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Hovedaktionærer skal igen selv indberette kontrollerede 

transaktioner til Skattestyrelsen 

VIGTIGT: Hvis du er kapitalejer i et selskab, hvor du har bestemmende indflydelse, skal du være sær-

lig opmærksom på indberetningspligten vedrørende kontrollerede transaktioner. Bestemmende indfly-

delse er primært hvor man ejer over 50% af aktierne i et selskab, eller råder over majoriteten af stem-

meretten i selskabet. 

Disse kapitalejere skal, ligesom sidste år, udfylde et skema om kontrollerede transaktioner, hvori man 

redegør overfor SKAT, hvilke transaktioner man har med selskabet ud over løn, udbytte samt fri bil/te-

lefon. 

Hvis du som kapitalejer selv laver din selvangivelse, skal du være særlig opmærksom på disse regler. 

Før 2020 har selskaber skulle oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis de oversteg kr. 5 mio., men 

fra 2020 blev reglerne ændret således at hvis man har transaktioner med sit hovedaktionærselskab, så 

skal man fremover udfylde et skema om kontrollerede transaktioner. 

En lang række forhold mellem ejere og selskabet skal indberettes. Eksempler på kontrollerede transakti-

oner, som skal indberettes, er fx: 

• Hvis man sælger/køber aktiver mellem privat og selskabet, fx hvis man sælger sin bil til selska-

bet, eller omvendt 

• Hvis man har et tilgodehavende i selskabet samt forrentning heraf 

• Hvis man får indtægt ved at udleje sin ejendom til selskabet 

Oplysningerne til SKAT skal afgives på et særskilt skema for kontrollerede transaktioner: Du kan hente 

skemaet hos SKAT, blanket 05.021, eller bruge online-løsningen, eller kontakte din revisor. 

Manglende indsendelse af skemaet for kontrollerede transaktioner medfører at selvangivelsen 

ikke er indsendt rettidigt. 

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor. 
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Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen 

måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar 

for indholdsmæssige fejl og mangler. 
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