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Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i 
transparente selskaber blevet skærpet.  
 
Transparente selskaber er selskaber, hvor selskabsdeltagerne (ejerne) - og 
ikke selskabet som sådant - beskattes af indtægterne. Det drejer sig i første 
række om partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber.  
 
Fremover vil en partner i et sådant selskab ikke kunne opnå skattemæssig 
status som selvstændigt erhvervsdrivende med en blot henvisning til, at 
partneren ejer en andel af selskabet. I stedet vil blive anlagt en konkret vur-
dering af partnerens skattemæssige status med udgangspunkt i navnlig part-
nerens reelle indflydelse på og økonomiske risiko ved deltagelsen i partner-
selskabet. Denne vurdering kan føre frem til, at partneren skal beskattes 
som en lønmodtager. 
 
Det må videre forventes, at partnere, der i dag betragtes som selvstændige 
erhvervsdrivende, efter 1. januar 2018 i visse tilfælde ikke kan bibeholde 
beskatningen efter de gunstige regler for selvstændigt erhvervsdrivende, og 
derfor i stedet vil blive beskattet som lønmodtager.  
 

http://www.v.dk/
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Skatteministeren varslede i begyndelsen af marts 2017 en ændring af skattereglerne for 

personer med mindre andele i partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) og andre 

erhvervsdrivende transparente selskaber, herunder kommanditselskaber og interessent-

skaber. Skatteministeriet offentliggjorde således den 2. marts 2017 et udkast til ændret 

lovgivning på området. Dette lovudkast er omtalt i disse spalter den 11. marts 2017 un-

der overskriften ”Partnerselskaber – er deltagerne selvstændigt erhvervsdrivende”.    

 

Lovudkastet blev i slutningen af april 2017 fulgt op ved fremsættelse af et lovforslag i 

Folketinget, og dette lovforslag er nu vedtaget af Folketinget med virkning for ind-

komstår, der påbegyndes den 1. januar 2018 eller senere.  

 

 

Lovens baggrund 

Efter de nye regler, der er udformet på samme måde som i det oprindelige lovudkast, er: 

”Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab … ikke i sig tilstrækkeligt til, at del-

tagerens indkomst fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses for indkomst 

ved selvstændig erhvervsvirksomhed.” 

 

Den ny lov er baseret på og skal ses i lyset af, at lønmodtagere og selvstændigt er-

hvervsdrivende er omfattet af to forskellige regelsæt i skattelovgivningen:  

 

Lønmodtagere skal løbende beskattes af al arbejdsindkomst som skattepligtig personlig 

indkomst og dermed med op til højeste marginale skattesats.   

 

Selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af de på flere måder meget gunstige skatte-

regler for erhvervsindkomst, og kan herunder vælge at lade indkomst fra virksomheden 

beskatte efter reglerne i virksomhedsordningen. Det betyder bl.a., at indkomst kan op-

spares i virksomhedsordningen til en foreløbig lav beskatning på 22 pct., indtil indkom-

sten hæves i virksomhedsordningen til private formål. Derved har lovgiver søgt at side-

stille erhvervsdrivende, der driver virksomhed i personligt regi med personer, der driver 

virksomhed i selskabsform. 
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Som anført i omtalen af lovudkastet fra marts 2017 giver forskellen på de to regelsæt et 

incitament for lønmodtagere til at søge at opnå en skattemæssig status som erhvervsdri-

vende. I skattepraksis er set mange eksempler herpå inden for vidt forskellige brancher.  

 

Personers deltagelse i erhvervsdrivende, personbeskattede selskaber (de såkaldt skatte-

mæssigt transparente selskaber), vil efter hidtil gældende skattepraksis som udgangs-

punkt i sig selv medføre en skattemæssig status som erhvervsdrivende, uanset den en-

kelte persons konkrete deltagelse i virksomhedens ledelse og drift. Dette har været gæl-

dende, uanset at kontraktsvilkårene for en hidtidig lønansat, der opnår status som part-

ner, måske i realiteten ikke gør den store forskel i henseende til aflønning/overskud og 

indflydelse i selskabet.  

 

Blandt de personbeskattede selskaber har partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) 

gennem de senere år vunder stor udbredelse som følge af navnlig deltagernes begrænse-

de hæftelse for selskabets forpligtelser. Her hæfter den enkelte deltager (person) kun 

med sit indskud for partnerselskabets gæld. Deltageren sætter således ikke sin private 

formue på højkant ved indtræden i partnerselskabet.   

 

Partnerselskabsmodellen inviterer følgelig til, at personer, der i realiteten nærmest har 

status af lønmodtagere, kan indtræde som medejere, men eksempelvis på vilkår, som 

ikke påvirker indtjeningen fra og indflydelsen i partnerselskabet nævneværdigt. Netto-

virkningen er, at den ny partner ikke beskattes som lønmodtager, men efter reglerne for 

selvstændige erhvervsdrivende. 

 

 

Skatterådets afgørelse fra 2015 
Baggrunden for loven er en sag, der blev forelagt for Skatterådet i 2015. Her anmodede 

et partnerselskab i et liberalt erhverv om et bindende svar på, om nye kapitalejere (part-

nere) med ejerandele på blot 1/10 af en ”fuld ejerandel” kunne anses som selvstændig 

erhvervsdrivende i skatteretlig forstand, herunder med mulighed for at anvende virk-

somhedsskatteordningen.  
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På grundlag af en samlet, konkret vurdering nåede Skatterådet i denne sag frem til, at en 

ny kapitalejer - efter erhvervelse af en sådan begrænset ejerandel samt efter at have til-

trådt ejeraftalen mellem de hidtidige kapitalejere - efter fast praksis kunne anses som 

selvstændig erhvervsdrivende for så vidt angik indtægter fra partnerselskabet. 

 

Ud fra bredere, samfundsmæssige betragtninger anså Skatterådet ikke denne retsstilling 

for tilfredsstillende. Retsstillingen kunne således efter Skatterådets opfattelse give an-

ledning til misbrug af deltagernes adgang til at anvende de gunstige regler for beskat-

ning af erhvervsindkomst.  

 

Skatterådet henvendte sig derfor efterfølgende til Skatteministeren for at gøre opmærk-

som på sagens perspektiver, dvs. mulighederne for at overgå fra lønmodtagerstatus til 

status som erhvervsdrivende, selv om de almindelige, grundlæggende skatteretlige krav 

for at acceptere en aktivitet som en selvstændig virksomhed ikke var opfyldt. 

 

 

Lovændring 

Med de ændrede regler, der blev vedtaget af et enigt Folketing i juni 2017, har Folketin-

get nu strammet reglerne for at opnå status som erhvervsdrivende ved deltagelse i skat-

temæssigt transparente selskaber.  

 

Lovændringen indebærer, at de almindelige kriterier for at blive anset for selvstændigt 

erhvervsdrivende i skattemæssig henseende skal være afgørende ved fastlæggelse af 

skattemæssig status for deltagere i transparente selskaber. Deltagelse i et transparent 

selskab medfører således ikke automatisk en status som erhvervsdrivende.  

 

Der skal således foretages samme skatteretlige vurdering af deltagere i skattemæssigt 

transparente selskaber og personer, der driver enkeltmandsvirksomhed, for så vidt angår 

vurderingen af, om der reelt er tale om skatteretlig selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Med andre ord skal der foretages samme skatteretlige vurdering uanset valg af organisa-

tionsform. 
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Kun hvis deltageren - udover at være blevet medejer i partnerselskabet - også opfylder 

de almindelige skatteretlige krav for at kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende, 

vil deltageren have mulighed for at anvende de skattevilkår, der gælder for selvstændig 

erhvervsvirksomhed.  

 

Traditionelt drejer det sig bl.a. om, hvorvidt indkomstmodtageren er underlagt en ar-

bejdsgivers instruktionsbeføjelse, om indkomstmodtageren selv skal afholde udgifter 

forbundet med arbejdets udførelse, og om indkomstmodtageren kun har én eller få ar-

bejdsgivere eller omvendt mange hvervgivere. Særligt vil forhold som deltagelse i sel-

skabets beslutningsproces være en central faktor i denne bedømmelse. 

 

 

Konsekvenser  

Selve problemstillingen om vurdering af en persons status som lønmodtager henholdsvis 

erhvervsdrivende er velkendt. Men det er en nydannelse i dansk skatteret, at der skal 

foretages en sådan vurdering af den enkelte deltager i et transparent selskab.  

 

I høringsfasen blev fra erhvervslivets side udtrykt bekymring om konsekvenserne af de 

ændrede regler. Betænkelighederne drejer sig bl.a. om, hvorvidt den ny lovgivning vil 

kunne give anledning til en ændret praksis for afgrænsningen af selvstændigt erhvervs-

drivende personer overfor lønmodtagere i form af en politisk utilsigtet stramning, såle-

des at flere personer end hidtil anses som lønmodtagere fremfor erhvervsdrivende.  

 

Det står da også, og måske særligt efter Folketingets behandling af lovforslaget ganske 

klart, at de nye regler vil medføre en ændring af hidtidig praksis på området, dvs. den 

praksis, at en deltager i f.eks. et partnerselskab som det meget klare og faste udgangs-

punkt anses som selvstændig erhvervsdrivende. Som eksempler på brancher, der vil 

kunne blive berørt af de nye regler, nævnes i lovforslaget bl.a. advokat- og revisions-

virksomheder, reklamebureauer samt arkitektvirksomheder. 

 

Dansk Industri var bl.a. bekymret for konsekvenserne for virksomheder indenfor libera-

le erhverv med mange partnere, hvor den enkelte partners ejerandel i sagens natur alt 
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andet lige vil være relativt beskeden. Dansk Industri henviste i den forbindelse særligt 

til udtalelser i lovforslaget fra april 2017, hvoraf bl.a. fremgår, at:  

”Når en sådan virksomhed drives i et skattemæssigt transparent selskab som f.eks. et 

partnerselskab, må vurderingen af, om den enkelte ejer kan anses for at være selv-

stændigt erhvervsdrivende, derfor i særlig grad koncentreres om to væsentlige for-

hold: 1) omfanget af den økonomiske risiko, som den enkeltes ejerskab indebærer, 

herunder vederlagsform, og 2) omfanget af den enkeltes indflydelse i virksomheden. 

… 

Den enkelte deltager skal have en reel økonomisk risiko for at kunne anses for selv-

stændigt erhvervsdrivende. Der skal være risiko for et økonomisk tab og ikke kun ri-

siko for ikke at blive honoreret for sin arbejdsindsats, 

… 

Den enkelte deltagers indflydelse i virksomheden må ligeledes vurderes konkret og 

vil alt andet lige være større i en virksomhed med få ejere end i en virksomhed med 

mange ejere. Hvis virksomheden har mange ejere, kan den enkeltes indflydelse være 

så lille, at den ikke kan tillægges tilstrækkelig vægt, med mindre individuelle forhold 

for den enkelte tilsiger en større indflydelse. 

… 

For at kriteriet om indflydelse kan tillægges tilstrækkelig vægt ved vurderingen af, 

om den pågældende er selvstændigt erhvervsdrivende, må den pågældende indtage 

en position i virksomheden, der indebærer en reel indflydelse på forretningens over-

ordnede beslutninger. Det er ikke tilstrækkeligt at se på den enkelte deltagers stem-

meret, selv om stemmeandelen forholdsmæssigt svarer til øvrige deltageres stemme-

ret. Deltageren skal udøve sin indflydelse ved f.eks. at have instruktionsbeføjelse over 

for eventuelle medarbejdere. 

 

Disse bekymringer er næppe blevet mindre efter Skatteministerens tilkendegivelser i 

forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget. I et høringssvar fra 16. maj 

2017 oplyste skatteministeren således bl.a., at: 

”Der vil normalt ikke være nogen som helst tvivl om, at de store rådgivnings- og 

konsulentvirksomheder, som DI omtaler, driver erhvervsmæssig virksomhed. Forhol-

det er her, at en del af ejerkredsen i nogle tilfælde må anses for reelt at være lønmod-

tagere. 
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…. 

I takt med, at virksomhederne vokser og får flere ejere via fusioner og opkøb mv., 

sker der typisk det, at organisationen ændres. Disse organisatoriske ændringer – ek-

sempelvis inddeling af partnere og ledende medarbejdere i flere ledelseslag – kan 

indebære, at den enkelte partners rolle, risiko og ikke mindst indflydelse på virksom-

hedens overordnede beslutninger er af en sådan karakter, at den pågældende partner 

ud fra en konkret vurdering må anses for lønmodtager. I sådanne tilfælde er det kun 

naturligt, at den pågældende partner også skattemæssigt behandles som lønmodta-

ger, hvilket vil ske efter lovforslaget.” 

 

Det kan tilføjes, at skatteministeren samtidig på den ene side præciserede, at en partners 

afkast fra partnerselskabet udover den indkomst, som efter de ny regler må anses som 

lønindkomst, dvs. partnerens afkast af selve investeringen som ejer, fortsat skal anses 

for indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, idet det ifølge ministerens tilkendegivel-

se fortsat anerkendes, at der er tale om et skattemæssigt transparent selskab. Denne ud-

talelse skal dog sammenholdes med ministerens supplerende senere tilkendegivelse, 

hvorefter afkast af andelen dog normalt ikke vil kunne indgå i virksomhedsordningen, 

hvis partnerens kapitalandel i sig selv kun udgør en erhvervsvirksomhed af meget be-

grænset omfang.  

 

Er der tale om deltagere i større virksomheder organiseret som partnerselskaber med et 

begrænset personligt ansvar for ejerkredsen, hvor den effektive ledelse er samlet hos 

andre personer med sæde i de selskabsretlige ledelsesorganer, bestyrelse og direktion, er 

der en nærliggende risiko for disse selskabsdeltagere for en ændring af skattemæssig 

status fra selvstændig erhvervsdrivende til lønmodtager. Og da med den virkning, at de 

pågældende anses som udtrådt af virksomhedsskatteordningen.  

 

De bekymringer for en ændring af praksis om sondringen mellem selvstændige er-

hvervsdrivende og lønmodtagere, som erhvervene udtrykte under behandlingen af lov-

forslaget, blev ganske vist til dels søgt imødekommet fra politisk side. Under Folketin-

gets behandling af lovforslaget blev det således aftalt, at Skatteministeriet efter en peri-

ode på 3 år fra lovens ikrafttræden skal foretage en gennemgang af praksis på området, 
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bl.a. baseret på Skatterådets bindende svar samt orientere Skatteudvalget om resultatet 

af gennemgangen.   

 

Men overordnet set blev intentionerne med de nye regler, herunder at der var tale om en 

vurdering på grundlag af ændrede kriterier - formuleret og siden fundamenteret ganske 

klart.   

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


