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Aktionærlån - SKM.2017.402 SKAT -
Nyt styresignal om rentetilskrivning 

19.09.2017 1

Senior Tax Manager Jørgen Frausing
,

Torben Bagge, Partner og Advokat (H)

Bestemmelsen LL § 16 E har følgende ordlyd: 

 ”Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2,
og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller
indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter
skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden
tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en
forbindelse omfattet af § 2.

 1.pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig
forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på
lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2.
 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler,
der stilles til rådighed.

 Stk.2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes
det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.”
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Styresignal om rentetilskrivninger til 
aktionærlån - SKM2017.402.SKAT

 Styresignalet præciserer, hvornår rentetilskrivninger til et aktionærlån, der er 
omfattet af ligningslovens § 16 E, ifølge SKAT skal anses for et nyt skattepligtigt 
aktionærlån.

 I styresignalet anføres bl.a. følgende:
 ”…. Sammenfatning
 Rentetilskrivninger til et aktionærlån, der er omfattet af ligningslovens § 16 E, 
anses ikke for et nyt skattepligtigt aktionærlån, hvis de tilskrevne renter 
betales på sædvanlige vilkår…..

 ….Hvis hovedaktionæren ikke betaler de tilskrevne renter til selskabet inden 
udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som de 
tilskrevne renter vedrører, må de tilskrevne renter dog anses for et nyt, 
skattepligtigt aktionærlån…..”
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3 Trins raketten
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1. trin Årsrapport

2. trin Skattemæssig behandling

3. trin Udligning af fordring / renter
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3 Trins raket

 Trin 1 : Regnskabsmæssig behandling

 Selskabet (långiver): Tilgodehavende hos hovedaktionæren (låntager) –
Kursværdi.

 Renter på tilgodehavende.
 Påtegning.

 Hovedaktionæren : Gæld til selskabet – kurs 100.
 (låntager) Renter – skyldige til selskabet.
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3 Trins raket

 Trin 2 : Skattemæssig behandling - hovedstol

 Låntager (hovedaktionær) : Løn/udbytte/(personlig indkomst) – beskatning i 
udbetalingsåret.

 
 

 Långiver (selskab): Hvis løn hos låntager : ”Fiktivt” fradrag for løn på 
skattebilaget.

 Der skal ikke ske nogen bogføring af disse beløb, da der er tale om ”et-benede
posteringer” der alene skal oplyses til SKAT.

19.09.2017 6
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3 Trins raket

 Trin 2 : Skattemæssig behandling - Renter

Hovedaktionæren (låntager) :
 Ej fradrag for renteudgiften da ej rente i skattemæssig henseende
 Hvis hovedaktionæren ikke betaler de tilskrevne renter til selskabet inden 

udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som de 
tilskrevne renter vedrører, anses de tilskrevne renter for et nyt, 
skattepligtigt aktionærlån - Løn/udbytte/(personlig indkomst )–
beskatning i det indkomstår rentetilskrivningen vedrører.   

 Selskab (långiver):
 Renteindtægter selskab – skattepligt tilskud baseret på 

retserhvervelsesprincippet.
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3 Trins raket

 Trin 3 : Udligning af gæld uden tilbagebetaling 
og uden beskatning - hovedstol

Udlodning : Udlodning af netop fordringen selskabet har på 
hovedaktionæren (låntager). Man skal følge alle de 
selskabsretlige regler der gælder for udlodning af andet end 
penge. Kræver at låntager er aktionær i selskabet

 Løn: Hvis hovedaktionæren (låntager) er ansat tildeles han som 
”bonus” netop fordringen selskabet har på låntager. Kræver at 
låntager er lønmodtager i selskabet. Risiko for omstødelse.

 Her skal der ske sædvanlig bogføring men der skal ikke ske nogen angivelse til SKAT 
da dispositionerne er helt uden skattemæssig virkning. Udlodningen er således ikke 
skattepligtig og der er ikke skattepligt eller fradrag for  eventuel lønudgift.

 
19.09.2017 8
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3 Trins raket

 Trin 3 : Udligning af gæld uden tilbagebetaling og uden 
beskatning – renter.

Hvis rentefordringen er omfattet af LL § 16E
 Hvis hovedaktionæren (låntager) ikke betaler de tilskrevne renter til selskabet 
inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som de 
tilskrevne renter vedrører, anses de for et nyt, skattepligtigt aktionærlån 
omfattet af LL § 16 E.

● I dette tilfælde kan der ske udligning af rentegælden på tilsvarende vis, som 
gælder for udligning af hovedstolen.

 Er rentefordringen derimod ikke omfattet af LL § 16 E, derved at denne er 
blevet betalt af hovedaktionæren (låntager) inden udløbet af selskabets 
selvangivelsesfrist for det indkomstår, som de tilskrevne renter vedrører, er 
spørgsmålet om udligning ikke relevant, da rentefordringen netop er betalt.

19.09.2017 9

Indeholdelse og indberetning af kildeskat

 Situation 1:
 SKAT afdækker eller bliver oplyst om et aktionærlån så betids, at selskabets 
indberetning af indkomst sker inden udløbet af selskabets 
selvangivelsesfrist for indkomståret, hvor aktionærlånet er udbetalt:
• Selskabet skal uden ugrundet ophold i forhold til tidspunktet, hvor det 

foreligger oplyst enten fra SKAT til selskabet eller fra selskabet til SKAT, at 
der er udbetalt et aktionærlån uden samtidig indberetning og indeholdelse, 
indgive en efterangivelse af indkomstgrundlaget i form af udbytte eller løn 
til SKAT 

• Ved beskatning som udbytte skal selskabet indeholde udbytteskat.
• Ved beskatning som løn skal selskabet indeholde AM-bidrag og indeholde 

A-skat med aktionærens forskudsregistrering (trækprocent) for det 
efterfølgende indkomstår.

• Selskabet skal indbetale kildeskatten enten udbytteskat eller A-skat og AM-
bidrag til SKAT.

• Betaling af kildeskat af udbytte eller løn vil skulle ske under hensyn til 
SKATs påkrav om betaling inden for 14 dage.

19.09.2017 10
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Indeholdelse og indberetning af kildeskat

• Betaling af renter af skattekravet vil først blive aktuelt, hvis selskabet ikke 
betaler den efteropkrævede skat inden for SKATs 14-dages-betalingspåkrav.

 Hvis den ansatte hovedaktionær tilbagebetaler kildeskatten til selskabet inden 
udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvor aktionærlånet 
blev udbetalt, anses kildeskatten ikke for et nyt, skattepligtigt aktionærlån.

 Beregning af aktionærens slutskat på årsopgørelsen vil dog ske efter reglerne 
for skatteberegning for indkomståret, hvor aktionærlånet er udbetalt.

 Ved beskatning af aktionærlån som løn forudsættes selskabet selv at sørge 
for at selvangive fradrag for den korresponderende lønudgift for 
udbetalingsåret.
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Indeholdelse og indberetning af kildeskat

 Situation 2: 
 SKAT afdækker eller bliver oplyst om et aktionærlån efter udløbet af 
selskabets selvangivelsesfrist for udbetalingsåret, men selskabets 
indberetning af indkomst og betaling af kildeskat sker senest den 30. juni i det 
andet kalenderår efter udbetalingsåret.

• Selskabet skal uden ugrundet ophold i forhold til tidspunktet, hvor det 
foreligger oplyst enten fra SKAT til selskabet eller fra selskabet til SKAT, at 
der er udbetalt et aktionærlån uden samtidig indberetning og indeholdelse, 
indgive en efterangivelse af indkomstgrundlaget i form af udbytte eller løn 
til SKAT 

• Ved beskatning som udbytte skal selskabet indeholde udbytteskat.
• Ved beskatning som løn skal selskabet indeholde AM-bidrag og indeholde 

A-skat med aktionærens forskudsregistrering (trækprocent) for det 
efterfølgende indkomstår.

• Selskabet skal indbetale kildeskatten enten udbytteskat eller A-skat og AM-
bidrag til SKAT.

19.09.2017 12
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Indeholdelse og indberetning af kildeskat

• Betaling af kildeskat af udbytte eller løn vil skulle ske under hensyn til 
SKATs påkrav om betaling inden for 14 dage.

• Betaling af renter af skattekravet vil først blive aktuelt, hvis selskabet ikke 
betaler den efteropkrævede skat inden for SKATs 14-dages-betalingspåkrav.

 Hvis den ansatte hovedaktionær tilbagebetaler kildeskatten til selskabet inden 
udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvor aktionærlånet 
blev udbetalt, anses kildeskatten ikke for et nyt, skattepligtigt aktionærlån. 
(Skat mener, det betyder, at der i denne situation altid vil være et nyt 
aktionærlån).

 Beregning af aktionærens slutskat på årsopgørelsen vil dog ske efter reglerne 
for skatteberegning for indkomståret, hvor aktionærlånet er udbetalt.

 Ved beskatning af aktionærlån som løn får selskabet fradrag for den 
korresponderende lønudgift ved genoptagelse af skatteansættelsen for 
indkomståret, hvor aktionærlånet er udbetalt.
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Indeholdelse og indberetning af kildeskat
 Situation 3: 
 SKAT får ikke afdækket eller bliver oplyst om et aktionærlån så betids, at 
selskabets indberetning af indkomst og betaling af kildeskat sker inden den 
30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af udbetalingsåret.

 Selskabet skal ikke foretage indeholdelse af kildeskat af aktionærlånet og 
indberetning af aktionærlånet som indkomst.
 Beskatning af et aktionærlån som løn eller udbytte efter LL § 16 E vil alene 
blive gennemført som en personlig beskatning af aktionæren.
 Forrentning vil ske efter kildeskattelovens regler for procenttillæg og renter af 
restskat, der opstår som følge af ændringer af aktionærens personlige 
skatteansættelse.
 Ved beskatning af aktionærlån som løn får selskabet fradrag for den 
korresponderende lønudgift ved genoptagelse af skatteansættelsen for 
indkomståret, hvor aktionærlånet er udbetalt.
 (Skat mener at i situation 3, at  man også skal beskattes af skatten)

19.09.2017 14
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Gratis vurdering af skatte-, told-, moms- eller afgiftssager

 Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man ønsker en umiddelbar
vurdering af en given skatte-, told- moms- eller afgiftssag.

 I forbindelse med vores vurdering vil vi oplyse:
• om mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen,
• om de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen, og
• foretage en vurdering af hvilke konsekvenser det har, hvis man ikke

ønsker at videreføre sagen.

 Omtalte vurdering med eventuelt tilknyttet møde foretages uden
beregning.

 I det omfang, at I ønsker at gøre brug af denne mulighed, er I velkomne til
at kontakte Torben Bagge, Partner, Advokat (H), på telefon nr. 70 11 08 00
eller via hans egen mobiltelefon 24 82 24 84, samt via mail på adressen:
tb@tvc.dk.
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Kontaktinformation
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Torben Bagge, Partner, advokat(H)
TVC Advokatfirma
Tlf.: 70 11 08 00 
Mobil: 24 82 24 84
E-mail: tb@tvc.dk
www.tvc.dk

Jørgen Frausing Tax Manager
TVC Advokatfirma
Tlf.: 70 11 08 00 
Mobil: 40 89 69 32
E-mail: jfr@tvc.dk
www.tvc.dk
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SKATs indsatsområder –
indsatsplan 2017

 Torben Bagge, Partner og advokat (H)

19.09.2017 1

SKATs indsatsområder - Indsatsplan 2017.

 SKAT har i Indsatsplan 2017 bl.a. fokus på følgende områder, hvor der rejses
relativt mange skattesager:

• Skønsmæssige indkomstansættelser

• Fri bil

• Fri bolig /sommerbolig

• Hobbyvirksomheder og rette indkomstmodtager

• Maskeret udbytte

• Skattefri godtgørelser

• Virksomhedsskatteordningen – begrebet sikkerhedsstillelse.

19.09.2017 2
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Skønsmæssige indkomstansættelser –
relevante problemstillinger

1. Hvornår skattemyndighederne i praksis må foretage en skønsmæssig
indkomstansættelse

• Manglende eller mangelfuldt regnskab – afgørende om regnskabet er
troværdigt trods eventulle fejl; i givet fald skal der alene ske korrektion af
omtalte fejl.

• I praksis er det ofte manglende effektiv kasseafstemning, der fører til, at
regnskabet tilsidesættes.

• Negativt eller meget lavt privatforbrug.

19.09.2017 3

Skønsmæssige indkomstansættelser –
relevante problemstillinger

2. Hvilke regler gælder der for SKATs skøn, når der laves en skønsmæssig
indkomstansættelse?

• Afgørende er blot, at SKATs skønnede indkomst ikke må være mindre
sandsynlig end andre skøn baseret på de oplysninger, som er til rådighed
for SKAT.

• Skattemyndighederne behøver som udgangspunkt ikke at påvise
konkrete indkomstkilder, hvis først betingelserne for at foretage en
skønsmæssig indkomstansættelse er opfyldt.

• I praksis vil SKAT ofte basere skønnet på en beregnet bruttoavance
og/eller et beregnet privatforbrug.

• Er der tale om en lønmodtager, og har SKAT ikke påvist anden indtægtskilde,
er SKAT som udgangspunkt pligtig til at lave en privatforbrugsberegning.

19.09.2017 4
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Skønsmæssige indkomstansættelser –
relevante problemstillinger

3. Skatteyders normale indsigelser i sager om skønsmæssig ansættelse

• SKAT er ikke berettiget til at foretage et skøn

• Fejl i SKATs opgørelse af privatforbruget eller bruttoavancen (salg af
indbo, lån, spillegevinster m.v. – særlige grunde til varespild, konkur-
renceforhold m.v.)

• Grunde til lavt privatforbrug/ lav bruttoavance

19.09.2017 5

Skønsmæssige indkomstansættelser –
relevante problemstillinger

4. Strategi for førelse af skattesager, der handler om skønsmæssig
ansættelse.

• Sagerne bør føres ved skattemyndighederne

• Meget tilbageholdende domstolskontrol

• Om relevante fejl i skønsgrundlaget, der ikke opvejes af modstående ”fordel”
for skatteyder, og som fører til en ikke uvæsentlig ændring af skønsresultatet

• Om selve skønsresultatet er urimeligt

19.09.2017 6
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Fri bil – oversigt over, hvornår der skal ske 
beskatning

1. Specialindrettede køretøjer omfattet af LL § 16, stk. 3 – kun beskatning af
de faktiske private kilometer, som SKAT kan bevise er kørt i bilen.

2. Biler på gule plader med afløftet moms og ej betalt privat benyttelsesafgift –
LL § 16 stk. 4, 10 og 11. pkt., gældende fra 2002.

• SKAT skal som udgangspunkt bevise privat kørsel, også selvom bilen
holder på privatadressen. Løfter SKAT denne bevisbyrde, er det op til
skatteyder at godtgøre, at bilen ikke er til privat rådighed – se
eksempelvis SKM 2012.150 VL og SKM 2013.526 ØL.

• LSR’s kendelse af d.19. august 2013 – 12-0192125:

• ”Når der ikke betales tillægsafgift for privat anvendelse, og når momsen af
anskaffelsessummen er fratrukket, er dette en tilkendelse af, at bilen ikke
anvendes privat, hvilket skattemyndighederne som udgangspunkt må lægge til
grund.”

19.09.2017 7

Fri bil – oversigt over, hvornår der skal ske 
beskatning

3. Biler med betalt privat benyttelsesafgift.

• SKAT har bevisbyrden for, at bilen er stillet til privat rådighed (bruges
privat).

• I følgende tilfælde overgår bevisbyrden til skatteyder:

• SKAT godtgør, at bilen holder på privatadressen

• SKAT godtgør given konkret privat kørsel – konkret bevisvurdering, jf. SKM
2012.150 VL

• På anden vis godtgør SKAT, at det er overvejende sandsynligt, at bilen er til
privat rådighed (bruges privat) – SKM 2005. 138 H og SKM 2014.504 H

19.09.2017 8
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Fri bil – oversigt over, hvornår der skal ske 
beskatning

 Skatteyders mulighed for at afkræfte formodningen for, at bilen er til privat
rådighed. Ikke ubetinget krav om kørebog, da helt konkret vurdering, hvor det
bl.a. har betydning:

• Omfanget af privat kørselsbehov.

• Antallet og standarden af biler i husstanden samt omfanget af kørsel i disse
biler.

• Rekonstrueret kørselsregnskab.

19.09.2017 9

Fri bolig – udvalgte problemstillinger

1. Personkredsen, der omfattes af de skematiske regler i LL § 16 og LL § 16
A.

2. Hvilke ejendomme omfattes af de skematiske regler i LL § 16 og LL § 16 A.

3. Rådighedsbegrebet i hhv. LL §16, stk. 5 (sommerboliger) og LL § 16, stk. 9
(helårsboliger)

19.09.2017 10
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Fri bolig - personkredsen

• Person, der er ansat, og som ikke er hovedaktionær

• Ansat uden at have væsentlig indflydelse på egen aflønningsform –
beskattes pr. påbegyndt dag af skematisk opgjort værdi ved sommerbolig
og af markedsleje ved helårsbolig.

• Ansat med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform –
beskatning af skematisk opgjort værdi (personlig indkomst). Ved
sommerboliger anses vedkommende som udgangspunkt for at have
sommerboligen til rådighed hele året.

• Hovedaktionær – LL § 16 A, stk. 5

• Beskatning af skematisk opgjort værdi (personlig indkomst). Ved
sommerboliger anses vedkommende som udgangspunkt for at have
sommerboligen til rådighed hele året.

19.09.2017 11

Fri bolig – hvilke ejendomme

• Beskatning af fri bolig forudsætter, at boligen er ejet eller lejet af
arbejdsgiveren/selskabet.

• Boligens faktiske anvendelse er afgørende for, om der skal ske beskatning
af værdi af fri helårsbolig eller fri sommerbolig.

• SKM2010.536.SR – arbejdsgiver stillede en lejet fritidsbolig til rådighed
for en medarbejder i en tidsbegrænset periode. Boligen blev i forhold til
anvendelsen sidestillet med en helårsbolig.

• SKM 2014.191 BR – hovedanpartshaver skulle beskattes af værdi af fri
helårsbolig, BR lagt vægt på ”… de fremkomne oplysninger om
ejendommens faktiske anvendelse, …”

• SKM 2015.252 BR – afgørende er ejendommens faktiske anvendelse

19.09.2017 12
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Fri bolig – rådighedsbegrebet i forhold til de skematiske 
regler i LL § 16, stk. 5 og 9 / LL § 16 A, stk. 5

• I det omfang, at en ejendom benyttes til privat brug, er den automatisk
”stillet til rådighed” herfor.

• I praksis opstår spørgsmålet om ”stillet til rådighed”, når skatteyder ikke
har selvangivet privat brug, og SKAT ikke positivt har påvist privat brug i
forhold til den periode, man ønsker at beskatte.

(fortsættes)

19.09.2017 13

Fri bolig – rådighedsbegrebet i forhold til de skematiske 
regler i LL § 16, stk. 5 og 9 / LL § 16 A, stk. 5

• Relevante problemstillinger

• Er det tilstrækkeligt for at undgå beskatning, at boligen de facto ikke benyttes
privat?

• Hvornår er der en formodning for privat rådighed – når ej forretningsmæssig
begrundelse for selskabets erhvervelse af ejendommen (sædvanligt driftsaktiv -
salg, udleje, erhvervsmæssig brug)

• Mulighed for at afkræfte privat rådighed (ubeboelig og rådighedsfraskrivelse)
• Ejendommen er delvis til rådighed i løbet af året; særligt om sommerboliger og

personalesommerhuse
• Særligt om helårsboliger
• Tilfælde, hvor boligen er stillet til rådighed for tredjemand, herunder hvem skal

beskattes, når dette ikke er sket i selskabets interesse
• Særligt om berettigede forventninger
• Særligt om skatteyderens egne tilkendegivelser

19.09.2017 14
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Hobbyvirksomheder og rette indkomstmodtager

• SKAT har pt. særlig fokus på:

• Om vedkommende reelt er lønmodtager/vederlag i tjenesteforhold –
særligt om døgnplejere

• Deltidslandbrug inkl. stutterier, skovbrug m.v.
• Udlejning af fast ejendom, hvor omfanget er (yderst) begrænset
• Driftsunderskud kombineret med (stort) opsparet overskud i virksom-

hedsskatteordningen

• Mulige konsekvenser for skatteyder:

• Trippel-beskatning, hvis reelt lønmodtager og aktivitet placeret i selskab
• Underskud kan ikke modregnes i anden indkomst
• Beskatning af opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen
• Beskatning af maskeret udlodning, hvis aktivitet i selskabsregi

19.09.2017 15

Maskeret udbytte

• Maskeret udbytte/udlodning omfatter enhver økonomisk fordel, som
stammer fra selskabet, og som skyldes vedkommendes egenskab af
selskabs-deltager. Det er principielt ikke et krav, at selskabet har en
tilsvarende økonomisk ulempe.

• TfS 1994, 530 VLR: Salg af malerier fra selskab til hovedaktionær. VLR:
”Ved fastlæggelsen af, hvad der i denne henseende skal anses for
markedsprisen, må der efter bestemmelsens formål (LL § 16 A, stk. 1 –
vores indsættelse) - i tilfælde som det foreliggende, hvor vurderingen af
aktivet er sket på grundlag af det forventede nettoprovenu ved
auktionssalg - lægges vægt på den pris, som tredjemand ville skulle
betale for aktivet inklusive salgsomkostninger og afgifter.”
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde

• Maskeret udlodning foreligger for det første ved enkeltstående udlodninger fra
selskab til aktionær. Denne problemstilling aktualiseres navnlig ved overdragelse af
aktiver mellem selskab og hovedaktionær, og hvor fordelen består i, at aktionæren
enten sælger til selskabet til overpris eller køber af selskabet til underpris.

• Udgangspunktet er, at man skal anvende handelsværdien:
• Alle relevante faktorer skal indgå ved værdiansættelsen jf. TfS 2000, 560 HR - værdien af

selskabets aktier pr. 19/5 1993.
• Man ser dog bort fra ”særegne” forhold jf. SKM2013.313.BR: Ved værdiansættelsen af et

pantebrev skulle der bortses fra, at kreditor havde valgt ikke at lade det tinglyse: ”Retten
finder, at H1 ApS´ frivillige afkald på tinglig sikkerhed ikke kan tillægges skatteretlig betydning.”

• Man bortser (som udgangspunkt) fra forhold, som har en værdiforringende effekt, hvis de er
uden betydning for den konkrete køber, og der er et interessefællesskab mellem køber og
sælger – praksis er primært centreret om fast ejendom, hvor der bortses fra udlejning og
servitutter, der ikke er en konkret belastning for netop denne køber.

• Betydningen af andre handler med identiske aktiver (eksempelvis aktier) samt forudgående
eller efterfølgende handler med det pågældende aktiv.

 (Fortsættes)
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde – særligt om værdiansættelse
• Der kan forekomme tilfælde, hvor man skal anvende den for skatteyder subjektivt

set højere værdi af aktivet, end den objektive handelsværdi. Praksis er centreret om
tilfælde med interessefællesskab (typisk hovedaktionærdispositioner), hvor skatteyder
ønsker at erhverve et aktiv, der har en objektiv lavere værdi end den værdi, aktivet har
for ham.

• Kurs 80 praksis m.v. – fordringer, hvor interessefælleskabet bevirker, at
fordringen har en subjektiv højere værdi for skatteyder end markedskursen.
Gælder også koncern-interne fordringer, hvor værdiansættelsen skal tage afsæt i
værdien for netop denne kreditor, jf. eksempelvis TfS 2011, 672 H.

• Aktier og anparter, der ikke er egnet til omsætning på det frie marked, jf.
eksempelvis SKM 2013.726.VL.

• Fast ejendom – man bortser fra lejeaftaler og servitutter, der ikke er en konkret
belastning for netop denne køber, jf. eksempelvis SKM 2013.841.HR og Retten på
Frederiksbergs dom af 10. august 2016, j.nr. BS J-766/2015 (bortså fra servitut)

• Øvrige tilfælde - TfS 1994, 530 VLR: Salg af malerier fra selskab til hovedaktionær
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde - særligt om værdiansættelse

• Der kan forekomme tilfælde, hvor værdien som minimum skal ansættes til
sælgers egen anskaffelsessum med tillæg af de af sælger afholdte
forbedringsudgifter. Såfremt et selskab anskaffer et aktiv uden selvstændig
interesse heri, men alene i hovedaktionærens interesse, vil en efterfølgende
overdragelse af aktivet til hovedaktionæren formentlig mindst skulle ske til selskabets
kostpris inkl. forbedringsudgifter – og ikke til handelsværdien af aktivet.

• Praksis er for indeværende koncentreret om fast ejendom, hvor selskabet har
brugt penge på at opføre eller ombygge ejendommen før det efterfølgende salg til
hovedaktionæren, jf. eksempelvis TfS 2007, 288 H (Ove Bang) – overdrag-
elsesprisen skal fastsættes til selskabets kostpris, når overdragelsen sker i
sammenhæng med de af selskabet afholdte udgifter på ejendommen.

• Tidsmæssig karensperiode - se Torben Bagge i TfS 2011.359 med omtale af den
særlige praksis på dette område
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde - særligt om værdiansættelse

 Kan skatteyder støtte ret på SKATs interne værdiansættelsesregler?

• Særligt om fast ejendom og den juriske vejledning – ”senest offentliggjorte
ejendomsvurdering”

• Nyeste dom er Retten på Frederiksbergs dom af 10. august 2016, j.nr.
BS J-766/2015.

• Husk at man bortser fra forhold, der ikke er en belastning for netop
denne køber – særligt relevant, hvis ejendommen ved seneste vurdering
er vurderet som udlejet

• Se Torben Bagge i RR 2013 nr. 3 og 4.

 (Fortsættes)
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde - særligt om værdiansættelse

 Kan skatteyder støtte ret på SKATs interne værdiansættelsesregler? (fortsat)

• Særligt om fast ejendom og værdiansættelsescirkulæret - ”senest offentliggjorte
ejendomsvurdering plus eller minus 15%”
• SKM2016.279.H - Udlæg fra dødsbo; ej støtte ret på værdiansættelsescirkulæret,

hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. Omfatter bl.a. vurderinger og
handler, der er tidsmæssigt tæt på værdiansættelsestidspunktet, og hvis der reelt
anvendes anden værdi ved bodelingen.

• Hvad med gaver? TfS 2007.980 LSR. En fader kunne overdrage en ejendom til
sin datter til ejendomsvurderingen ÷15 %, uanset, at han kort forinden havde
erhvervet den til en højere pris, idet det af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982
fremgik, at denne værdi kunne anvendes i gavesituationer, hvis der ikke var sket
faktiske eller retlige ændringer siden vurderingen.

• Særligt om formueskattekursen i værdiansættelsescirkulæret – ophævet fra 5. februar
2015, jf. cirkulære nr. 9054 af den 4. februar 2015. Overdragelser inden da?
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde - særligt om værdiansættelse

• Særligt om SKATs interne værdiansættelsesregler vedrørende biler – ”frit salg til en
forhandler”

• SKM2014.380.ØL: Østre Landsret anførte bl.a. følgende: ”… Den omhandlede bil var
kostbar og blev ved selskabets erhvervelse specialindrettet efter hovedanpartshaverens
ønske, hvorefter den ca. 6 måneder senere blev overdraget til hovedanpartshaveren
personligt. Der ses ikke påvist en fast administrativ praksis vedrørende sådanne
handler, hvorefter markedsværdien er den værdi, der kan opnås ved et frit salg til en
forhandler, og det forhold, at der generelt måtte gælde en administrativ praksis som
anført af S, kan ikke føre til, at hans påstand skal tages til følge…”

• LSR af 11.04.2016 j.nr. 13-5302077: Landsskatteretten anførte bl.a. følgende: ”…
Markedsværdien ved af salg af en bil anses for den pris, som bilen på overdragelses-
tidspunktet ville kunne opnå ved salg i en ren handel. Der kan blandt andet henvises til
[byrettens] dom af den 8. februar 2013, der er refereret i SKM2013.268.BR, hvor retten
fandt, at skattemyndighedernes skøn kunne tilsidesættes, og at den pågældende som
følge heraf fik medhold i, at hans skattepligtige indkomst skulle nedsættes. …”
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde - særligt om værdiansættelse

• Særligt om mulighederne for omgørelse, hvis det viser sig, at der anvendt forkert
værdi:

• Omgørelse jf. SFL § 29 – Ej omgøre, hvis betydelig over- eller underpris, da
”dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller
udskyde skatter.”

• Disposition skal også være lagt klart frem. Se Torben Bagge i TfS 2012.287

• Betalingskorrektion jf. LL § 2, stk. 5:

• Påtagne forpligtelse må ikke være omfattet af LL § 16 E – LL § 2, stk. 5, 3. pkt., som gælder
fra 14. august 2012. Bemærkningerne til lovforslaget: ”… Der foreligger ikke et aktionærlån,
der skal beskattes efter den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E, hvis betalings-
forpligtelsen er påtaget i forbindelse med samhandel mellem aktionæren og selskabet inden
for selskabets sædvanlige forretningsområde. Her skal betalingsforpligtelsen stadig skatte-
mæssigt anerkendes som lån, hvis underprisen ligger inden for den normale skøns-
usikkerhed, og betalingsforpligtelsen som foreslået er indgået på sædvanlige markeds-
vilkår.” – omfatter (nu) også salg af selskabets anlægsaktiver. Se Torben Bagge i TfS 2012,
756.
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde - særligt om værdiansættelse

• Særligt om mulighederne for at forebygge evt. skattemæssige problemer:
• Skatteforbehold, jf. SFL §§ 28
• Bindende svar, jf. SFL §§ 21-25

• Krav til et skatteforbeholds gyldighed
1. Skatteforbeholdet skal være klart og skriftligt.
2. Skatteforbeholdet skal være taget senest samtidigt med den disposition, det

knytter sig til.
3. Skatteforbeholdet skal oplyses overfor skattemyndighederne senest samtidig

med, at skattemyndighederne oplyses om aftalens/dispositionens øvrige indhold.
4. Også af denne grund bør det indsættes i selve aftalen, og ikke være i et side

letter.
5. Af skatteforbeholdet skal det fremgå hvilke privatretlige virkninger, det skal

tillægges, såfremt den skatteretlige forudsætning brister.
6. De privatretlige virkninger af skatteforbeholdet skal være klare og overskuelige.
7. Muligvis krav om god tro.
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde - særligt om værdiansættelse

• Bindende svar, jf. SFL §§ 21-25

• I lov nr. 540 af 29. april 2015 blev der i § 4 indsat en bestemmelse, hvor
det bl.a. fremgår:

• ”Medmindre andet er fastsat af skattemyndighederne, gælder det
derudover for bindende svar om et aktivs værdi, at svaret ikke er
bindende, hvis det på baggrund af oplysninger ud fra et efterfølgende
direkte eller indirekte salg af aktivet eller ud fra størrelsen af det
efterfølgende afkast på aktivet kan begrundes, at aktivets værdi på
tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og
mindst 1 mio. kr. fra værdien i det bindende svar.”
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde

• Maskeret udbytte foreligger for det andet, hvor selskabet afholder
aktionærens (private) udgifter. Selskabet vil ofte bogføre udgiften som en
fradragsberettiget driftsomkostning for selskabet.

• Maskeret udbytte foreligger for det tredje i den situation, hvor et selskab
stiller et aktiv til rådighed for aktionæren, og hvor fordelen består i, at
aktionæren ikke betaler et vederlag til selskabet for denne rådighed
svarende til markedsprisen. Kan anskaffelsessummen tilmed
fratrækkes/afskrives i selskabet, fremstår fordelen med endnu større
tydelighed.
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Maskeret udlodning/maskeret udbytte –
typetilfælde

• Maskeret udbytte foreligger for det fjerde i den situation, hvor selskabet
mangler indtægter/penge grundet aktionærens private dispositioner.

• Maskeret udbytte foreligger for det femte i den situation, hvor en
udbytteoverførsel maskeres som personligt optjent indkomst. Dette vil
eksempelvis være tilfældet, hvor en ansat aktionær giver afkald på udbytte
og bliver kompenseret af en forhøjet lønindkomst. Derved opnår selskabet
fradrag for den afholdte udgift.
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Skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelse

 Rejsegodtgørelser
 Godtgørelser for rejseudgifter omfattet af ligningslovens § 9 A, som ikke 
overstiger de fastsatte standardsatser er ikke skattepligtige.

 Arbejdsgiveren skal kontrollere, om betingelserne for at udbetale skattefri 
godtgørelse er opfyldt. Ifølge § 1 i bekendtgørelse om rejse- og 
befordringsgodtgørelse (bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000) er det en 
betingelse for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse, at arbejdsgiveren har 
ført kontrol hermed og, at der foreligger bogføringsbilag, der indeholder:
1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.
2. Rejsens erhvervsmæssige formål.
3. Rejsens start- og sluttidspunkt.
4. Rejsens mål med eventuelle delmål.
5. De anvendte satser.
6. Beregning af rejsegodtgørelsen.
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Skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelse

 Rejsegodtgørelser
 Det er ligeledes en betingelse for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse, at 
lønmodtageren kan anses for at have været på rejse af mindst 24 timers 
varighed. 
 Et arbejdssted kan desuden højest anses for midlertidigt de første 12 måneder. 

 En lønmodtager anses for at være på rejse, når lønmodtageren på grund af 
afstanden mellem sin sædvanlige bopæl og midlertidigt arbejdssted ikke har 
mulighed for at overnatte på bopælen, eller når arbejdsgiveren midlertidigt 
udsender lønmodtageren til et andet arbejdssted end lønmodtagerens 
sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at lønmodtageren ikke har 
mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.
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Skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelse

 Befordringsgodtgørelse
 Arbejdsgiveren eller hvervgiveren har pligt til at kontrollere, at alle betingelser, 
for at udbetalingen kan ske skattefrit, er opfyldt. 
 Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at 
arbejdsgiveren eller hvervgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer i 
lønmodtagerens egen bil m.v.
 Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal efter 
Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse- og 
befordringsgodtgørelse § 2 indeholde følgende:
 1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.
 2) Kørslens erhvervsmæssige formål.
 3) Dato for kørslen.
 4) Kørslens mål med eventuelle delmål.
 5) Angivelse af antal kørte kilometer.
 6) De anvendte satser.
 7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

19.09.2017 30

25



Skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelse

 Befordringsgodtgørelse
 Typiske fejltyper
• Der bliver ikke ført den nødvendige kontrol med udbetaling af skattefrie 

godtgørelser. Nogle får udbetalt skattefri godtgørelse uden, at klubben 
foretager den fornødne kontrol.

• Udbetaling af kørselsgodtgørelse til ansatte uden egen bil
• Udbetaling af kørselsgodtgørelse til ansatte med fri bil fra anden arbejdsgiver
• Udbetaling af kørselsgodtgørelse til ansatte der ikke modtager løn
• Omlægning af løn til skattefri godtgørelse
• Der er også set eksempler på, at der udbetales efter et forkert regelsæt. 

Klubber drevet i selskabsform kan ikke anvende reglerne om udbetaling af 
skattefrie godtgørelser i foreninger.

• Ved fri bolig bruges reglerne om bopæls- og fraflytningspligt ikke korrekt.
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Virksomhedsskatteordningen – begrebet 
sikkerhedsstillelse. 

• Sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordning for gæld der ikke 
indgår i virksomhedsordningen.

 § 4 b. Stilles aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, 
der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses den skattepligtige for at 
have gjort brug af værdier i virksomhedsordningen svarende til det 
laveste beløb af enten gældens kursværdi eller aktivernes 
handelsværdi i det indkomstår, hvori der stilles sikkerhed, Beløbet i 1. 
pkt. anses for overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. 
Beløbet opgøres på det tidspunkt, hvor aktiverne stilles til sikkerhed, 
eller på det tidspunkt, hvor den skattepligtiges tilvalg af 
virksomhedsordningen har virkning fra, hvis den skattepligtige forud for 
tilvalget af virksomhedsordningen har stillet  virksomhedens aktiver til 
sikkerhed for gæld, der ikke indskydes i virksomhedsordningen samtidig 
med virksomhedens aktiver
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Virksomhedsskatteordningen – begrebet 
sikkerhedsstillelse. 

 Danske Advokater ønsker en præcisering af begrebet ”sikkerhedsstillelse”

 Svar til Dansk Advokater:
 Det vil være udgangspunktet, at der skal være foretaget en særskilt 
sikringsakt f.eks. i form af tinglysning, før virksomhedens aktiver anses for at 
være stillet til sikkerhed for privat gæld, og situationen omfattes af værnsreglerne 
i lovforslaget.

 Det kan dog ikke på forhånd udelukkes, at andre aftaler eller forhold i øvrigt 
kan inddrages i vurderingen af, om virksomhedens aktiver anses for at være 
stillet til sikkerhed for privat gæld. 
 Sidstnævnte kan betyde, at bankernes almindelige modregningsadgang efter 
omstændighederne kan blive omfattet af værnsreglerne i lovforslaget.
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Virksomhedsskatteordningen – begrebet 
sikkerhedsstillelse. 

Former for sikkerhedsstillelse

1. Formel sikkerhedsstillelse

2. Modregningsadgang

3. Kaution

4. Andre forhold
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Særligt relevante fokusområder vedr. moms 

 Fradragsret for købsmoms i henhold til momslovens § 37, stk. 1

‒ Fradragsbetingelserne:
 Indkøbet skal foretages af en momspligtig person
 Indkøbet skal anvendes til momspligtig aktivitet
 Direkte tilknytning
 Momsen skal være korrekt opkrævet
 Indkøbet skal dokumenteres
 Hvilke dokumentationskrav stilles der i praksis?

‒ Nyere relevant praksis 
 Københavns Byrets dom af den 30. maj 2016 (BS 41B-1305/2015) 

Sagen omhandlede helt overordnet spørgsmålet om, hvorvidt der var 
grundlag for at nægte sagsøgeren fradrag for købsmoms på i alt kr. 
132.225 for brug af en underleverandør i perioden fra den 1. januar 
2010 – 31. december 2011.
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Særligt relevante fokusområder vedr. moms 
Moms ved salg af bygninger og byggegrunde

Hvornår er en bygning ”ny”
• Momsloven § 13, stk. 1, nr.  9

 Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:
 ”9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende 
jord 
b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og 
særskilt levering af en bebygget grund. ”

Hvornår er der tale om en byggegrund
 Styresignal om moms ved salg efter udlejning, SKM 2017.26, giver ikke konkrete 

svar.
 I praksis har det særligt været omtvistet, hvornår salg af en bebygget grund, hvor 

eksisterende bygninger nedrives, og der opføres en ny bygning, er momspligtig.

 Hvis køber forestår nedrivning, er der som udgangspunkt ikke tale om salg af en 
byggegrund, jf. landsskatterettens afgørelse SKM 2016.82.
 Afgørelsen er indbragt for domstolene og verserer ved Vestre Landsret. 
 Vestre Landsret har afsagt kendelse (SKM 2017.439) om præjudiciel 

forelæggelse for EU-domstolen
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Gratis vurdering af skatte-, told-, moms- eller 
afgiftssager

 Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man ønsker en umiddelbar 
vurdering af en given skatte-, told-, moms- eller afgiftssag. 

 I forbindelse med vores vurdering vil vi oplyse:

• om mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen,
• om de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen, og
• foretage en vurdering af hvilke konsekvenser det har, hvis man ikke 

ønsker at videreføre sagen.

 Omtalte vurdering med eventuelt tilknyttet møde foretages uden beregning. 

 I det omfang, at I ønsker at gøre brug af denne mulighed, er I velkomne til at 
kontakte advokat (H), Partner Torben Bagge på telefon nr. 70 11 08 00 eller via 
mobiltelefon 24 82 24 84, samt via mail på adressen: tb@tvc.dk. 
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Kontaktinformation
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Torben Bagge, Partner, advokat(H)
TVC Advokatfirma
Tlf.: 70 11 08 00 
Mobil: 24 82 24 84
E-mail: tb@tvc.dk
www.tvc.dk

Jørgen Frausing, Tax Manager 
TVC Advokatfirma
Tlf.: 70 11 08 00 
Mobil: 40 89 69 32
E-mail: jfr@tvc.dk
www.tvc.dk
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