
 

 

 

 

 

 

 

  14. august 2019 

Høring over udkast til ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (hy-
brid kernekapital), ministeriets j.nr. 2019-7049 

 

SEGES takker for at have modtaget lovudkastet i høring. 

 

Afklaring af forholdet til virksomhedsordningen mv. 

En række erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen kan have investeret i såkaldt 

hybrid kernekapital. Hidtil har disse investeringer været omfattet af KGL, og disse investeringer 

har kunnet ske med midler i virksomhedsordningen, uden at dette har været anset for en hæv-

ning. Dvs. at de populært sagt har kunnet placeres i virksomhedsordningen. Det har været anta-

get, at der ikke har været et krav om erhvervsmæssig tilknytning. 

 

Ved lovudkastet er det hensigten at ophæve de særlige regler om, at visse former for hybrid ker-

nekapital, hvor betingelserne i LL § 6 b, er opfyldt, pr. definition er omfattet af KGL. Det vil medfø-

re, at de almindelige skatteretlige regler skal finde anvendelse. 

 

Det har givet anledning til usikkerhed om de skattemæssige konsekvenser for investorerne, der 

har deres investeringer i hybrid kernekapital placeret i virksomhedsordningen. Bl.a. har Nykredit 

oplyst en række kunder om, at det i foråret fremsatte men senere tilbagetrukne lovforslag gav en 

usikkerhed i forhold til, om investeringerne efter ikrafttrædelsen kunne placeres i virksomheds-

ordningen, eller skulle hæves ud af virksomhedsordningen. Med de deraf følgende væsentlige 

forøgede skattebetalinger i 2019. I disse henvendelser er investeringerne blevet omtalt som virk-

somhedsobligationer. 

 

Det ønskes for det første bekræftet, at uanset om de almindelige skatteretlige regler fører til, at 

der ikke er tale om fordringer efter KGL, så vil investorerne fortsat kunne have deres foretagne 

investeringer i virksomhedsordningen? 

 

Det ønskes herunder for det andet bekræftet, at dette – som ved fx statsobligationer mv. – gæl-

der uanset at der ikke i sig selv er nogen erhvervsmæssig tilknytning? 

 

Det ønskes for det tredje bekræftet, at forslaget ikke ændrer på, at fordringer i form af Sparekas-

sers garant(i)kapital, der allerede er købt for midler i virksomhedsordningen, fortsat kan være 

placeret i virksomhedsordningen? 
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Hvis ikke disse forhold kan bekræftes, bør lovforslaget ændres, så sådanne allerede foretagne 

investeringer ikke risikerer at måtte hæves fra virksomhedsordningen. Alt andet ville føre til helt 

urimelige konsekvenser.  

 

Det ønskes for det fjerede bekræftet, at virksomhedsejere, der anvender virksomhedsordningen, 

også efter lovens ikrafttræden kan investere i hybrid kernekapital for virksomhedens midler, uden 

at det vil udgøre en hævning, uanset de påtænkte ophævelser af reglerne i LL § 6 B og KGL § 1, 

stk. 5 og 6? 

 

Kan det for det femte bekræftes, at både hidtidige og fremtidige investeringer i hybrid kernekapital 

udstedt af ikke-finansielle virksomheder m.v., med tilsvarende vilkår, som gælder for hybrid ker-

nekapital udstedt af de af LL § 6 b omfattede udstedere, kan ske med midler i virksomhedsord-

ningen, uden at det vil blive anset for en hævning? 

 

Kan det for det sjette herunder bekræftes, at der ikke herved er noget krav om erhvervsmæssig 

tilknytning? 

 

KPMG har i henvendelse vedrørende det nu bortfaldne lovforslag, rejst en række spørgsmål i 

relation til sådanne investeringer. Dette spørgsmål ses dog ikke rejst. 

 

Hvis ikke spørgsmålene bekræftes, bør forholdene beskrives, og der bør tages højde for pro-

blemstillingerne ift. allerede foretagne investeringer.  

 

Ligeledes bør det indgående beskrives, hvori et evt. krav om erhvervsmæssig tilknytning består. 

For der er i praksis væsentlige udfordringer i relation til praksis i relation til de aktiver, der ifølge 

VSL § 1, stk. 2, kan indgå i virksomhedsordningen. Endvidere bør det i bestemmelsen klargøres, 

om og i givet fald hvilke krav der stilles for, at de kan indgå. 

 

Ordlyden er således ifølge seneste bekendtgørelse: 

” Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og præmieobligationer kan ikke 

indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver. Konvertible 

obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 

1, nr. 3 og 4, obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og investeringsbeviser 

m.v., når aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens 

§ 19, kan dog indgå i virksomhedsordningen.” 

 

Til belysning af denne udfordring kan nævnes,  

- at Skatterådet har fundet, at der ikke er krav om erhvervsmæssig tilknytning i relation til 

om aktier og investeringsbeviser udstedt af et investeringsselskab, jf. ABL § 19 kan ind-

gå. Det fremgår af fx SKM2011.465.SR, SKM2016.15.SR, m.fl. 

- at Landsskatteretten har fundet, at der ikke er et ubetinget krav om, at konvertible obliga-

tioner kan indgå, jf. fx SKM2019.243.LSR. Landsskatteretten udtaler ikke, at der er krav 

om erhvervsmæssig tilknytning, men finder konkret, at de pågældende konvertible obliga-

tioner ikke kan indgå. 
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Det kan diskuteres, om afgørelserne vedrørende konvertible obligationer er korrekte. Problemet 

er dog, at der ikke i ordlyden er nogen formulering, der dækker denne forskel. Dertil kommer, at 

ordlyden vedrørende konvertible obligationer har været den samme i en meget lang årrække, 

uden at yderligere krav har været beskrevet hverken i ordlyd eller DJV1. Det har medført, at be-

stemmelse givetvis af mange har været forstået således, at når der i bestemmelsen stod, at en 

aktivtype kunne indgå, så gjaldt der ikke særlige krav til, om de nu også kunne indgå. 

  

Eksemplet er dog med til at belyse problemstillingen om, at bestemmelsen anvender samme 

ordvalg, men hvor der så (berettiget eller uberettiget) stilles forskellige krav til, om disse aktiver 

reelt så også kan indgå. Uden at det fremgår. 

 

Der er således et væsentligt behov for en samlet lovgivningsmæssig afklaring af kravene ift. de i 

VSL § 1, stk. 2, nævnte aktiver, der kan indgå i virksomhedsordningen i relation til, om der kræ-

ves erhvervsmæssig tilknytning eller ej. Det er ikke retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der er 

den nuværende uklarhed i formuleringen. Der skal derfor opfordres til, at dette afklares lovgiv-

ningsmæssigt. Selvom dette problem ligger på kanten af lovforslagets rammer bør det medtages, 

da det er en yderst relevant og tilknyttet problemstilling. 
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1 Formuleringerne er nu ændret i DJV. 


