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Ledelsesvederlag i erhvervsdrivende fonde
Regler om ledelsesvederlag i LEF

• Erhvervsstyrelsen har løbende fokus på ledelsesvederlag – og har i nogle tilfælde 

nedsat vederlaget

• Erhvervsstyrelsen er netop ved at udarbejde en vederlagsundersøgelse om 

opfølgning på tidligere undersøgelser fra 2017 og 2012

Hvad bestemmer, om vederlaget er ”sædvanligt efter hvervets art og arbejdets 

omfang” – PwC-eksempler på spørgsmål….:

• Er honoraret uforholdsmæssigt højt i forhold til fondens økonomi og økonomiske 

formåen?

• Arbejdets kompleksitet – ligger der erhvervsaktivitet i fonden, eller er det placeret i 

et datterselskab?

• Hvor mange bestyrelsesmøder afholdes?

• Hvor meget forberedelse til møderne?

• Hvor mange uddelinger besluttes – og hvor omfattende?

• Arbejder fonden med effektmåling og bruger dermed også tid på det?

• Udarbejder fonden koncernregnskab, eller er det placeret i et datterselskab?

Læs mere om ledelsesvederlag

Side 66 - 67

Side 125 - 127

Side 169 - 172

Side 180 - 181

Side 208 - 210

Side 278 - 282

Lov om erhvervsdrivende fonde

§ 49. Vederlag til medlemmer af ledelsen må ikke overstige, 

hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets 

omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til den 

erhvervsdrivende fonds og i moderfonde koncernens 

økonomiske stilling.

Stk. 2. Fondsmyndigheden kan nedsætte et vederlag til 

bestyrelsen, der findes for højt, jf. stk. 1.
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Ledelsesvederlag i erhvervsdrivende fonde
Regler om oplysning om ledelsesvederlag i ÅRL m.v. (1)

Hvilke krav gælder i henhold til årsregnskabsloven?

• Krav om oplysning om vederlag til direktion hhv. bestyrelse 

– uanset størrelse på fonden

• Krav om særskilt oplysning om vederlag fra andre 

koncernvirksomheder, hvis der ikke udarbejdes 

koncernregnskab i fonden

• Hvis vederlaget på en enkeltperson afsløres ved at give 

oplysningerne, kan beløbene i stedet:

1) angives samlet for to kategorier eller

2) udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag

m.v., pension eller særligt incitamentsprogram

Hvilke anbefalinger gælder i god fondsledelse?

• Anbefaling om vederlag pr. ledelsesmedlem
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Ledelsesvederlag i erhvervsdrivende fonde
Regler om oplysning om ledelsesvederlag i ÅRL m.v. (2)

Hvilke spørgsmål stilles ofte?

Hvordan checker vi om vederlaget til bestyrelsen er rimeligt?

• Dokumenterer hvilket arbejde der er lavet i årets løb – er det pågældende år et ”typisk år”? Kan der sættes timer på?

• Indsamler oplysninger om, hvad andre tilsvarende fonde udbetaler i vederlag

• Andre relevante drøftelser/informationer

Kan man undlade oplysninger om bestyrelsens vederlag, fordi fonden er lille?

Nej, oplysningskravet gælder uanset fondens størrelse

Er det nødvendigt at oplyse vederlaget pr. person?

Nej, det er udelukkende en anbefaling, jf. god fondsledelse. Gives vederlaget ikke pr. person, skal det begrundes i 

oversigten om god fondsledelse

Direktion og bestyrelse modtager vederlag – der er kun én direktør. Kan vederlaget til direktøren udelades?

Nej, men det er muligt at præsentere direktørens vederlag sammen med vederlaget til bestyrelsen – det gælder selvom 

bestyrelsens vederlag er beskedent. Dog udeladelse hvis oplysning om direktionsvederlaget fører til, at en enkelt 

persons vederlag afsløres
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Hvad er udfordringen?

• Efter GDPR-reglerne må man ikke offentliggøre oplysning om det enkelte 

ledelsesmedlems vederlag, medmindre den enkelte giver tilsagn herom.

• Et tilsagn kan tilbagekaldes

• Disse regler er tillige kommet i fokus i forbindelse med de nye regler i børsnoterede 

selskaber om detaljerede personoplysninger om vederlag

Kan oplysningerne alligevel gives pr. person i årsrapporten?

• Principielt er Anbefalinger for god fondsledelse ikke ”lovkrav”, som kan gennembryde 

GDPR-reglerne

• Til støtte for alligevel at give oplysningerne: Transparens om vederlagsforhold er udtryk 

for legitime interesser, der går forud for ledelsesmedlemmernes hemmeligholdelse af 

vederlag. Hertil kommer, at ledelsesmedlemmerne selv accepterer, at oplysningerne 

gives via deres underskrift på regnskabet

• Såfremt fonden har som politik at give disse oplysninger, kan der med fordel laves en 

intern politik, som forklarer dette – og som nye medlemmer af bestyrelsen og 

direktionen informeres om i forbindelse med deres tiltræden

• Alternativt – man kan anføre, at man ikke efterlever Anbefalingerne på dette punkt.

• Ingen afgørelser fra Datatilsynet på dette område

Anbefaling om oplysning pr. ledelsesmedlem 
– giver det problemer i forhold til GDPR?

42

Anbefaling

3.1.2 Det anbefales, at der i 

årsregnskabet gives oplysning om det 

samlede vederlag, hvert medlem af 

bestyrelsen og en eventuel direktion

modtager fra den erhvervsdrivende fond 

og fra andre virksomheder i koncernen. 

Endvidere bør der oplyses om eventuelle 

andre vederlag som 

bestyrelsesmedlemmer, bortset fra 

medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, 

modtager for varetagelsen af opgaver for 

fonden, dattervirksomheder af fonden eller 

tilknyttede virksomheder til fonden.

Side 181
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PwC’s undersøgelse af ledelsesvederlag
i 25 store erhvervsdrivende fonde

• Ikke alle viser vederlag pr. ledelsesmedlem – ikke et lovkrav 

en del af anbefalingerne:

• Af FH fremgår også en tabel med vederlag til ledelsen

i de 25 største fonde (målt på egenkapitalen)

Side 66 - 67
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• Fonde kan have flere formål at forfølge, fx i forhold til familie og/eller i forhold til 
almenvelgørende formål

• Det har i praksis været drøftet, om flere formål automatisk anses som ligestillede, 
når fundatsen ikke tager særskilt stilling hertil

• Civilstyrelsen havde i en konkret sag truffet afgørelse om, at to aktuelle 
uddelingsformål skulle anses for indbyrdes ligestillede, og at der over tid skulle ske 
ligelig uddeling til de to formål

• Højesteret annullerede den 30. april 2019 i sin dom Civilstyrelsens afgørelse →
Der er ikke hjemmel til at pålægge en fond, hvis fundats ikke regulerer 
spørgsmålet, over tid at foretage uddeling med lige store beløb til fondens 
forskellige formål

• Højesteret angav dog i sin afgørelse, at der ikke – medmindre fundatsen 
bestemmer andet – må ske en ensidig begunstigelse af et eller flere af en fonds 
formål frem for andre, og at der som udgangspunkt skal være en vis rimelig 
balance i uddelingerne til de forskellige uddelingsformål over en årrække

• Civilstyrelsen har efterfølgende ændret sin praksis

Uddeling fra fonde med flere formål -
krav om ligedeling – højesteretsdom (1)

Højesteretsafgørelse BS-7813/2018-HJR afsagt 30. 

april 2019:

Højesteret finder, at fondslovens § 29 i overens-

stemmelse med forarbejderne indebærer, at der ikke –

medmindre fundatsen bestemmer andet – må ske en 

ensidig begunstigelse af et eller flere af en fonds formål 

frem for andre. Der ligger heri, at der som 

udgangspunkt skal være en vis rimelig balance i 

uddelingerne til de forskellige uddelingsformål over en 

årrække.

Fondsbestyrelsen skal således sagligt og loyalt 

tilgodese de formål, der er opregnet i fundatsen, og en 

eventuel uddeling af forskellige beløb til disse formål set 

over en årrække – uden at der er fastsat en prioritering 

eller en fordelingsnøgle i fundatsen – skal være rimelig 

og sagligt begrundet, fx i konkrete eller generelle 

uddelingsbehov inden for de forskellige uddelingsformål, 

opsparing til særlige formål eller lignende. 

Fondslovens § 29 giver ikke hjemmel til at pålægge en 

fond, hvis fundats ikke regulerer spørgsmålet, over tid at 

foretage uddeling med lige store beløb til fondens 

forskellige formål.

Side 213 - 215
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Uddeling fra fonde med flere formål -
krav om ligedeling – højesteretsdom (2) 

Passer Højesterets dom med lov om erhvervsdrivende fonde?

Erhvervsstyrelsen har truffet en afgørelse den 16. oktober 2018 (dvs. 
forud for afgørelsen fra Højesteret i sagen mod Civilstyrelsen) om påbud 
om, at bestyrelsen skal sikre balance i uddelinger til fondens forskellige 
uddelingsformål. 
Af lovbemærkningerne til lov om erhvervsdrivende fonde fremgår blandt 
andet følgende: 

Hvis det fremgår af vedtægten, at der er flere uddelingsformål og dermed flere 
uddelingsberettigede, må der ikke over en årrække ske en ensidig begunstigelse af det ene 
område på bekostning af de øvrige angivne områder. Over en given tidsperiode skal der således 
være en rimelig balance i uddelingerne til samtlige uddelingsformål, og at der ikke konsekvent 
uddeles til nogen på bekostning af andre uddelinger.

Praksis hos Erhvervsstyrelsen synes at svare til dommen – se også 
vejledning om uddelinger, pkt. 10.

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse den 

16. oktober 2018 (altså forud for 

højesteretsdommen mod Civilstyrelsen)

Erhvervsstyrelsen påbyder fondens bestyrelse at 

sørge for, at der fremover, over en årrække, ikke 

sker en ensidig begunstigelse af det ene område 

på bekostning af de øvrige angivne områder.

Over en given tidsperiode skal der være en 

rimelig balance i uddelingerne til de forskellige 

uddelingsberettigede. Bestyrelsen er således 

ansvarlig for at sikre uddeling til samtlige 

uddelingsformål, og at der ikke uddeles til nogen 

på bekostning af andre. 

Side 136 - 138
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Erhvervsstyrelsens fokusområder lige nu… (1)
Kontrol og tilsyn i 2018 uddrag af årsberetning af 16. april 2019

Erhvervsstyrelsen udfører kontrol på flere måder:

• De første kontroller gennemføres, når fondene indberetter årsrapporter, da de er omfattet 

af Erhvervsstyrelsens digitale modtagekontroller. Der er fx kontrol af, om notekravet til 

oplysninger om vederlag m.v. til ledelsen, oplysning om fondens uddelinger samt oplysning 

om efterlevelse af anbefalingerne for god fondsledelse, indgår i årsrapporten

• De digitale modtagekontroller suppleres af dels en temakontrol og dels en risikobaseret 

kontrol

Side 60 - 64
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Erhvervsstyrelsens fokusområder lige nu… (2)
Kontrol og tilsyn i 2018 uddrag af årsberetning af 16. april 2019

Erhvervsstyrelsen udfører kontrol på flere måder:

• Temakontrollen har i 2018 haft fokus på uddelinger i de erhvervsdrivende fonde

• Kontrollen har ud fra en datadrevet tilgang omfattet samtlige erhvervsdrivende fonde og er endt med 15 rejste 
sager

• Kontrollen omfattede bl.a. uddelinger til ledelsesmedlemmer, uddelinger som overstiger de frie reserver, 
manglende uddelinger ved oparbejdelse af meget store frie reserver og forkert indregning af uddelinger i 
årsrapporten

• Derudover har temakontrollen vist, at 135 fonde mangler at indsende legatarfortegnelse. Disse fonde har alle 
modtaget et påbud om at indsende legatarfortegnelse i februar 2019

• Den risikobaserede kontrol i 2018 har ført til 22 rejste sager

Eksempler på fejl:

• Uddelinger er foretaget uden tilstrækkelige frie reserver under egenkapitalen, eller der er foretaget 
interne uddelinger, hvilket ikke er en uddeling efter lov om erhvervsdrivende fonde

• Manglende samtykke hos Erhvervsstyrelsen ved salg af ejendomme eller aktiver, jf. kravet i LEF § 61 
om styrelsens samtykke til ekstraordinære dispositioner

• Udfordringer med at indregne og måle ejendomme efter årsregnskabsloven - fx manglende 
afskrivninger, måling til dagsværdi osv.
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Erhvervsstyrelsens fokusområder lige nu… (3)
Kontrol og tilsyn i 2018 uddrag af årsberetning af 16. april 2019

• Erhvervsstyrelsen vil på fondsområdet i 2019 have fokus på de vederlag, der 

gives til ledelsen af fonden og på andre administrative omkostninger. 

Erhvervsstyrelsen vil udarbejde en analyse herom med henblik på at få indsigt i, 

hvordan fondenes størrelse, aktiviteter og administration påvirker størrelsen på 

vederlaget til fondenes ledelse og andre administrative omkostninger, hvilket vil 

kunne understøtte en temakontrol af fondenes ledelsesvederlag m.v. 

• Erhvervsstyrelsen vil i tillæg hertil fokusere kontrolindsatsen på samme tema for 

derved at få bragt lovstridige ledelsesvederlag m.v. til ophør og sætte 

fokus på fondes administrative omkostninger. Erhvervsstyrelsen vil derfor 

kontrollere en række fonde, som udtages til kontrol på baggrund af 

risikofaktorer, som identificeres i den udarbejdede analyse



Agenda

● Overvejelser for indkomståret 2019

● Lovforslag om overdragelse af virksomhed til 

erhvervsdrivende fonde
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Overvejelser for indkomståret 2019

Baggrund

• En række fonde har via deres holdingselskaber realiseret væsentlige

underskud på investeringer i 2018 på grund af udviklingen i markedet

• Transparensreglen mellem holdingselskabet og Fonden kunne derfor 

ikke anvendes for indkomståret 2018

• Udbytter modtaget i foråret 2019 er derfor omfattet af 

prioriteringsreglen og nedbringer fradragsretten for årets uddelinger

Holding

Inves-
teringer

Skattemæssige 
underskud i 2018

Fond

Udbytte 
udlodning 
forår 2019

1. januar 2019 1. januar 2020

Ordinær udbytte-
udlodning

Ekstraordinær 
udbytteudlodning

Forår 2019 1. december 2019

Transparens-
regel
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Lovforslag

Overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fonde 

med skattemæssig succession

Lovforslag i høring offentliggjort 3. oktober 2019

Forslaget indgik oprindeligt i Vækstplan DK 2013 – aftale 

mellem regeringen, S, DF, RV og SF

Skatteministeriets første rapport om succession til 

erhvervsdrivende fonde blev offentliggjort i maj 2015

Nedsat en arbejdsgruppe med ekstern deltagelse i november 

2016, der skulle komme med forslag til den konkrete model for 

succession til erhvervsdrivende fonde – oprindelig frist august 

2017

Rapport offentliggjort i sommeren 2018: Beskatning ved 

overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende 

fonde
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Lovforslag

Stifterskat

• Lovforslaget indfører mulighed for overdragelse af aktier ved arv eller gave til en 

erhvervsdrivende fond uden betaling af skatter eller afgifter på tidspunktet for 

overdragelsen

• Ved overdragelse opgøres en udskudt skat hos fonden (”stifterskatten”), som 

beregnes af overdragerens avance ved overdragelsen, men med fondens skattesats 

(22%)

• Skatten forfalder i takt med, at fonden modtager udbytte eller aktieavancer vedr. de 

overdragede aktier – selvom disse måtte være skattefrie efter andre regler (fx 

datterselskabsaktier). Mulighed for frivillige afdrag

Prioriteringsreglen

• Justering af reglerne for at sikre, at skatteværdien (aktuelt 22 pct.) af fradraget for 

uddelinger og hensættelser til almennyttige formål, som fonden ellers ville miste 

fordelen af, kan anvendes som afdrag på stifterskatten

Drift
A/S

Fond

Overdragelse af 
aktier

Overdragelse af erhvervsvirksomhed uden betaling 
af skatter og afgifter ved overdragelsen
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Lovforslag

Transparensreglen

Det foreslås, at transparensregel ikke skal kunne anvendes af en fond/fondens selskaber, der 

har erhvervet aktier efter den foreslåede beskatningsmodel, før saldoen for stifterskatten er 

nedbragt til 0 kr. Gælder kun for så vidt det overdragede selskab.

Forrentning

Det foreslås endvidere, at saldoen for stifterskatten forrentes med en rentesats på 1 

procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 1 pct. p.a., indtil saldoen er 

nedbragt til 0 kr.

Stifterskat på 22% + 

forrentning 

=

Exitbeskatning med 

henstand

Overdragelse af erhvervsvirksomhed uden betaling 
af skatter og afgifter ved overdragelsen
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Lovforslag
Overdragelse af erhvervsvirksomhed uden betaling af skatter og afgifter ved overdragelsen

Betingelser

Formål 

• Erhvervsdrivende fond

• Formål at eje og drive den overdragne virksomhed videre

• Kan have uddelingsformål til fx almennyttige eller almenvelgørende formål

• Formuen skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifteren

• Fonden må ikke have familieformål

Aktivitet

• Driftsselskab skal drive en reel, aktiv erhvervsvirksomhed 

• Det underliggende selskab må ikke på overdragelsestidspunktet eller i en periode på fem år 

efter overdragelsen til fonden blive en pengetank

Manglende opfyldelse indebærer, at stifterskatten forfalder til betaling 

• Gaven skal tilskrives grundkapitalen eksklusiv stifterskatten

Indflydelse

• Fonden skal blive ejer af mindst 25 % af kapitalen i selskabet og 

mere end 50 % af stemmerettighederne

• Fonden skal have bestemmende indflydelse, for så vidt angår mindst halvdelen af de aktiver 

fonden overtager ved direkte eller indirekte ejerskab

• Udbytter skal tilfalde fonden i forhold til dens ejerandel
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Lovforslag

Holdingmodellen afskaffes 

Holding

Drift
A/S

Overdragelse af 
aktier

Almen-
nyttig
fond

Værnsregel

• Indførelse af ny bestemmelse i LL § 16A stk. 2, nr. 6 om udbyttebeskatning ved 

direkte og indirekte overdragelser af aktier til en fond

• Det foreslås hermed, at gaver, der ydes i aktionærens ideelle interesse ved et 

selskabs overdragelse af aktier i et datterselskab, beskattes som udbytte

• Mulighed for anvendelse af den foreslåede nye beskatningsmodel, hvis 

betingelser herfor i øvrigt er opfyldt

• Lovgiver ønsker at sikre, at der kun kan ske gaveoverdragelser uden betaling af 

skatter og afgifter til fonde af aktier i selskaber, der driver aktiv 

erhvervsvirksomhed

▪ Overdragelser udenfor den nye model vil medføre udbyttebeskatning



Tak for ordet


