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

www.v.dk 
  

Retten i Hillerød tiltrådte ved en dom af 1/2 2017, jf. SKM2017.203.BR, at et selskabs 

udbetalinger til selskabets to halvpartsaktionærer var omkvalificeret fra løn til udbytte.  

 

En erklæring fra en under sagen udmeldt syn & skønsmand blev bemærkelsesværdigt 

ikke lagt til grund. 

 

I praksis har gennem en årrække været udvist tilbageholdenhed i forhold til korrektion 

af et selskabs vederlæggelse af ansatte hovedaktionærer.  

 

Der må her sondres mellem to forskellige situationer: Dels fiksering af et lønvederlag, 

hvor en ansat hovedaktionær alene hæver en behersket eller måske slet ingen løn i sel-

skabet. Dels omkvalifikation af en for høj løn til udbytte.  

 

 

Fikseret løn 

Vedrørende fiksering af løn har skattemyndighederne gennem en årrække udvist betyde-

lig tilbageholdenhed. Praksis har rod i Statens Ligningsdirektorats cirkulære nr. 437 af 

5/11 1975 om hovedaktionærer/-anpartshavere, der gengav Ligningsrådets vejledende 

anvisning vedrørende fiktivt vederlag for hovedaktionærer/-anpartshavere således:  

”Hvor en aktionær eller anpartshaver kontrollerer et selskab og selv arbejder i 

det, må ligningsmyndighederne i almindelighed acceptere det af parterne fastsatte 

arbejdsvederlag, selv om det er lavt i forhold til normal aflønning.  

http://www.v.dk/
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Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme visse særlige tilfælde, hvor der vil 

være grundlag for at indkomstbeskatte en hovedaktionær/-anpartshaver af et større 

arbejdsvederlag, end det han faktisk har modtaget, eller som han efter aftale med 

selskabet har krav på. Sådanne særlige tilfælde vil imidlertid kun foreligge, hvor ho-

vedaktionærens/anpartshaverens personlige erhvervsevne er afgørende for indkom-

stens erhvervelse, hvor han reelt over for kundekredsen er den forpligtede med hen-

syn til indsatsen, og hvor den i selskabet for erhvervsudøvelsen nødvendige kapital er 

minimal, således at selskabsformen må anses for valgt udelukkende med henblik på 

at undgå personbeskatning af indkomsten.  

Her kan der blive tale om at overføre et yderligere beløb til beskatning som ar-

bejdsvederlag hos aktionæren/anpartshaveren, så vederlaget svarer til den betaling, 

der måtte anses for muligt at opnå i et almindeligt arbejdsforhold af tilsvarende art 

og omfang. 
… 

For at sikre, at sådanne sager kun rejses, når betingelserne herfor er til stede, skal 

disse sager indberettes til Statens Ligningsdirektorat.” 

 

Ved TS-cirkulære 1992-14 og TS-cirkulære 1995-24 blev beføjelsen til forhåndsgod-

kendelse af lønfikseringer lagt ud til de daværende told- og skatteregioner. Og det blev i 

TfS 1997, 80 præciseret af den daværende skatteminister, at der ikke herved var tilsigtet 

nogen praksisændring. 
 

Denne retsstilling synes fortsat at være praksis, trods den mellemliggende indførelse af 

ligningslovens § 2, jf. herved senest Den Juridiske Vejledning 2017-1, afsn. C.B.3.7., 

hvor det fremgår, at: 

”Fikseret løn 

Fastsættelse af løn fra et selskab til dets hovedaktionær, er omfattet af armslængde-

princippet i LL § 2. En hovedaktionær, som udfører arbejde for sit selskab, skal der-

for fastsætte sit arbejdsvederlag til en værdi, som svarer til, hvad selskabet skulle ha-

ve betalt til en udenforstående person. 

Det følger dog af praksis, at SKAT som udgangspunkt ikke fikserer løn i disse tilfæl-

de. I de tilfælde, hvor vederlaget ligger under hvad der skulle have været betalt til en 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100136529_P2
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udenforstående, skal SKAT derfor i almindelighed acceptere parternes aftalte veder-

lag. 

Skatteministeren har redegjort for den administrative praksis om fikseret løn i ho-

vedaktionærforhold. Det fremgår af redegørelsen, at der har været en helt klar ad-

ministrativ praksis om, at der som absolut altovervejende hovedregel ikke bliver fik-

seret løn. Se TfS 1997, 80 DEP. 

 

Eksempel 

Landsskatteretten underkendte fikseret løn i en sag, hvor klageren som var direktør 

og tillige hovedaktionær ikke havde modtaget løn fra sit selskab i 1990 og 1991. Kla-

geren havde kun modtaget løn fra selskabet i 2. halvår af 1991. De stedlige lig-

ningsmyndigheder havde fundet, at klageren var skattepligtig af en fikseret løn på 

henholdsvis 240.000 kr. og 120.000 kr. for indkomstårene 1990 og 1991. Landsskat-

teretten traf afgørelse om, at der, henset til selskabets skattemæssige regnskaber 

samt til at det i øvrigt måtte anses for forretningsmæssigt begrundet, at der i en virk-

somheds opstartsfase blev foretaget en konsolidering af virksomheden, ikke var 

grundlag for at statuere indkomstforvridning. Der var således ikke grundlag for fik-

sering af løn hos klageren. Se TfS 1996, 750 LSR. 

Se tilsvarende SKM2009.829.SR og SKM2010.431.SR hvor der efter praksis ikke ske-

te lønfiksering.” 

 

Om retsstillingen frem til midten af 1990´erne kan tillige henvises til Ole Bjørn, SR-

Skat 1997, 61.  

 

 

Omkvalifikation af løn til udbytte  

Praksis om omkvalifikation af løn til udbytte har ligeledes været præget af tilbagehol-

denhed, om end i mindre grad. Praksis har afsæt i to ældre højesteretsdomme, henholds-

vis UfR 1963.970 H, kommenteret af J. Trolle i UfR 1964 B 143 ff. samt UfR 1975.215 

H, kommenteret af A. Blom-Andersen i UfR 1975 B 382.  

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1863812&chk=214126
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1901599&chk=214126
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Dommene førte til, at Ligningsvejledningen, afsn. S.F.2.1.1. gennem en årrække og 

frem til publikationen af Den Juridiske Vejledning beskrev retstillingen på følgende 

måde, jf. senest Ligningsvejledningen 2011-1, afsn. S.F.2.1.1: 

”Udgangspunktet er, at det mellem selskabet og hovedaktionæren, der samtidig er 

direktør i selskabet, aftalte vederlag må accepteres af myndighederne. Der kan såle-

des ikke statueres maskeret udbytte, blot fordi direktørens løn er meget høj. Der må 

bl.a. henses til, hvad andre virksomheders direktører, der ikke er aktionærer, oppe-

bærer i løn i lign. stillinger. 

Et forhold, som også spiller en betydelig rolle ved bedømmelsen af, om der foreligger 

maskeret udbytte, er, hvorvidt selskabets kapitalinteresser er blevet tilstrækkeligt til-

godeset, dvs. om det deklarerede udbytte og de henlæggelser, der er foretaget i sel-

skabet, giver en rimelig forrentning af selskabets egenkapital. 

Hvis egenkapitalens forrentning må bedømmes som rimelig, vil formodningen være 

imod, at der foreligger maskeret udbytte. Er udbyttet deklareret på selskabets gene-

ralforsamling i overensstemmelse med de selskabsretlige regler, kan udbyttet ikke 

henføres til beskatning som løn. Er der derimod ikke deklareret udbytte efter de sel-

skabsretlige regler og kun foretaget minimale henlæggelser, vil der være større 

sandsynlighed for, at hovedaktionærens løn bør kritiseres. Overstiger det samlede 

beløb efter en konkret vurdering et beløb, som en ikke-aktionær kunne have opnået 

for en tilsvarende indsats i samme selskab, må det overskydende beløb efter omstæn-

dighederne kunne anses som udbytte. 

Af UfR 1963, 970 HRD kan formentlig udledes, at der kan statueres maskeret udbyt-

te, når der ved udbetalingen af en så stor tantieme er blevet beslaglagt en væsentlig 

større del af virksomhedens overskud end normalt i et almindeligt aktieselskab.  

I UfR 1975, 215 HRD (Kommenteret i UfR 1975B, 382) havde direktøren og hoved-

aktionæren i selskabet i regnskabsårene 1968 og 1969 ladet sig udbetale henholdsvis 

ca. 870.000 kr. og 1.150.000 kr. i løn fra selskabet, hvilke beløb efter skatterådets 

opfattelse indeholdt maskeret udbytte. Der var i hvert af årene deklareret 15 pct. i 

udbytte. Selskabets egenkapital var ved udgangen af regnskabsåret 1969 3-4 mio. kr., 

og der var i de to år givet udbytte og foretaget henlæggelser (inklusive nedskrivning 

på varelageret) på i alt ca. 1 mio. kr. Egenkapitalen var således blevet forrentet med 

25-30 pct. Højesteret fandt, at direktørens personlige indsats i særlig grad havde væ-
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ret afgørende for selskabets udvikling og indtjening i almindelighed og for den i de to 

år stedfundne meget kraftige stigning i varesalg og driftsoverskud. Kapitalinteres-

serne i selskabet fandtes både ved det deklarerede udbytte og ved de meget betydeli-

ge henlæggelser, der havde fundet sted, at være tilstrækkeligt tilgodeset. De udbetal-

te ledelsesvederlag fandtes derfor ikke at indeholde maskeret udbytte. 

I TfS 1991, 412 LSR om maskeret udbytte i form af for høj løn til selskabets direktør, 

fulgte Landsskatteretten en af selskabets advokat indhentet skønserklæring om løn-

nens størrelse og nedsatte selskabets ansættelse til det selvangivne. 

I SKM2009.277.LSR fandt Landsskatteretten, at hovedanpartshaveren ikke kunne ha-

ve oppebåret løn fra selskabet, da selskabet ingen aktivitet havde. Beløbet blev derfor 

anset som udlodning til hovedanpartshaveren. 

Den omstændighed, at ledelsesvederlaget i absolutte tal er meget stort, er således ik-

ke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for at statuere maskeret udbytte. 

Sammenfattende kan siges, at udbetalingen til hovedaktionæren ikke må ske på be-

kostning af kapitalinteresserne i selskabet, og at hovedaktionæren ikke må lade sig 

udbetale større direktørvederlag end en fremmed, ikke-hovedaktionær kunne opnå 

for den samme indsats i det pågældende selskab...” 

 

Med Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B.3.5.2.2., blev beskrivelsen af retsstillingen 

med et pennestrøg væsentligt simplificeret, men i hvert fald ikke skarpere - eller klarere 

- fremstillet. Det fremgår således nu, at:  

”Som udgangspunkt må et vederlag aftalt mellem et selskab og dets direktør, der 

samtidig er hovedaktionær i selskabet, accepteres. Et meget stort ledelsesvederlag er 

ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere maskeret udbytte. Se UfR 1975, 215 HR og 

TfS 1991, 412 LSR.” 

 

Videre angives dog samtidig a.s. under deloverskriften ”undtagelse”, at:  

”Undtagelse 

Der kan statueres maskeret udbytte for udbetalt ledelsesvederlag, når interessesam-

menfald mellem selskab og hovedaktionær har medført et vederlag, der er større end 

det ville have været mellem parter uden interessesammenfald.” 

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1809609&chk=203612
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SKM2017.203.BR 
Det kan måske ikke overraske, at skattemyndighederne fandt anledning til at se nærmere 

på sagen ref. i SKM2017.203.BR om en betydelig lønudbetaling til et holdingselskabs 

to ultimative hovedaktionærer. Men med den angivne retsstilling synes sagens udfald 

ikke at ligge lige for.  

 

Sagen drejede sig om udbetalinger fra et holdingselskab i en større ejendomskoncern, 

der via en række datter- og associerede selskaber navnlig beskæftigede sig med investe-

ringer i ventureprojekter, fast ejendom samt børsnoterede aktier, herunder gennem inve-

steringsfonde.  

 

Selskabet var ejet af to brødre som ultimative aktionærer med halvdelen til hver, og fun-

gerede således som et fælles holdingselskab. Den ene broder var bestyrelsesformand og 

den anden broder administrerende direktør og menigt bestyrelsesmedlem. Endvidere var 

ansat en direktør.  

 

Selskabet, der blev hårdt ramt af finanskrisen, realiserede i 2007 et underskud på 470 

mio. kr. og havde ved årets udgang en egenkapital på 760 mio. kr. svarende til en solidi-

tetsgrad på 53 pct. For 2008 realiserede selskabet et underskud på 559 mio. kr. og havde 

ved årets udgang en egenkapital på 201 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 23 pct.  

 

Selskabet havde i 2002 og 2004 udbetalt udbytte med 20 mio. kr., i 2005 med 30 mio. 

kr., og i 2006 med 300 mio. kr. For årene 2007 – 2009 blev ikke udbetalt udbytte.  

 

Vedrørende selskabets aflønning af brødrene forelå efter det oplyste ikke ansættelses-

kontrakter for brødrene, men det var ubestridt, at bestyrelsesformanden fik en fast løn på 

900.000 kr. og den administrerende direktør en fast løn på 1,8 mio. kr. for de omtvistede 

indkomstår, 2007 og 2008. 

 

I 2007 og 2008 udbetalte holdingselskabet som løn en betydelig ”ekstraløn” til de to 

brødre med 9 mio. kr. til hver af brødrene for 2007 og 7 mio. kr. til hver af brødrene for 

2008. Betalingerne var i selskaberne behandlet som løn (bonus), og der var indberettet 

og afregnet A-skat og AM-bidrag. 
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Under behandlingen af sagen vedrørende 2007 og 2008 ved Retten i Hillerød, jf. tillige 

nedenfor, blev udmeldt syn og skøn.  

 

Skønsmanden udtalte i en skønserklæring fra 2015 som sin vurdering, at det af brødrene 

udførte arbejde for selskabet i indkomstårene 2007 og 2008 havde haft en væsentlig 

betydning for selskabets overlevelse igennem krisen i ejendomsbranchen, at selskabets 

aflønning af brødrene for indkomstårene 2007 og 2008, var rimelig henset til de af brød-

rene opnåede resultater og udførte arbejder, og at selskabet overlevede 2007 og 2008.  

 

Med begrebet ”rimelig aflønning” forstod skønsmanden en passende og berettiget af-

lønning i den konkrete situation, herunder at aflønningen lå indenfor de beløbsmæssige 

grænser, som kunne anses for at være markedskonforme med indgåede aftaler mellem 

ikke nærtstående parter.  

 

Videre anførte skønsmanden, at det var helt sædvanligt og normalt i større danske kon-

cerner, at aflønning af et moderselskabs direktion og nøglemedarbejdere alene sker ved 

aflønning fra moderselskabet også vedrørende arbejdsopgaver med forhold, der vedrører 

de underliggende koncernselskaber. Efter omstændighederne skal der eventuelt ske en 

viderebelastning fra moderselskabet til det relevante underliggende koncernselskab i 

form af management fee eller lignende for den del af aflønningen, som vedrører direkte 

arbejdsopgaver for det underliggende koncernselskab. 

 

Ved en forudgående skattesag mod selskabet, der blev afgjort ved Landsskatterettens 

kendelse af 17/9 2010, jr. nr. 09-01578, afviste Landsskatteretten fradragsret for et beløb 

på 22 mio. kr. ud af 24 mio. kr., der blev udbetalt til de to brødre som engangshonorar 

pr. 31. december 2006, og beløbet ansås i stedet som udbytte. Landsskatteretten henviste 

i præmisserne for kendelsen til, at der ikke var fremlagt dokumentation for hovedaktio-

nærernes arbejdsindsats, og at udbetalingen har fundet sted, uden at der forelå en skrift-

lig aftale herom. Under disse omstændigheder fandtes udbetalingen af beløbet på 24 

mio. kr. ikke at have karakter af løn, men måtte anses som udbytte.  
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SKAT´s behandling af selskabets skatteansættelse for 2007 og 2008 
I 2011 afviste SKAT fradrag for selskabets udbetaling af 16 af de 18 mio. kr., der var 

udbetalt som bonus for 2007, og for 12 af de 14 mio. kr., der var udbetalt som bonus for 

2008. Afgørelsen lå således i forlængelse af Landsskatterettens kendelse i den tidligere 

sag vedrørende selskabets skatteansættelse for 2006.  

 

 

Landsskatterettens afgørelse 
Ansættelsen for 2007 og 2008 blev indbragt for Landsskatteretten, der fastholdte 

SKAT´s afgørelse.  

 

Begrundelsen var, at der udover en af brødrene fremlagt oversigt over brødrenes ar-

bejdsopgaver for selskabet i 2007 og 2008, hvilket ifølge Landsskatteretten præmisser 

for langt størstedelens vedkommende vedrørte driften i datterselskaber, ikke var frem-

lagt dokumentation for brødrenes arbejdsindsats, ligesom udbetalingen også disse år 

havde fundet sted, uden at der forelå aftale herom. Under disse omstændigheder fandtes 

udbetalingen af beløbet på 18 mio. kr. ikke at have karakter af løn for selskabet, men 

måtte anses som udbytte.  

 

 

Retten i Hillerøds afgørelse  

Som allerede nævnt blev der ved Retten i Hillerød udmeldt syn og skøn i sagen. Skøns-

erklæringen førte imidlertid ikke til et ændret udfald.  

 

Retten fastholdte således afgørelsen og anførte som begrundelse bl.a., at:  

”Retten har ved vurderingen af om de stedfundne udbetalinger er at anse som løn el-

ler udbytte lagt vægt på, at der er interessefællesskab mellem selskaberne og hoved-

aktionærerne, og retten finder, at det er aktionærindflydelsen, der har ført til beslut-

ningerne om udbetaling af løn/ekstraløn til … begge brødre…  

Retten har endvidere … lagt vægt på, at der de foregående år blev udbetalt udbytte 

til aktionærerne, mens der i 2007 og 2008 ikke blev udbetalt udbytte fra selskabet 
men ekstraløn med de anførte beløb, og at det af [selskabet] er oplyst, at udbetaling 

af løn i [selskabet] i stedet for udlodning af udbytte fandt sted, fordi selskabet i lyset 
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af de negative driftsherreresultater ikke ønskede at signalere udbetaling af væsentli-

ge udbyttebeløb til omverdenen. 

Retten har videre lagt vægt på, at der ikke foreligger dokumentation i form af ansæt-

telseskontrakter, bestyrelsesmødereferater, bonus eller vederlagsaftaler eller lignen-

de for, at ekstralønnen var udtryk for honorering af en på forhånd aftalt særlig ar-
bejdsindsats eller anden målopfyldelse, samt at ekstralønnen i [selskabet] er udbetalt 

til brødrene med samme beløb til begge uagtet, at de varetog forskellige erhverv i 

virksomheden. 

Retten har desuden lagt vægt på, at ekstralønnen udgør beløb, der betragteligt over-

stiger den aflønning af brødrene på henholdsvis 900.000 kr. og 1.800.000 kr., som 

angiveligt var aftalt. Hertil kommer, at ekstralønnen uden nogen dokumenteret for-

udgående aftale herom, blev besluttet udbetalt som runde tal på indkomstårets sidste 

dag, samt at den samlede løn udbetalt til hver af brødrene er mange gange større end 

den løn, der blev udbetalt til den ansatte direktør ... 

… 

Det foretagne syn og skøn kan ikke føre til et andet resultat.” 

 

 

Kommentar 

Med dommen har retten fjernet sig fra den mangeårige praksis om, at korrektion bl.a. 

forudsætter, at en aftalt løn overstiger en aflønning på markedsvilkår.  

 

Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at retten ikke fandt anledning til at inddra-

ge skønsmandens vurdering. Retten synes således ikke at være enig med Bondo Svanes 

bemærkning i bogen, Retsplejeloven gennem 50 år, 1969, s. 93, om betydningen af et 

syn og skøn, hvor det - nærmest helt bibelsk - er formuleret således: “Et syn og skøn 

tillægger domstolene ofte samme vægt, som de gamle hellenere lagde på svar fra oraklet 

i Delfi, således at sagernes realitet dermed er afgjort, og således at der herefter stort set 

kun står tilbage at fastsætte sagernes omkostninger.” 

 

Set i lyset af selskabets resultater for 2007 og 2008, dvs. de realiserede underskud på 

henholdsvis 470 mio. kr. og 559 mio. kr., kan det endvidere undre, at det som en præmis 
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for Rettens afgørelse indgår, at ”…der de foregående år blev udbetalt udbytte til aktio-

nærerne, mens der i 2007 og 2008 ikke blev udbetalt udbytte fra selskabet.” 

 

Heller ikke rettens øvrige præmisser forekommer overbevisende. 

 

Retten i Hillerøds dom er så vidt ses desværre ikke indbragt for landsretten.  

 
_______ o _______ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


