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Siden vedtagelsen af de særlige og meget hårde regler om beskatning af 
aktionærlån i 2012 har der verseret mange sager om rækkevidden og kon-
sekvenserne af regelsættet. En skærpelse var tiltrængt. Men reglerne fra 
2012 har desværre vist sig - efter min opfattelse - også at ramme små, util-
sigtede fejl med katastrofale konsekvenser for aktionær og selskab. 
 
Med Højesterets dom af 30. august 2022 er der sat det foreløbigt sidste 
punktum i dette sagskompleks – inden der forhåbentligt kommer en lovæn-
dring, hvor den efter manges opfattelse urimelige beskatning af svingende 
mellemregningskonti ændres. 
 
Skattereglerne om aktionærlån har været omtalt i disse spalter ved flere tidligere lejlig-

heder, herunder i artiklerne ”Beskatning ved aktionærlån” fra den 25. maj 2019 og ”Ak-

tionærlån – en dyr finansiering” fra den 26. marts 2022. I artiklen ”Aktionærlån – sel-

skabers udlån til ”nærtstående” fra den 18. december 2021 og senest i artiklen ”Aktio-

nærlån – selskabers udlån til hovedaktionærens ”kæreste” ” fra 25. juni 2022 er særlig 

omtalt udlån til hovedaktionærens nærtstående, der også kan afføde særbeskatning.  

 

Skattereglerne om aktionærlån blev vedtaget for at imødegå hovedaktionærers illoyale 

skattespekulation ved overførelse af midler fra selskab til aktionær. Formålet var at sik-

re, at midler overført fra selskab til aktionær blev beskattet som løn eller udbytte – og 

ikke blot henstod som en endeløs række af ubeskattede udlån fra selskab til hovedaktio-

nær. Dvs. en stigende, tidsubegrænset skattekredit, hvor skattegælden måske i sidste 

ende begraves på kirkegården sammen med hovedaktionæren. 

http://www.v.dk/


- 2 – 

Offentliggjort på hjemmesiden V.dk d. 13. september 2022  

 

  tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

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

Men som det undertiden ses med værnsregler, fik også værnet mod de skattemæssigt 

illoyale hævninger i eget selskab karakter af spredehagl snarere end et målrettet indgreb.  

Reglerne omfatter alle hovedaktionærer og som det meget klare udgangspunkt enhver 

overførelse af midler mellem selskab og aktionær. Det betyder, at også forretningsmæs-

sigt begrundede bevægelser på en mellemregningskonto kan føre til beskatning, med-

mindre der foreligger, hvad der i loven betegnes som ”lån, der ydes som led i en sæd-

vanlig forretningsmæssig disposition”. 

 

Selv om overførsler- og tilbageførsler mellem selskab og aktionær løbende afløser hin-

anden, vil beskatning blive udløst, så snart aktionærens hævning i selskabet fører til, at 

aktionæren så at sige ”overtrækker” mellemregningskontoen, og der således opstår et 

aktionærlån. Dette gælder, uanset om lånet tilbagebetales dagen efter, og uanset om ak-

tionæren måske i lange perioder har udlånt penge til selskabet.  

 

Problemerne ved skattereglerne om aktionærlån knytter sig særligt til ”tilbagebetalin-

gen”, hvor en simpel tilbagebetaling til selskabet ikke anerkendes skattemæssigt, men 

anses som et skattefrit tilskud til selskabet. En aktionær kan derved ende i en situation, 

hvor han ikke er opmærksom på, at han skatteretligt har en gæld til selskabet, og troligt 

indsætter og hæver på mellemregningskontoen i en forvisning om, at han ikke er ramt af 

reglerne om den særlige beskatning af ”aktionærlån”.  

 

Det kan illustreres med et forenklet eksempel: 

 

Et eksempel 

En aktionær har den 1. januar 2022 et tilgodehavende i selskabet (dvs. en mellemreg-

ning med en saldo i aktionærens favør) på 10.000 kr.  

 

Aktionæren hæver nu i slutningen af januar måned 25.000 kr. i selskabet. Her vil de 

15.000 kr. blive anset som et skattepligtigt aktionærlån, dvs. udbytte (eller løn), da der 

hæves mere end tilgodehavendet på de 10.000 kr.  

 

Så vidt så godt og i overensstemmelse med lovens hensigt og den naturlige forståelse af 

forholdet hos aktionæren. 
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En naturlig forståelse af skattereglerne vil herefter være, at aktionærens mellemreg-

ningskonto nu skattemæssigt er 0 kr. (nulstillet), da hævningen på de 15.000 kr.  jo skat-

temæssigt ikke er anset som en hævning på mellemregningskontoen – men som en ud-

lodning, der er blevet beskattet hos aktionæren. 

 

Skattemyndighederne har imidlertid den opfattelse, at mellemregningskontoen fortsat er 

negativ med 15.000 kr., hvilket jo for så vidt er korrekt i henhold til bogføringen på mel-

lemregningskontoen. Problemet er her, at mellemregningskontoens udvisende skatte-

mæssigt burde være 0 kr., da de 15.000 kr. skattemæssigt er anset som en udlodning – og 

ikke en hævning på mellemregningskontoen.  

 

Var der overensstemmelse mellem skatteretten og civilretten, skulle de 15.000 kr. ikke 

være ført på mellemregningskontoen, men som udbytteudbetaling. Og var Skattestyrel-

sen konsekvent, ville Skattestyrelsen efter min opfattelse se bort fra konteringen på de 

15.000 kr. på mellemregningskontoen, da der efter Skattestyrelsens opfattelse er tale om 

udbytte. 

 

Det forudsættes nu, at aktionæren i de efterfølgende 11 måneder, dvs. i perioden februar 

- december starter hver den 1. i måneden med at indsætte 25.000 kr. i selskabet og efter-

følgende i slutningen af måneden hæver 25.000 kr., således at der netto hæves 0 kr. i den 

forgangne måned. 

 

Skattemæssigt vil der imidlertid være tale om, at den månedlige indsætning skattemæs-

sigt anses for at forøge mellemregningskontoen fra minus 15.000 kr. til plus 10.000 kr. 

og den efterfølgende hævning på 25.000 kr. anses som et nyt aktionærlån – altså et nyt 

lån hver måned. 

 

Når året er gået, vil Skattestyrelsen herefter - som følge af dispositionen i januar måned 

- nu anse aktionæren som følge af en ”gentagelseseffekt” for at have fået et udbytte på 

15.000 kr. hver måned, altså i alt på 12 x 15.000 kr. eller i alt 180.000 kr.! 

 

Altså beskatning 12 gange af den fejl, aktionæren begik i januar måned.! 
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Dobbeltbeskatning forudsat i lovforslaget  

Af reglerne om aktionærlån fremgår udtrykkeligt, at aktionærens tilbagebetaling af gæld 

til selskabet skal anses som et tilskud til selskabet. Sådanne tilskud er som udgangspunkt 

skattepligtige for selskabet. Men som følge af en særregel knyttet til reglerne om aktio-

nærlån er selskabet dog skattefritaget af denne tilbagebetaling.  

 

I lovforslaget er videre forudsat, at når aktionæren sidenhen modtager udbytte fra sel-

skabet, herunder af den del af selskabets formue, som allerede én gang er blevet beskat-

tet som udbytte efter reglerne om aktionærlån, skal der ske fuld udbyttebeskatning også 

af dette senere udbytte – altså en dobbeltbeskatning.  

 

Denne dobbeltbeskatning var altså klart forudsat i lovforslaget.  

 

 

Kan dobbeltbeskatning undgås?  

I skattemyndighedernes efterfølgende praksis er dog tilkendegivet, at en sådan dobbelt-

beskatning kan undgås, hvis aktionæren undlader at tilbagebetale aktionærlånet og i ste-

det selskabsretligt udlodder fordringen til sig selv, alt under forudsætning af, at der sel-

skabsretligt kan ske udlodning af fordringen, og at gældende regler om en sådan udlod-

ning iagttages. Det bemærkes, at en blot og bar hævning i selskabet opfylder ikke disse 

krav. 

 

Tankegangen bag skattemyndighedernes praksis er, at der selskabsretligt – men ikke 

skatteretligt er en fordring, der kan udloddes. Udlodningen af fordringen kan derfor ske 

skattefrit. Denne adgang til at bringe aktionærudlånet ud af verden har skattemyndighe-

derne begrundet ved bl.a. den udtalelse i lovforslaget om aktionærlån, at:  

 

“Hvis et lån er omfattet af den foreslåede bestemmelse […], vil det i alle skattemæssige 

relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et 

lån. Udover at lånebeløbet beskattes som en hævning, betyder det, at låntager ikke vil 

kunne fradrage sine eventuelle renteudgifter på lånet, ligesom eventuelle renteindtægter 

vil blive beskattet som et skattepligtigt tilskud hos selskabet.” 
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Sagen afgjort ved Højesterets dom af 30. august 2022 

Sagen afgjort ved Højesterets dom af 30. august 2022 drejede sig om en situation, hvor 

der på mellemregningskontoen mellem en eneaktionær og dennes selskab løbende havde 

været bevægelser, og hvor saldoen på nogle tidspunkter havde været i selskabets favør 

og på andre tidspunkter i aktionærens favør. 

 

Skattemyndighederne havde på baggrund af mellemregningskontoen opgjort et ud-

bytte i form af skattepligtige aktionærlån for 2012 – 2014 på henholdsvis 47.223 kr., 

945.827 kr. og 2.822.977 kr., i alt godt 3,8 mio. kr., opgjort med ”gentagelseseffekten” 

som skitseret i ovenstående eksempel. 

 

Heroverfor stod en skattemæssig opgørelse udarbejdet af aktionæren under den for-

udsætning, at et én gang beskattet aktionærlån - alt i overensstemmelse med udtalelserne 

i lovforslaget - ophørte med at eksistere ved anvendelsen af skattelovgivningen, jf. oven-

for, hvorefter der selskabsretligt, men ikke skatteretligt, eksisterer en fordring. Efter 

denne opgørelse var der grundlag for at beskatte eneaktionæren i 2013 og 2014 af hen-

holdsvis 453.703 kr. og 671.173 kr., i alt godt 1,1 mio. kr.  

 

Den realøkonomiske realitet for eneaktionæren var, at han ikke på noget tidspunkt 

havde opnået en ”fordel”, herunder hverken en fordel svarende til de i alt godt 3,8 mio. 

kr., som opgjort af skattemyndighederne, eller til de godt 1,1 mio. kr. ifølge hans egen 

opgørelse efter skattereglerne om aktionærlån.  

 

Aktionærens gæld til selskabet, og selskabets gæld til aktionæren var jo netop - på efter-

rettelig vis - blevet indfriet løbende, således at saldoen, jf. Højesterets dom ”på nogle 

tidspunkter [var] i selskabets favør og på andre tidspunkter i [aktionærens] favør.” 

 

 

Højesterets dom  

Ved sagens behandling for Højesteret henviste aktionæren for det første til, at der var 

tale om lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, og at loven på 

dette punkt var uddybet i lovforslaget fra 2012 derhen, at ”Der skal dog ikke ske beskat-
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ning i de tilfælde, hvor lånet udgør en sædvanlig forretningsmæssig situation f.eks. via 

almindelige reguleringer af mellemregningskonti.” 

 

Om dette spørgsmål fandt Højesteret, at der ikke er grundlag for at forstå ligningslovens 

skattereglerne om aktionærlån sådan, at det forhold, at et lån bliver optaget via en sæd-

vanlig mellemregningskonto, i sig selv indebærer, at lånet falder uden for bestemmelsen. 

Kun hvis det enkelte lån er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig dispositi-

on, f.eks. som led i samhandel på tilsvarende vilkår som mellem uafhængige parter, skal 

der ikke ske beskatning efter skattereglerne.  

 

Skatteyderen gjorde endvidere gældende, at han ved opgørelsen af, om der forelå et 

skattepligtigt aktionærlån, efter motiverne kunne bortse fra et allerede beskattet aktio-

nærlån (selskabets allerede udbyttebeskattede tilgodehavende mod aktionæren, da der 

ved anvendelsen af skattelovgivningen ikke vil være tale om en fordring henholdsvis 

gæld. Dvs. samme synspunkt, som efter skattemyndighedernes praksis fører til, at en 

allerede udbyttebeskattet fordring kan udloddes selskabsretligt og da skattefrit, da der 

ikke eksisterer en fordring skatteretligt. 

 

Herom udtalte Højesteret, at aktionæren har ”…gjort gældende, at han i hvert fald ved 

tilbagebetaling af hævede beløb, der har ført til beskatning, efterfølgende har kunnet 

hæve tilsvarende beløb uden at skulle beskattes af disse hævninger. Herom bemærkes, at 

det som anført af landsretten fremgår af bl.a. Skatteministeriets kommenterede hørings-

oversigt, der blev udarbejdet til brug for Folketingets behandling af lovforslaget, at det 

var en forudset og accepteret konsekvens af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at en aktionær 

i en situation som den foreliggende ville blive beskattet både af lånebeløb, der senere 

tilbagebetales, og af nye hævninger.” 

 

Højesteret fastholdte herefter udbyttebeskatningen af aktionæren af de godt 3,8 mio. kr.  

 

 

Kommentar  

Den lovlydige aktionær bør holde et skarpt øje med mellemregningskontoen med sel-

skabet. Og videre få revisor til at tage en kontrol, når revisor rutinemæssigt er på besøg 



- 7 – 

Offentliggjort på hjemmesiden V.dk d. 13. september 2022  

 

  tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

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

hos virksomheden. Eventuelt kan det overvejes at fremsende kontoudtog hver måned til 

revisor for at sikre, at der ikke begås en fejl, som kan udløse en kædereaktion af skatte-

forhøjelser.  

 

Konstateres det på et givet tidspunkt, at mellemregningskontoen er eller har været nega-

tiv - dvs. at selskabet i en kort periode har haft en fordring mod aktionæren, bør aktio-

næren straks kontakte sin revisor og få dæmmet op for den lavine af skatteretlige korrek-

tioner og efterbetalinger, der kan brede sig som ringe i vandet, når Skattestyrelsen med 

loven i hånden og nu også med Højesteret i ryggen har pligt til at udlodningsbeskatte 

måske op til adskillige gange som følge af et enkelt overtræk på mellemregningskontoen 

som vist i ovennævnte eksempel - og i den netop trufne afgørelse fra Højesteret. 

 

I dag er aktionærlån lovlige efter selskabslovgivningen, når visse betingelser er op-

fyldt.  

 

Tilbagebetales et lovligt lån, således som det sker ved den efterrettelige aktionærs lø-

bende indbetalinger til selskabet, opnår aktionæren ingen fordele ved et sådant lån, når 

bortset fra en eventuel rentefordel i forhold til eksterne långivere. En fordel, der ved et 

løbende mellemværende kan tilflyde såvel selskab som aktionær.  

 

Karsten Lauritzen og senere Morten Bødskov har begge som skatteministre tilkendegi-

vet ønske om at se på mulighederne for at lempe reglerne, herunder i tilkendegivelser fra 

skatteministrene til Folketingets Skatteudvalg. Se eksempelvis nærmere artiklerne ”Hård 

skattepraksis vedrørende aktionærlån” af 30. juni 2018 og ”Beskatning ved aktionærlån” 

af 28. maj 2019.  

  

Skatteministeriet har endvidere den 28. januar 2022 udarbejdet et Notat om modeller for 

lempelse af beskatningen af aktionærlån, hvor det bl.a. konstateres, at ”Praksis har vist, 

at samme lån … kan blive beskattet mange gange, selvom aktionæren netto ikke har 

modtaget noget provenu”. I notatet er beskatningen betegnet som en hård og urimelig 

mérbeskatning, og der er foreslået en konkret model for ændring af de gældende regler 

med henblik på at afhjælpe problemstillingen.  
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Der er imidlertid fortsat intet sket på lovgivningsfronten for at bringe denne retsstilling 

til ophør, uanset og velvidende, at efterrettelige erhvervsdrivende udsættes for en be-

skatning af betydelige fiktive beløb.  

 

 
_______ o _______ 

 

 

 

 

 

 


