
 

Version 1 | Side 2 | Faglig Afdeling a/s | Guide til kapitalejerlån 

Hvorfor guide? ...................................................................................................................................................................................................... 2 

Anvendt lovgivning .............................................................................................................................................................................................. 2 

1 Eksempel hvor HOA ingen pege har ............................................................................................................................................. 3 

1.1 Beskatning som løn ..................................................................................................................................................................... 3 

1.1.1 Beskrivelse af forholdet skatteretligt ............................................................................................................................ 3 

1.1.2 Beskrivelse af forholdet Selskabsretligt ....................................................................................................................... 4 

1.1.3 Beskrivelse af forholdet Regnskabsmæssigt .............................................................................................................. 4 

1.1.4 Beskrivelse af forholdet Erklæringsmæssigt .............................................................................................................. 7 

1.1.5 Behandling i 2017 ............................................................................................................................................................. 9 

1.2 Beskatning som udbytte ........................................................................................................................................................... 12 

1.2.1 Beskrivelse af forholdet skatteretligt .......................................................................................................................... 12 

1.2.2 Beskrivelse af forholdet Selskabsretligt ..................................................................................................................... 12 

1.2.3 Beskrivelse af forholdet Regnskabsmæssigt ............................................................................................................ 13 

1.2.4 Beskrivelse af forholdet Erklæringsmæssigt ............................................................................................................ 15 

1.2.5 Behandling i 2017 ........................................................................................................................................................... 17 

 

HVORFOR GUIDE? 

Der er forskellige regler regnskabsmæssigt, selskabsretligt og skattemæssigt for lån og 

sikkerhedsstillelse til kapitalejere og ledelse. 

Derfor er området særligt problematisk at arbejde med i praksis. Og derfor er der behov 

for en guide som kan beskrive i læsevenligt sprog, hvordan revisor skal behandle 

forholdet i årsrapport, selskabsretligt, erklæringsmæssigt og skatteretligt. 

Vi har forståelse for, at det meste er ledelsens ansvar, og at revisors ansvar er afgivelse af 

en erklæring. Vi har dog anført handlinger i hele notatet, uden at tage stilling til om 

ledelse eller revisor udfører dem. Erklæringen og vurderingsberetning kan dog kun være 

udført af godkendt revisor. 

ANVENDT LOVGIVNING 

Redaktionen er afsluttet den 7. februar 2017. Dermed er det selskabsloven §210 og 

ligningsloven § 16E som de så ud på dette tidspunkt. Selskabslovens regler om 

lovliggørelse af kapitalejerlån (lov 1547 af 16.12.2016) er medtaget. Regnskabsmæssigt er 

løsningen baseret på den ændrede årsregnskabslov der gælder for regnskabsår der 

starter 1.1.2016 eller senere (LBK 1580 af 10.12.2015). Erklæringsmæssigt er løsningen 
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overveje, om den forkerte regnskabsmæssige behandling er så forkert, så det medfører 

forbehold i erklæringen. Eksempel (forudsat at der er tale om et væsentligt forhold, og at 

der er tale om en konklusion med forbehold): 

Hvis skatten ikke er indregnet i enten gæld/tilgodehavender eller eventualforpligtelser 

(afhængigt af sandsynlighed), er skatten forkert behandlet regnskabsmæssigt. Revisor skal 

overveje, om den forkerte regnskabsmæssige behandling er så forkert, så det medfører 

forbehold i erklæringen. Eksempel, forudsat at det skal være afsat som gæld, og at der er 

tale om et væsentligt forhold, og at det udløser konklusion med forbehold:  

Hvis noten om lån til ledelsen mangler, er dette forkert behandlet regnskabsmæssigt.  

Revisor skal overveje, om den forkerte regnskabsmæssige behandling er så forkert, så det 

medfører forbehold i erklæringen. Eksempel, forudsat at der er tale om et væsentligt 

forhold, og at det udløser konklusion med forbehold: 

 Handling: Anfør de nødvendige oplysninger om ledelsesansvar, samt 

forbehold/modifikationer i erklæringen. 


