April 2017

Lovliggørelse af ulovlige
kapitalejerlån (aktionærlån) samt
optagelse af nye lovlige kapitalejerlån
Har du som kapitalejer, foretaget et ulovligt lån (ulovligt
aktionærlån) i dit selskab, før den 1. januar 2017, er der pr. 1.
januar 2017 skabt mulighed for, at lånet kan lovliggøres, idet
både selskabsloven og årsregnskabsloven er blevet ændret. Der
er samtidig skabt mulighed for, at kapitalejeren fremadrettet kan
optage lovlige kapitalejerlån i selskabet, såfremt en række
betingelser opfyldes.
Som kapitalejer skal man være opmærksom på, at der ikke er
sket en skattemæssig ændring af, hvorledes behandlingen af
kapitalejerlån behandles. Dette betyder i praksis, at et
kapitalejerlån ydet til en fysisk person, som hidtil, vil blive
beskattet som løn eller udbytte.
Har en kapitalejer bestemmende indflydelse på selskabet, hvilket
vil sige, at kapitalejeren eller kapitalejeren sammen med sine
nærtstående (ægtefælle, børn, forældre m.fl.) råder over mere
end 50 % af stemmerne i selskabet, og har kapitalejeren lånt
penge i sit selskab, vil kapitalejeren skulle betale skat af de lånte
penge, hvad enten lånet er ulovligt eller lovligt.
Lovændringerne stiller en række betingelser, som kapitalejeren
skal være særligt opmærksom på, og som skal opfyldes, for at
der kan optages et lovligt kapitalejerlån, eller et ulovligt lån kan
lovliggøres:
1. Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver,
dog således, at det alene er midler, som selskabet vil kunne
udlodde som ordinært udbytte, som kan avendes. Er det ikke
tilfældet, kan lånet ikke lovliggøres.
2. Lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
3. Beslutning om at yde et lån, skal træffes på en
generalforsamling. Lånet må ikke være beløbsmæssigt
større, end det beløb som ledelsen har foreslået/anbefalet.
4. Beslutning om ydelse af lån kan først træffes, efter at
selskabet har aflagt sin første årsrapport.
De fire oplyste betingelser, som lovgiver har fastsat for, at der
lovligt kan ydes et lån til en kapitalejer, er fastsat under

hensyntagen til at beskytte/sikre selskabet og selskabets
kreditorer.
Ønsker man at lovliggøre et ulovligt kapitalejerlån, som er
optaget før den 1. januar 2017, skal der på den førstkommende
generalforsamling, som afholdes efter den 31. december 2016,
træffes beslutning om, at det tidligere, ulovlige lån
videreføres/opretholdes som et ”nyt” lovligt lån. Det er en
betingelse, at ovennævnte fire punkter tillige er opfyldt.
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