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”Regeri ge lægger stor vægt på, at erhvervslivet i Da ark har ri elige vilkår, og at skatteregler e ikke
stiller sig hindrende i vejen for virksomhedernes vækst og udvikling.

En afgørelse fra Skatterådet fra 2015 har givet mulighed for, at lønmodtagere i visse tilfælde blot ved
at erhverve en ganske beskeden andel af arbejdsgiverens virksomhed skattemæssigt kan blive anset for
at være selvstændigt erhvervsdrivende. Afgørelsen vedrører et partnerselskab (P/S), som er såkaldt
skattemæssigt transparent, dvs. at partnerselskabet ikke beskattes selvstændigt, men at beskatningen
sker hos deltagerne (ejerne).
Sagen drejede sig om et partnerselskab med et større antal ejere, der alle arbejdede i selskabet, og som
hver især ejede en aktie i selskabet. Selskabet bad om bindende svar på, om det næste ledelseslag med
omtrent samme antal medarbejdere skattemæssigt kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende,
hvis de hver især erhvervede en aktie på 1/10 af værdien af den aktie, som de eksisterende ejere har.
Skatterådet fandt efter en samlet konkret vurdering, at de nye kapitalejere kunne anses for
selvstændigt erhvervsdrivende.
Afgørelsen giver mulighed for, at lønmodtagere ved at erhverve blot en minimal andel af kapitalen i det
partnerselskab, hvori de er ansat, kan opnå de skattevilkår, der gælder i forhold til at drive virksomhed
som selvstændigt erhvervsdrivende – altså selvstændig erhvervsvirksomhed. Skatterådet ser en
udfordring i forhold til den skatteretlige afgrænsning af, hvornår en person anses for selvstændigt
erhvervsdrivende. Skatterådet har derfor opfordret til at imødegå udfordringen ved lovgivning.
Med denne lovændring imødekommes Skatterådets opfordring. Formålet med loven er således at sikre
skattemyndighederne hjemmel til at afvise at personer kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende
blot ved at deltage i sådanne konstruktioner, som den ovenfor nævnte, hvor et helt ledelseslag tildeles
ejerandele, der udgør en lille brøkdel af de ejera dele, so de eksistere de ejere besidder.”

