Er du selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?
Er man medejer af en virksomhed, der drives i et K/S, P/S eller I/S, er man pr. automatik selvstændigt
erhvervsdrivende og kan som hovedregel anvende virksomhedsordningen og de deraf flydende skattemæssige
fordele. Folketinget har fremsat et lovforslag, der vil betyde, at man fremover kan anses som lønmodtager, selv
om man er medejer i sådanne transparente selskaber.

Selvstændig virksomhed
Udfører man et stykke arbejde for en virksomhed, skal der i grænsetilfælde tages stilling til, om man
er selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager. Det nytter ikke noget, at man blot vælger at sende
en faktura for derved at undgå, at arbejdsgiverens skal indeholde AM-bidrag og A-skat.

De centrale, sædvanlige kriterier for skattemæssigt at kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende
er, at man bærer den økonomiske risiko i forbindelse med arbejdets udførelse, og at man ikke er
underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelse. Hvis aftaleforholdet kvalificeres som et
ansættelsesforhold, skal indkomsten beskattes hos personen, der udfører arbejdet, og indkomsten kan
derfor ikke indgå i et kapitalselskab, som eksempelvis et ApS.
Sådan er det imidlertid ikke, hvis man er medejer i et transparent selskab – kommanditselskab (K/S),
partnerselskab (P/S) eller et interessentskab (I/S). Ifølge gældende praksis anses man som ejer af en
andel i sådanne transparente selskaber som selvstændigt erhvervsdrivende. Indkomsten i transparente
selskaber beskattes hos ejeren og ikke i selskabet. Dette betyder eksempelvis, at indkomsten kan
indgå i et ApS eller opspares i virksomhedsskatteordningen, hvorved der opnås en skatteudskydelse.

Lovforslag om transparente selskaber
Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der betyder, at deltagelse i et skattemæssigt transparent
selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst fra det skattemæssigt transparente
selskab kan anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Efter lovforslaget skal der foretages en konkret vurdering af, om ejeren af andelen i det transparente
selskab kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager. Dette gælder også, selv om
andelen i det transparente selskab ejes af et kapitalselskab eksempelvis et anpartsselskab (ApS). En
person kan derfor ikke stifte et ApS, som bliver ejer af andelen i det transparente selskab, og dermed
undgå den foreslåede regel. Der skal foretages samme bedømmelse – selvstændig virksomhed eller ej
– uanset om ejeren er et kapitalselskab eller en fysisk person. Munder bedømmelsen ud i, at der ikke

er tale om selvstændig virksomhed, er det den fysiske person, der skal beskattes af vederlaget/lønnen,
selv om andelen ejes af et ApS.

Når det skal vurderes, hvorvidt der er tale om selvstændig virksomhed eller lønmodtagerforhold, vil
følgende forhold have en særligt vægt:


Den økonomiske risiko, herunder vederlagsform



Indflydelsen i virksomheden.

Økonomisk risiko
Den enkelte deltager skal have en reel økonomisk risiko for at kunne anses for selvstændigt
erhvervsdrivende. Der skal være risiko for et økonomisk tab og ikke kun risiko for ikke at blive
honoreret for sin arbejdsindsats. Den økonomiske risiko skal have et væsentligt omfang, herunder set i
forhold til deltagerens løbende vederlag fra selskabet.

Vederlaget til deltageren skal afhænge af overskuddet i virksomheden, ligesom den pågældende skal
deltage i eventuelle tab. Hvis deltageren eksempelvis er garanteret et minimumsvederlag, kan den
pågældende normalt ikke anses for selvstændigt erhvervsdrivende.

Indflydelse
Deltageren skal have en position i virksomheden, der indebærer en reel indflydelse på forretningens
overordnede beslutninger. Det er ikke tilstrækkeligt at se på den enkelte deltagers stemmeret, selv om
stemmeandelen forholdsmæssigt svarer til øvrige deltageres stemmeret.

Såfremt deltageren er underlagt andres instruktionsbeføjelse, taler dette imod, at den pågældende kan
anses for selvstændigt erhvervsdrivende.

Lønmodtager
Bliver resultatet af den konkrete vurdering, at personen må anses som lønmodtager, skal der ved
udbetaling af vederlaget for arbejdsindsatsen indeholdes AM-bidrag og A-skat. Dette gælder også selv
om andelen i et transparent selskab er ejet af et ApS, idet ejeren af dette selskab vil blive anset som
rette indkomstmodtager.

Gælder også for nuværende ejere
Lovændringen skal efter forslaget have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2018
eller senere.

Lovændringen skal også gælde allerede eksisterende ejerandele i transparente selskaber. Det betyder
blandt andet, at en personlig ejer, der i dag anvender virksomhedsordningen, helt eller delvist vil
skulle beskattes af opsparet overskud i virksomhedsordningen, hvis han fremover anses for
lønmodtager.

