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Skatteministeriet 

Att.: Sune Fomsgaard 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

30. marts 2017 

Lovforslag om kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved delta-

gelse i et skattemæssigt transparent selskab 

 

Dansk Erhverv har den 2. marts 2017 modtaget et lovforslag om kvalifikation af selvstændig er-

hvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab i høring. 

 

Lovforslaget giver Dansk Erhverv anledning til følgende bemærkninger. 

 

Baggrunden for lovforslaget er et bindende svar fra Skatterådet, hvor der bliver givet tilladelse til, 

at selv personer med en meget lille ejerandel kunne indgå som partner i et P/S. På den baggrund 

indstillede Skatterådet, at loven blev ændret, da der ellers vil være en risiko for, at reglerne ville 

blive misbrugt. Formålet med lovforslaget er derfor ikke at foretage en stramning, men at sikre, at 

reglerne er som før, Skatterådet afgav det bindende svar. 

 

Dansk Erhverv er indforstået med, at der bliver lavet et målrettet indgreb, der sikrer, at man ikke 

udvander begrebet selvstændig erhvervsdrivende ved at gøre alle ansatte til partnere. Det er imid-

lertid også vigtigt, at man ikke strammer praksis mere end højest nødvendigt, og at de konstrukti-

oner, der i en årrække har eksisteret bl.a. i en lang række liberale erhverv, ikke bliver ramt unø-

digt med lovforslaget.  

 

Dansk Erhverv mener derfor, at det bør fremgå meget præcist af lovforslaget, at den brug af 

P/S’er og andre lignende selskabskonstruktioner, som man bl.a. har set i liberale erhverv i mange 

år, og som har været blåstemplet af skattemyndighederne, ikke skal rammes af indgrebet.  

 

Der bør ligeledes ske en præcisering af lovbemærkningerne, således at det er klart, at selv om man 

som udgangspunkt skal benytte den samme skatteretlige vurdering af deltagerne i et P/S m.m., 

som man benytter i andre situationer, hvor man skal vurdere om en person er lønmodtager eller 

selvstændigt erhvervsdrivende, så er der en lang række af de krav og forudsætninger, som man 

lægger ned i sin vurdering, som ikke bør have nogen vægt, når man vurderer om en deltager i et 

P/S er selvstændigt erhvervsdrivende eller ej.  
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I et P/S m.m. vil man bl.a. typisk ikke skilte med eget navn, aktiverne vil ligge i virksomheden og 

ikke hos den enkelte ejer, og medarbejderne vil heller ikke være ansat af den enkelte partner m.m. 

Lovbemærkningerne bør på den baggrund gennemgås nøje, således at det sikres, at man ikke i 

vurderingen af P/S’er tager hensyn til nogle krav, som disse typer af selskaber ikke kan og skal ef-

terleve. 

 

Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger.  

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


