tilfalde banken, at parterne ikke havde valgfrihed vedrørende 

tidspunkter for vurderingens foretagelse, nemlig i 2017,  at der over en 5-årig periode 

ville være en betydelig usikkerhed om, hvorvidt ejendommene ville være steget i værdi, 

og at banken først ville afskrive sin fordring, når skatteyderen havde indfriet de ekstrabe-

talinger, der skulle opgøres efter de eventuelle værdistigninger. På denne baggrund fandt 

Landsskatteretten, at bankens gældseftergivelse først kunne opgøres i 2017, og den be-

løbsmæssige opgørelse måtte derfor, som allerede nævnt, anses som en suspensiv betin-

gelse.  

 

Der ville, efter Landsskatterettens præmisser, videre indebære, at en skattefri gældsef-

tergivelse tidligst ville blive foretaget i 2017, såfremt akkordaftalen blev overholdt. Der 

ville derfor først ske en nedsættelse af skattemæssige underskud efter personskattelovens 

§ 13 a på tidspunktet for gældseftergivelsen, hvilket tidligst ville være i indkomståret 

2017.  

 

Kommentar 
Med Landsskatterettens kendelse, der et langt stykke ad vejen er baseret på repræsentan-

tens meget vægtige synspunkter, er der etableret sammenhæng mellem akkordens civil-

retlige og skatteretlige virkninger.  

 

Landsskatterettens indledende bemærkning, baseret på en fortolkning af motivudtalel-

serne til personskattelovens § 13 a - nemlig at underskudsbegrænsningen i henhold til 

personskattelovens § 13 a er en følge af en opnået gældseftergivelse – bør i alle tilfælde 

føre til, at reduktion af skattemæssige underskud alene kommer på tale, hvor fallenten 

rent faktisk har opnået eller vil opnå en sådan gældseftergivelse. Det er da også dette 

synspunkt, der udtrykkes i SKM2004.265.ØLR, hvor det af præmisserne fremgår, at: 

”Først da ejendommen ...1 blev solgt ved købsaftale af 6. august 1997, kunne det kon-
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stateres, at Bikuben ikke fik dækning for sit resttilgodehavende, og H1 Danmark A/S 

opnåede herved en gældseftergivelse.” 

 

Et resultat, der synes at burde ligge lige for, men hvor den hidtidige retsstilling på ak-

kordområdet ikke i udpræget grad har været belastet af en sådan logik. 

 

I den her foreliggende sag blev dette synspunkt da også fremhævet af repræsentanten, 

der bemærkede, at Skatterådets synspunkt meget vel kunne føre frem til, at skatteyderen 

fik beskåret skattemæssige underskud, uanset om akkordaftalen efter 5-års periodens 

udløb måtte munde ud i, at der slet ikke blev tale om en gældseftergivelse.  

 

For så vidt en frivillig akkord er aktuel, må det i givne tilfælde op mod årsskiftet fortsat, 

og uanset Landsskatterettens kendelse af 11/4 2016, forsigtighedsvis overvejes, om par-

terne skal afvente årsskiftet, før aftalen indgås, da skyldneren derved kan anvende det 

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

vil blandt andet komme kreditorerne til gode. 

 
_______ o _______ 

 

 

 


