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Kapitel I - Indledning

INDLEDNING

Formålet med opgaven er at sammenligne beskatningen af en hovedaktionær i forhold til en selv-

stændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. Endvidere er foiiiiålet at give læse-

re overblik over områder, hvor forskelle i beskatningen af en selvstændig erhvervsdrivende og en

hovedaktionær har en skattemæssig konsekvens.

Beskatningen af en selvstændig erhvervsdrivende og en hovedaktionær er forskellig. Det skyldes, at

den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren er underlagt forskellig skattelovgivning på

gund af de virksomhedsfoimer, de driver.

Der vil i opgaven blive analyseret på muligheder for sammensætning af indkomsten, med henblik

på at opnå den laveste beskatning ved fastholdelse af et fastsat rådighedsbeløb og dermed belyse,

hvorvidt det bedst kan betale sig at være selvstændig erhvervsdrivende eller hovedaktionær.

Gennem årene er skattelovgivningen blevet justeret, skattelovene indføres for at tilpasse skattesy-

stemet til samfundets udvikling. I marts 2009 har Regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale,

kaldet Forårspakke 2.0 om en omfattende skatteomlægning, som bl.a. nedsætter den gældende skat

på arbejdsmarkedet markant over en årrække. Denne aftale har ligeledes betydning for beskatningen

af den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren.

Virksomhedsordningen er i sin tid blevet indført for at ligestille beskatningen af den selvstændige

erhvervsdrivende med hovedaktionæren. Tanken bag var symmetri i den samlede beskatning af en

virksomhed contra et selskab. Ved at ændre på beskatningen påvirkes symmetrien mellem beskat-

ningen i den personlige indkomst og aktieindkomst.

Opgavens problemstilling er relevant, idet Forårspakke 2.0 forventes at udmønte sig i en ny skatte-

lov ultimo maj 2009. Endvidere omtaler opgaven en yderligere ændring til lovgivningen, der er un-

der udarbejdelse. Ændringen omhandler mulighed for en hovedaktionær for at låne penge i eget sel-

skab, hvilket kan være en yderligere mulighed for at sammensætte indkomsten.
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1.1 Problemformulering

Formålet med opgaven er at vurdere, hvorvidt det rent skattemæssigt bedst kan betale sig at være

selvstændig erhvervsdrivende eller hovedaktionær.

Det vil blive belyst ved vurdering af de skattemæssige forskelle, ved at være selvstændig erhvervs-

drivende contra hovedaktionær. De identificerede forskelle i beskatningen sammenlignes ud fra et

fastsat rådighedsbeløb samt en modificeret virksomheds- og selskabsmodel. Ændringen af beskat-

ningen som følge af Forårspakke 2.0, medtages i den samlede betragtning om hvorvidt det er den

selvstændig erhvervsdrivende eller hovedaktionæren, der opnår den lavest mulige beskatning ved

fastholdelse af det ønskede rådighedsbeløb.

Der blive søgt svar på følgende problemformuleringsspørgsmål:

• Hvilke væsentlige skattemæssige forskelle er der for den selvstændige erhvervsdrivende og

hovedaktionæren ved drift og ophør af en virksomhed og et selskab?

• Hvordan er beskatningen i forbindelse med aflønning af den selvstændige erhvervsdrivende

og hovedaktionæren? Hvem har mulighed for at opnå den laveste beskatning ved sammen-

sætning af løn og ophør af virksomhed/selskab?

• Hvilken betydning har Forårspakke 2.0 for beskatningen af den selvstændige erhvervsdri-

vende og hovedaktionæren?

• Hvordan påvirker betænkning vedrørende tilladelse af lån i selskabet hovedaktionærens mu-

lighed for at sammensætte indkomsten?

Afslutningsvis vil opgaven på baggrund af de ovenstående problemformuleringsspørgsmål vurdere,

hvorvidt det skattemæssigt er mest fordelagtigt at være selvstændig erhvervsdrivende eller hovedak-

tionær.

1.2 Afgrænsning

Da opgaven er underlagt nogle begrænsninger er det ikke muligt at behandle alle områder vedrø-

rende beskatning af en selvstændig erhvervsdrivende og en hovedaktionær.
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Gennemgangen af personskatteloven, virksomhedsordningen i virksomshedsskatteloven samt sel-

skabsskatteloven er ikke udtømmende. Gennemgangen af lovene er selektivt udvalgt i forhold til,

hvorvidt de er fundet relevante i forhold til opgavens problemstilling.

Følgende områder afgrænses der fra i opgaven:

Hovedanpartshaver

Begrebet hovedaktionær er defineret i ABL §4, stk. 1 og omfatter endvidere hovedanpartshaver. I

opgaven vil begrebet hovedaktionær også omfatte hovedanpartshaver. I tilfælde hvor der er forskel

på at være hovedanpartshaver i forhold til hovedaktionær, vil det blive anført i noterne.

Flerejerskab og udenlandsk indkomst

Opgaven vil udelukkende behandle én selvstændig erhvervsdrivende og én hovedaktionær. Derfor

vil flerejerskab som I/S og K/S mv. ikke blive behandlet. De skattemæssige regler behandles kun i

forhold til en selvstændig erhvervsdrivende og en hovedaktionær, der driver virksomhed/-selskab i

Danmark. Indkomster oppebåret i udlandet er kort inddraget men ikke behandlet, herunder CFC-

indkomst.

Alternative beskatningsformer for selvstændige erhvervsdrivende

Den selvstændige erhvervsdrivende kan fra år til år selv vælge, hvorvidt beskatningen skal ske efter

reglerne i personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, der omhandler virksomhedsordningen

og kapitalafkastordningen.

Den selvstændige erhvervsdrivende kan i stedet for virksomhedsordningen vælge at drive sin virk-

somhed i kapitalafkastordningen (KAO) samt efter de almindelige regler i PSL. Opgaven vil dog

ikke behandle virksomheden drevet i hverken KAO eller efter reglerne i PSL, idet et af formålene

med indførelsen af reglerne i virksomhedsordningen, er at udligne fordelen ved at drive virksomhed

i selskabsform frem for reglerne i PSL. KAO er en simplificeret udgave af virksomhedsordningen

og kan ikke sidestilles med beskatningen af virksomhed i selskabsfoim.

Øvrig indkomst (pension og goder)

Ved behandling af pensioner er det antaget, at både hovedaktionæren og den selvstændige er-

hvervsdrivende har tegnet en privattegnet ordning i form af ratepension, idet det er denne ordning,

hvor der er foretaget ændringer som følge af Forårspakke 2.0 og derfor er interessant at kigge på.
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Beregninger og satser

Forudsætninger for opgavens analyse og beregninger er bl.a., at selskabet og virksomheden giver

overskud.

opgaven er de gældende satser for 2009 anvendt i det omfang satserne er kendt. Er det ikke tilfæl-

det, er det anført i en fodnote.

Ved analyse af Forårspakke 2.0 er det antaget, at de i lovforslaget anførte ændringer, der er fremsat

til at indtræde løbende, er kommet til udtryk. Det endelige resultat af Forårspakken 2.0 i 2019 sam-

menholdes med 2009, som er udgangspunktsåret. De første ændringer som følge af Forårspakke 2.0

træder i kraft i 2010, hvorfor beregningerne for året er medtaget. Der er i beregningeme ikke taget

højde for reguleringer i satser, herunder personfradrag, medmindre satserne er kendt.

Stiftelse

Opgaven vil ikke omhandle den administrative procedure vedrørende stiftelse af et selskab og ind-

skud i en virksomhed. Indskuddet i virksomhedsordningen vil dog blive berørt i forbindelse med

opgørelse af indskudskonto. Selskabets stiftelse vil ikke blive berørt, idet den indskudte kapital er

irrelevant for opgavens problemformulering.

Ophør

Ophør af virksomhed/selskab er medtaget i opgaven udelukkende for at belyse den endelige beskat-

ning af opsparingen af virksomheden og selskabet, hvorfor opgaven ikke vil behandle ophør ved

omdannelse, succession m.v. af virksomhed og selskab. For så vidt angår selskabet vil opgaven kun

behandle likvidation i form af formel likvidation og uformel opløsning.

Administrative krav til virksomhed/selskab

Virksomheden og selskabet er underlagt bogføringsloven samt andre administrative krav for f.eks.

opbevaring af materialet, klassificering af posterne i regnskabet m.v. Regnskabskravene til en virk-

somhed drevet i VS0 og henholdsvis selskabsfoun er forskellige. Opgaven vil dog ikke beskrive el-

ler sammenligne kravene, idet problemformuleringen er beskatningen af det yderste led (hovedakti-

onær og selvstændig erhvervsdrivende) frem for selskab og virksomhed.

Beskatningen af selskab og virksomhed vil dog blive medtaget i det omfang det er fundet nødven-

digt for korrektheden af beskatning af det yderste led. I nogle tilfælde vil undladelse af selskabets

beskatning være direkte misvisende.
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1.3 Metode

Opgaven er udarbejdet på baggrund af gældende dansk lovgivning. 1 opgaven vil der blive refereret

til love med paragrafhenvisning, som vurderes relevante for at beskrive beskatningen af en selv-

stændig erhvervsdrivende og en hovedaktionær. Anvendte forkortelser for love er vedlagt i bilag 1.

Beregninger er foretaget på baggrund af satser for 2009 fra Skatteministeriet over landsgennemsnit-

tet. Satserne er vist i bilag 2.

Først vil personskatteloven vedrørende beregning af indkomstskatten blive behandlet, da reglerne

danner grundlag for de senere beregninger af skatten for en selystændig erhvervsdrivende og en ho-

vedaktionær. Gennemgangen af personskatteloven er ikke udtømmende, men udvalgt i forhold til

opgavens problemstilling.

Efterfølgende vil begreberne "selystændig erhvervsdrivende" og "hovedaktionær" blive gennemgå-

et for klarlæggelse af de to persongrupper, som opgaven vil behandle. Kapitlerne vil endvidere være

omfattet af en juridisk beskrivelse af virksornheden/selskabet.

For at belyse de skattemæssige forskelle på beskatningen af den sel ystændige erhvervsdrivende og

hovedaktionæren gennemgås lovgrundlaget for beskatningen af de to persongrupper og virksom-

hedsformer efterfølgende. Herigennem identificeres de væsentligste skattemæssige forskelle. Der

afsluttes med en delkonklusion, som besvarer problemformuleringens spørgsmål 1. På grund af op-

gavens omfang er det ikke muligt at foretage en fuldstændig gennemgang af lovgrundlaget for den

selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren. Opgaven vil derfor fokusere på de væsentligste

forskelle i beskatningen.

På grundlag af en eksisterende virksomhed (modificeret) er der udarbejdet en model, som anvendes

til besvarelse af problemformuleringens spørgsmål 2. For at sammenholde beskatningen ved drift

og ophør for den selystændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren, er et ønsket rådighedsbeløb

fastsat til kr. 500.000. Beskatningen heraf vil blive sammenlignet for at vurdere forskellen af den

selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren.

Herefter vil det blive analyseret hvilken betydning ændringerne foreslået i Forårspakke 2.0 har på

konklusionerne fra problemformuleringsspørgsmål 2. Dette vil blive analyseret ved, at de foreslåede

satser jf. Forårspakke 2.0 medtages. Analysen heraf vil blive afsluttet med en delkonklusion, som

besvarer problemformuleringsspørgsmål 3.
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Endeligt vil det blive analyseret, hvilken påvirkning betænkning vedrørende ophævelse af begræns-

ningen for aktionærlån har for hovedaktionærens mulighed for at sammensætte indkomsten. Analy-

se vil lægge vægt på, hvorvidt der er fordele for hovedaktionæren at låne penge i selskabet, frem for

at modtage løn og/eller udbytte. Kapitlet vil blive afsluttet med en delkonklusion, som besvarer

problemformuleringens spørgsmål 4.

1.3.1	 Kritik af metoden

Beregningerne i opgaven er foretaget ud fra en virksomheds- og selskabsmodel, der er udarbejdet

ud fra en række afgrænsninger. Det kan derfor ikke antages, at opgavens konklusioner er gældende

for alle andre virksomheder/selskaber. Ligeledes er de anvendte beregninger til sammenligning af

beskatningen af den selystændige erhvervsdrivende og hovedaktionær, beregnet ud fra en forudsæt-

ning om et fastsat rådighedsbeløb. Sammenligningen gør sig dermed kun gældende i det pågælden-

de tilfælde.

1.4 Målgruppe

Opgavens målgruppe er revisorer, der arbejder med selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktio-

nærer. Formålet er at give revisorer baggrund for at rådgive om de skattemæssige forskelle ved be-

skatning af en selvstændig erhvervsdrivende og en hovedaktionær — Ikke mindst give et indblik i

Forårspakke 2.0's påvirkning af beskatningen.
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1.5 Struktur

Opgavens struktur er som illustreret nedenfor:
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Kapitel 2 — Generel beskatning

2 GENEREL BESKATNING

Kapitlet er kortfattet at beskrive beskatningen af selystændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer

i Danmark. Beskatningen af lønmodtagere samt selvstændige erhvervsdrivende vil blive behandlet

og anvendt til at belyse problemstillinger herom.

Beregning af skatter for personer og selskaber er baseret på regelsæt, der væsentligt adskiller sig fra

hinanden. Skatteberegningen for personer er baseret på en opdeling af indkomsten i en række for-

skellige grundlag, der beskattes på forskellige niveauer. Hvorimod selskaber i videre udstrækning,

dog med undtagelser, er baseret på samme beskatningsgrundlag og skattesats.

2.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst

2.1.1	 Indkomstopgørelsen

Personer, der er skattepligtige til Danmark, skal betale skat til staten og kommunen af deres skatte-

pligtige indkomst. Skattepligten reguleres efter skattelovgivningens almindelige regler, der er for-

skellige afhængig af, om den skattepligtige oppebærer indkomsten som en lønmodtager eller selv-

stændig erhvervsdrivende. Beskatningen efter reglerne i personskatteloven (herefter PSL) vil i ho-

vedtræk blive gennemgået.

Til brug for beregningen af indkomstskatten til stat og kommuner skal den skattepligtige indkomst

opgøres i forskellige indkomstformer efter reglerne i PSL §2:

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Aktieindkomst

CFC-indkomst

Indkomstformerne bruges til beregning af indkomstskatten, som er progressiv i det danske skattesy-

stem. Det vil sige, at skatteprocenten stiger i takt med, at indkomsten stiger. Indkomstskatten kan

dog maksimalt udgøre 59% på grund af skatteloftet, eksklusiv kirkeskat på 0,7% (landsgennemsnit)

og AM-bidrag på 8% jf. bilag 2. Beregning af indkomstskat vil blive gennemgået i afsnit 2.2.

CFC-indkomst (Controlled Foregin Companies) omfatter finansieringsindkomst, som optjenes i visse udenlandske sel-

skaber hjemhørende i Skatteparadiser, jf. Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 1, side 76. Dette vil ikke blive gennemgået

nærmere jf. afgrænsningen.
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2.1.2	 Skattepligtig indkomst

Den skattepligtige indkomst beregnes som summen af personlig indkomst efter PSL §3, stk. 1 og

kapitalindkomst efter PSL §4 med fradrag af ligningsmæssige fradrag og omfatter således al skatte-

pligtig indkomst, der ikke er aktieindkomst efter PSL §4 a eller CFC-indkomst jf. PSL §4 b, stk. 2.

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan illustreres som følger:

Figur Opgorelse af skattepligti indkomst
Personlig indkoms
Fradrag heri

Kapitalindkomst
Fradrag heri

Ligningsmæssige fradrag
= Skattepligtig indkomst

K Ide: Egen tilvirkning

2.1.3 Personlig indkomst

I henhold til PSL §3 omfatter den personlige indkomst alle de indkomster, der indgår i den skatte-

pligtige indkomst, som ikke er kapitalindkomst jf. PSL §4, aktieindkomst jf. PSL §4a, og CFC-

indkomst jf. PSL §4b. Som eksempler på den personlige indkomst kan nævnes lønindkomst, hono-

rarer, pensionsindtægter og overskud af personlig virksomhed.

I den personlige indkomst kan den selvstændige erhvervsdrivende fradrage en række udgifter, der er

oplistet i PSL §3, stk. 2. For at opnå fradrag efter PSL §3, stk. 2, skal udgifter være driftsrelaterede

og dermed have medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten ved selvstændig virk-

somhed. For selvstændige erhvervsdrivende medfører denne fradragsret således, at driftsrelaterede

udgifter kan fradrages direkte i den personlige indkomst. Fradragsretten af renteudgifterne vil blive

gennemgået i afsnit 3.2.

Opgørelsen af den personlige indkomst følger ikke nettoindkomstprincippet, idet det alene er udgif-

ter, der er angivet i PSL §3, stk. 2, der kan fradrages.

2.1.4 Kapitalindkomst

Kapitalindkomsten er summen af de indtægter og udgifter, som relaterer sig til den skattepligtiges

formue. PSL §4 beskriver udtømmende en række indtægter og udgifter, som er omfattet af kapital-

indkomst.

9
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Kapitalindkomsten opgøres efter nettoindkomstprincippet, hvormed menes, at udgifter og indtæg-

ter, der skal henregnes til kapitalindkomst, modregnes.

De hyppigste typer af kapitalindkomst er private eller erhvervsmæssige renteindtægter og renteud-

gifter samt kapitalafkast fra virksomheder i virksomhedsordningen. Det fremgår endvidere af PSL

§4 stk. 2, at omkostninger der i årets løb er anvendt til at erhverve og sikre kapitalindkomsten, kan

fradrages i opgørelsen heraf. Dette omfatter ikke almindelige driftsomkostninger, som kan fradrages

i den personlige indkomst, men udelukkende omkostninger, der er relateret til kapitalindkomsten.

Kapitalindkomsten indgår ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Ved anvendelse af netto-

indkomstprincippet kan kapitalindkomsten blive negativ og skal dermed udelukkende modregnes i

den skattepligtige indkomst. Fradragsværdien heraf er begrænset til skattesatserne for kommune-,

kirkeskat og sundhedsbidraget jf. afsnit 2.2.3. Dermed opnås en lavere fradragsværdi for udgifter,

der kan henregnes til kapitalindkomst.

	

2.1.5	 Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag dækker over de udgifter, som kan fratrækkes ved opgørelse af den skatte-

pligtige indkomst, men ikke ved opgørelse af hverken den personlige indkomst eller kapitalindkom-

sten. Sådanne udgifter har en skatteværdi, der svarer til den samlede skatteprocent til kommune,

kirke og sundhedsbidrag (33,5%) jf. bilag 2.

Ligningsmæssige fradrag fragår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For sel ystændige er-

hvervsdrivende kan der kun opnås fradrag i den personlige indkomst for de udgifter, som ikke alle-

rede er fradraget under de almindelige driftsomkostninger. Dette kan eksempelvis være faglige kon-

tingenter, bidrag til A-kasse mm.

	

2.1.6	 Aktieindkomst

Som nævnt tidligere beskattes aktieindkomst ikke i den skattepligtige indkomst, men uafhængigt af

de andre indkomster efter PSL §8a. Aktieindkomsten er defineret i PSL §4a og udgør typisk aktie-

udbytter og udlodninger samt visse fortjenester og tab efter aktieavancebeskatningsloven (ABL).

Aktieindkomsten beskattes med 28% af den del, der er under kr. 48.300 og med 43% af den del, der

ligger mellem kr. 48.300 og kr. 106.100. Den resterende del, der overstiger kr. 106.100, bliver be-

skattet med 45%.
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Figur 2: Heregning af skat af aktieindkom t
Aktieindkomst
Beregningsgrundlag

28 % af beregningsgrundlaget op til kr. 48.300
43 % af beregningsgrundlaget fra kr. 48.300 til kr. 106.100
45 af beregningsgrundlaget over kr. 106.100
Skat af aktieindkomst

1(11.&: F..n tilvirknimz

Beskatningen af aktieindkomst er med til at skabe symmetrien i den samlede beskatning. Ideen bag

symmetrien er, at uanset om personen vælger udelukkende at få løn eller sammensætte denne som

løn og udbytte, vil beskatningen således være stort set ens.

2.2 Beregning af indkomstskat

Det danske skattesystem er som tidligere nævnt progressivt, hvilket betyder, at der betales en sti-

gende procentandel i skat jo højere indkomsten bliver. Progxessionen er indbygget i skattesystemet

ved, at den samlede skat består af flere skatter, der opkræves på forskellige grundlag, og ved at nog-

le af skatterne er bundfradrag, således at der ikke beregnes skat af indkomst under en vis gænse.

Bundfradragene er af forskellig størrelse, hvorfor nogle af skatterne bliver opkrævet af hele ind-

komsten, mens andre først får betydning, når indkomsten når op over en vis størrelse.

Indkomsttyper gennemgået i afsnit 2.1 anvendes som beregningsgrundlag for indkomstskat til sta-

ten og kommunen. Beregningen af skatterne samt arbejdsmarkedsbidrag vil blive gennemgået ne-

denfor.

2.2.1	 Personfradrag

Alle personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, har efter PSL §10, stk. 1 fradrag på kr.

42.900, som fratrækkes beregningen af indkomstskatterne. Indkomstskatterne beregnes derved af

indkomst ud over personfradraget.

2.2.2 AM-bidrag

Pligten til at betale arbejdsmarkedsbidrag påhviler lønmodtagere omfattet af AMFL §7, stk. 1, og

selvstændige erhvervsdrivende omfattet af AMFL §7, stk. 2. AM-bidraget udgør jf. AMFL §3 8%

og beregnes af den skattepligtige indkomst, således at det reducerer beregningsgrundlagene for ind-

komstskatterne.

1 1



Fi ! ur 3: Beretning af de kommu ale skatte t
Skattepligtig indkomst
Personfradrag
Beregningsgrundlag

24,8 % i kommuneskat af beregningsgrundlaget
8 % i sundhedsbidrag af beregningsgrundlaget
0,70 % i kirkeskat af beregningsgrundlaget
Skat i alt

Kilde: E en
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2.2.3 Kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag

Beregningsgrundlaget for skatterne er den skattepligtige indkomst med fradrag af skatteværdien af

personfradraget. Skatteprocenten fastsættes af de enkelte kommuner, hvorfor beskatningen afhæn-

ger af bopælen. Kirkeskatten er frivillig og angår kun medlemmer af folkekirken.

Sundhedsbidraget blev indført i 2007 som led i nedlæggelse af amterne og erstatter dermed delvist

den tidligere opkrævede amtsskat. Sundhedsbidraget udgør 8% og beregnes af den skattepligtige

indkomst jf. PSL §8 på samme måde som kommune- og kirkeskatten.

2.2.4 Bund-, mellem- og topskat

Beregningen af bund-, mellem- og topskat er indbegrebet af den progressive beskatning. Beskatnin-

gen af indkomster som overstiger bundgrænserne pålægges mellem- og topskat. Den samlede be-

skatning er dog begmnset af skatteloftet jf. PSL §19, hvilket betyder, at indkomstskat samt de

kommunale skatter, eks1dusiv kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag sammenlagt ikke må overstige en

beskatning på 59%. Såfremt skatteloftet overskrides, beregnes et nedslag i topskatten.

Bundskatten beregnes jf PSL §6 som 5,04% af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapi-

talindkomst.
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Personlig indkomst efter AM-bidrag
Positiv nettokapitalindkomst
Personfradrag
Beregningsgnmdlag

5,04 % i bundskat af beregningsgrundlag
Bundskat i alt

Kilde • Lgen tilvirkning

XX
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Figur 4: Beregning af bundskat

Mellemskatten beregnes jf. PSL §6a, stk. 1, med 6% af den personlige indkomst med tillæg af posi-

tiv kapitalindkomst. Grænsen for beregning af mellemskatten er pr. 1. januar 2009 blevet hævet fra

kr. 279.800 (2008) til kr. 347.200, således at det i dag svarer til bundgænsen for topskat. Hævning

af grænsen betyder, at skatten på én gang stiger med 21%, når indkomsten overstiger kr. 347.200.

Det progressive beskatningssystem får dermed et "knæk", hvilket er illustreret i figur 5 nedenfor,

hvor beskatningen i årene 2008 og 2009 er sammenlignet.

Figur Trappediagram over skattesatser og bundfradra! for 2008 og 2009

2008
Skattesatser i pct.
	 2009

41.000	 279.800

Indkomst

335.800 42 900	 347.200
	• Indkomst

60

Skattesatser i pet.

•

45

Kilde: Lgen tilvirkning

Topskatten udgør, jf. PSL §7, 15% og bliver beregnet af den personlige indkomst tillagt positiv ka-

pitalindkomst samt indskud på kapitalpension mm. omfattet af PBL §16, stk. 1 i det omfang beløbet

overstiger bundfradraget på kr. 347.200.

Skatten i de forskellige kommuner er svingende, og kan være så høj, at den maksimale skattepro-

cent kommer op på 61,63%2 af den sidst tjente krone. I disse tilfælde gives nedslag i topskatten, så

der maksimalt betales 59% af den sidst tjente krone og dermed opfyldes reglerne i PSL §19 vedr.

skatteloft.

2 Revisormanual 09 s. 112. Kommune- og kirkeskat for Lolland kommune udgør 27,93%, hvilket er det højeste i Dan-

mark.
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Figur 6: Beregning af op- erg mellemskatter
Personlig indkomst efter AM-bidrag
Positiv nettokapitalindkomst
Indskud på kapitalpension
Bundfradrag kr. 347.200
Beregningsgrundlag

6% i mellemskat af beregningsgrundlaget
15% i topskat af beregningsgrundlag
Nedslag for beskatning over 59%
Top- og mellemskatter i alt

Kflde: Egen tilvirkning
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2.3 Sammenfatning

Både den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren skal betale skat til staten og kommu-

nen af deres skattepligtige indkomst. Ved opgørelse af denne skelnes der mellem indkomstformer-

ne: personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag, aktieindkomst og CFC-

indkomst. Indkomstformerne bruges som beregrfingsgrundlag for indkomstskatten.

Indkomstskatten er progressiv, men kan maksimalt udgøre 59% af den samlede indkomst, undtaget

kirkeskat på 0,70% og AM-bidrag på 8%. Aktieindkomst beskattes med henholdsvis 28%, 43% og

45% afhængig af størrelsen af beregningsgrundlaget for indkomsten.

De i kapitlet behandlede områder kan sammenfattes som vist i nedenstående figur 7.

figur 7: Beskataings runt ag o skattesatser 2009
SKATTEART

Bundskat

Mellemskat

Topskat

Sundhedsbidrag
Kommuneskat
Kirkeskat

SKATTESATS BESKATNINGSGRUNDLAG

Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
+ indskud til kapitalpensionsord-
ninger

8,00%
24,80%	 Skattepligtig indkomst
0,70%

BUNDFRADRAG

42.900

347.200

347.200

42.900

5,04%

6,00%

15,00%

Aktleindkomstskat	 28,00%	 under 48.300

	

43,00%
	 Aktieindkomst	 fra 48.300 - 106.100

	

45,00%
	

over 106.100
AM-bidrag	 8,00%

	
Grundlag for  AM-bidrag
	

ingen
WW k m. elk
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3 BESKATNING AF DEN SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRI-
VENDE VED DRIFT AF VIRKSOMHED

I kapitlet foretages gennemgang af de gældende regler i virksomhedsordningen. Gennemgangen er

ikke en udtømmende beskrivelse af virksomhedsordningen, men er udvalgt i forhold til opgavens

problemstilling.

Indkomsten fra en virksomhed beskattes som udgangspunkt efter regler i PSL, der er gennemgået i

afsnit 2. Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan som alternativ til

beskatning efter PSL vælge at lade sig beskatte efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastord-

ningen3 . Begge ordninger er blot skatteberegningssystemer og indeholder derfor ikke selvstændige

regler4 om opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

3.1 Formål med virksomhedsordningen

Før indførelsen af virksomhedsordningen har det været mere fordelagtigt at drive virksomhed i sel-

skabsform end virksomhed. For at udligne denne fordel, blev virksomhedsordningen vedtaget ved

lov nr. 144 af 19. marts 1986 og har derved givet den selvstændige erhvervsdrivende et alternativ til

beskatning efter reglerne i PSL. Vedtagelse af loven giver den selvstændige erhvervsdrivende føl-

gende fordele i forhold til beskatning efter regler i PSL:

• Fuld fradragsret for virksomhedens driftsudgifter, herunder renteudgifter ved opgørelsen af

virksomhedens resultat, ligesom det i dag er gældende for et selskab. Beskattes virksomhe-

dens indkomst efter reglerne i PSL, udgør skatteværdien af negativ kapitalindkomst kun

33,5%.

• Virksomhedsordningen giver mulighed for at spare det overskud op, der ikke hæves mod at

aconto beskatte overskuddet med en foreløbig virksomhedsskat på 25%, som svarer til be-

skatning af overskud i et selskab. Alternativet er beskatningen efter PSL, hvor hele over-

skuddet bliver beskattet med op til marginalskatteprocenten på 63% for topskat inkl. AM-

bidrag.

• For at sidestille kapitalplacering i erhvervsvirksomhed skattemæssigt med en kapitalplace-

ring i f.eks. obligationer, er der i virksomhedsordningen mulighed for at beregne kapitalaf-

kast som en forrentning af virksomhedens egenkapital. Kapitalafkastet beskattes efter sam-

me regler som kapitalindkomst jf. PSL §4 og kan fratrækkes i virksomhedens overskud. Der

3 Kapitalafkastordningen vil ikke blive gennemgået nærmere jf. afgrænsning.
4 Bortset fra en renteperiodiseringsregel i VSL §6, stk. 2 som vil blive gennemgået nærmere i afsnit 3.4.2.
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beregnes ikke AM-bidrag af kapitalafkast efter AMB §10, stk. 2, 1. pkt., hvilket betyder, at

den selvstændige erhvervsdrivende sparer 8% på den del af overskuddet, der hæves som ka-

pitalafkast. Ved anvendelse af regler i PSL beskattes hele overskuddet som personlig ind-

komst.

• Den progressive beskatning kan for den selvstændige erhvervsdrivende betyde høje indkom-

ster et år og lave efterfølgende år. For at opnå en jævn beskatning hen over årene, kan selv-

stændige erhvervsdrivende konjunkturudligne i virksomhedsordningen. Ordningen giver den

fordel, at det opsparede overskud, som er blevet beskattet lempeligere i opgangsåret, kan

udbetales og beskattes i året, hvor indkomsten er lavere. Dette er ikke en mulighed ved an-

vendelse af reglerne i PSL.

Reglerne i virksomhedsordningen anvendes til at fordele virksomhedens overskud i personlig ind-

komst og kapitalindkomst til beskatning efter PSL og virksomhedsindkomst 5 til beskatning efter

VS L.

3.2 Betingelser for anvendelse af virksomhedsordningen

3.2.1	 Selvstændig erhvervsvirksomhed

Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende reglerne i virk-

somhedsordningen. VSL indeholder ikke en definition af begrebet "sel ystændig erhvervsvirksom-

hed", og ved vurdering heraf lægges der vægt på ligningsvejledningen (LV) E.A.4.1, der definerer

selystændig erhvervsvirksomhed som følger:

"Selvstændige erhvervsdrivende er normalt kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko ud-

øves en virksomhed af økonomisk karakter og med formål at opnå overskud. Endvidere må det være

en forudsætning, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort pe-

riode. Endeligt må det være en forudsætning, at virksomheden ikke er af ganske underordnet om-

fang. Det er uden betydning, om den skattepligtige herudover har indkomst som lønmodtager.

Ligningslovens definition lægger op at til der skal ske en yderligere afgrænsning mellem erhvervs-

drivende, lønmodtager og hobbyvirksomhed.

5 Begrebet "virksomhedsindkomst" skal forstås som resterende overskud efter kapitalatkast og de i indkomståret fore-

tagne hævninger Dvs. virksomhedsindkomst er det overskud, der kan opspares.
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Afgrænsningen mellem lønmodtager og erhvervsdrivende findes i CIRK 1994-07-04 nr. 129 til

PSL6 . Endvidere er lønmodtagers indkomst defineret i KSL §43 som A-indkomst, som indkomst

der er oppebåret i tjenesteforhold og kan derfor ikke betegnes som selvstændig erhvervsvirksomhed

jf. LV-E.A.4.2. En erhvervsdrivende, der kun betjener én stor kunde, er således betragtet som en

lønmodtagerforhold.

Konsekvensen af at være en lønmodtager er, at anvendelsen af virksomhedsordningen ikke kan fin-

de sted samtidig med, at man heller ikke har fradrag for udgifter, som i årets løb var anvendt til at

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Hobbyvirksomhed er ikke defineret i skattelovgivningen, men er præciseret i LV-E.A.1.2.2, hvoraf

det fremgår, at hobbyvirksomhed typisk er et udslag af personlig interesse, hvor indtægtserhvervel-

sen ikke er det primære foimål.7

Konsekvensen af at have hobbyvirksomhed er, at underskuddet ikke kan fratrækkes i anden ind-

komst eller fremføres til modregning i efterfølgende år.

Begrebet "selvstændig erhvervsvirksomhed" adskiller sig fra lønmodtager og hobbyvirksomhed

ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed med det formål at indvinde økonomisk

udbytte.

Det er i domspraksis påvist, hvor svært det er at definere, om den skattepligtige person er lønmod-

tager eller selvstændig erhvervsdrivende. Et eksempel herpå, er afgørelsen 8 vedrørende en tupper-

ware sælger, som anså sig selv for selvstændig erhvervsdrivende, eftersom vedkommende selv be-

stemte arbejdstiden, afholdt udgifter til køb og dermed pådrog sig en økonomisk risiko. Højesteret

gav tupperware sælgeren medhold og anførte, at sælgeren ikke var lønmodtager efter ferieloven og

samtidig havde adgang til at udføre arbejde for andre, hvilket betyder, at sælgeren er selvstændig

erhvervsdrivende.

Hobbyvirksomhed er kendetegnet ved, at det primære formål ikke er at opnå fortjeneste, som f.eks.

i en afgørelse fra skat9 vedrørende en racerkører. Her konkluderes det, at virksomheden ikke var op-

rettet med henblik på systematisk indtægtserhvervelse, men derimod at være et udslag af personlig

interesse for motorsport og anses dermed for en hobbyvirksomhed.

Henvises til bdag 3 for gennemgang af forhold, der lægges vægt på ved vurdering om der er tale om en lønmodtager.

7 Henvises til bilag 4 for gennemgang af kriterier, der kendetegner en hobbyvirksomhed.
s TfS 1996.449H
9 SKM 2008.321VLR
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3.2.2 Krav ved valg af virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen kan ikke benyttes, hvis indkomsten fra virksomheden er kapitalindkomst ef-

ter PSL §4. stk. 1, nr. 10, 12 eller 13. Endvidere kan aktier m.v., der er omfattet af ABL samt ufor-

rentede obligationer, indeks- og præmieobligationer, bortset fra konvertible obligationer, ikke indgå

i virksomhedsordningen, med mindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver jf. VSL

§1, stk. 2.

Virksomhedsordningen kan ikke indeholde blandet benyttede aktiver, men undtagelsesvist kan

blandet benyttede biler og ejendomme indeholdes i virksomhedsordningen.

Endvidere skal virksomhedsøkonomi og privatøkonomi holdes adskilt, hvorfor transaktioner mel-

lem økonomierne skal registreres jf. VSL §2, stk. 4.

3.3 Indskudskonto

Vælger den selvstændige erhvervsdrivende at anvende virksomhedsskattelovens regler om virk-

somhedsordning, skal der ved indtræden i virksomhedsordningen foretages en opgørelse af en ind-

skudskonto, som er en opgørelse af de aktiver og gældsposter, der overføres til virksomheden jf.

VSL §3, stk. 3. Indskudskontoen er således et udtryk for, hvor store beløb, der er indskudt i virk-

somheden af i forvejen beskattede midler og som følge heraf kan overføres fra virksomhedsøkono-

mien til privatøkonomien skattefrit i henhold til hæverækkefølgen, jf. VSL §5.

Indskudskontoen opgøres primo det indkomstår, hvor virksomhedsordningen første gang anvendes

jf. VSL §3, stk. 2. Efter indskudskontoen er opgjort, vil denne kunne blive påvirket af yderligere

indskud og hævninger, som overstiger overskuddet jf. VSL §3, stk. 6.

Hovedreglen er, at alle erhvervsmæssige aktiver skal indgå i virksomhedsordningen og dermed re-

gistreres på indskudskontoen. Jf. afsnit 3.2.2 gælder det en række aktier og obligationer, der ikke

kan indgå i virksomhedsordningen. Ligeledes kan aktiver med blandet benyttelse ikke indgå, med

mindre der er tale om biler og fast ejendom, jf. VSL §1, stk. 3. For blandet benyttede biler, kan den

selvstændige erhvervsdrivende selv vælge, om bilen skal indgå som et fuldt erhvervsmæssigt aktiv,

eller holdes udenfor. For ejendomme skal den erhvervsmæssige del indgå i virksomhedsordningen,

såfremt der er foretaget en ejerboligvurdering i henhold til VUL §33, stk. 3 og 5.

Værdiansættelsen af aktiverne er forskellig alt afhængig af, hvilket type aktiv der er tale om. I bilag

5 er en gennemgang af værdiansættelsesmetoderne.
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3.3.1	 Negativ indskudskonto

Negativ indskudskonto kan ske som følge af, at den sel ystændige erhvervsdrivende ved indtræden

har overført gæld fra privatøkonomien til virksomheden, eller under anvendelse af virksomhedsord-

ningen har hævet mere end overskuddet og det oprindelige indskud.

Når indskudskontoen er negativ ved indtræden kan den sættes til nul, dog kun i det omfang den

selvstændige erhvervsdrivende på retlig vis kan dokumentere, at alle aktiver og gældsposter er med-

taget i opgørelsen af indskudskontoen, samt at den medtagne gæld udelukkende er erhvervsmæssig

jf. VSL §3, stk. 5. Kan den selvstændige erhvervsdrivende ikke bevise dette, kan indskudskontoen

ikke nulstilles, men derimod skal der foretages en rentekorrektion, som beskrevet i afsnit 3.4.3.

Som tidligere nævnt, kan den negative indskudskonto ved indtræden sættes til nul, dette kan være

en fordel idet man undgår rentekorrektionen. Korrektion vil medføre, at der "flyttes" beløb fra kapi-

talindkomst til personlig indkomst og dermed beskattes hårdere.

3.4 Renter i virksomhed

Den skattemæssige behandling af renter er forskellig når der tales om personskattelovens regler og

reglerne i virksomhedsordningen. I følgende afsnit vil den skattemæssige værdi af renterne for hver

af beskatningsformerne blive gennemgået.

	

3.4.1	 Renter efter personskattelovens regler

Ved anvendelse af personskattelovens regler beskattes renter som kapitalindkomst. Der skelnes ikke

imellem, om renterne er vedrørende erhverysmæssige eller private gældsforpligtigelser. Alle renter,

både erhvervsmæssige og private, behandles som kapitalindkomst. Som følge heraf er det uden be-

tydning, om privat gæld medtages i virksomheden.

	

3.4.2	 Renter efter virksomhedsordningens regler

Ved anvendelse af virksomhedsordningen indgår renter i den personlige indkomst. Herved opnår

den selystændige erhvervsdrivende både et fradrag i AM-bidraget, de kommunale skatter og ind-

komstskatterne. Dermed opnår den selystændige erhvervsdrivende maksimal skattemæssig fra-

dragsværdi for de erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst, og der skal som følge

heraf skelnes imellem, om renteudgifterne er vedrørende erhvervsmæssige eller private gældsfor-

pligtigelser. Renteudgifter uden for virksomhedsordningen behandles efter personskattelovens reg-

ler, og kan således kun fradrages i anden positiv kapitalindkomst.
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Det skal bemærkes, at der i virksomhedsordningen gælder en særregel for den skattemæssige be-

handling af renteudgifter og -indtægter. I henhold til LL §5, stk. 1, skal renteudgifter først medreg-

nes i den skattepligtige indkomst på forfaldstidspunktet og periodiseringen af disse er et krav jf.

VSL §6, stk.2.

Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan den selvstændige erhvervsdrivende endvidere opnå

en beskatning af investering i egen virksomhed som kapitalindkomst, der vil blive gennemgået i af-

snit 3.6.

3.4.3	 Rentekorrektion og den selykontrollerende effekt

De i virksomhedsskatteloven indbyggede mekanismer vedrørende rentekorrektion og opgørelsen af

kapitalafkast udgør tilsammen den selvkontrollerende effekt. Ved rentekorrektion overføres et ren-

tekorrektionsbeløb fra kapitalindkomsten til beskatning som personlig indkomst, jf. VSL §11, stk.

3. Rentekorrektion modvirker derved den skattemæssige fordel, der er ved at overføre privat gæld

til virksomhedsøkonomien.

Som følge af muligheden for at opnå fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter i virksom-

heden, kan der som udgangspunkt være et incitament til at medtage privat gæld i virksomheden.

Denne fordel bliver reduceret af den selvkontrollerende effekt, da overførslen af privat gæld til

virksomhedsøkonomien reducerer kapitalafkastgrundlaget, hvorefter kapitalafkastet tilsvarende re-

duceres. Den del af virksomhedens overskud, der kan overføres til beskatning som kapitalindkomst,

formindskes og den personlige indkomst forøges tilsvarende. Den beskrevne mekanisme gør sig

kun gældende i de tilfælde hvor lånerenten er lig kapitalafkastsatsen og dermed opnås der ingen

skattemæssig gevinst ved at overføre privat gæld til virksomhedsøkonomien, når lånerenten er lig

kapitalafkastsatsen.

Er lånerenten større end kapitalafkastsatsen, medfører det, at kapitalafkastet formindskes med et

mindre beløb end de private renteudgifter. Dette medfører, at den personlige indkomst bliver min-

dre og kapitalindkomsten tilsvarende større. Der er deinied en fordel i at overføre privat gæld til

virksomhedsøkonomien, når lånerenten er højere end kapitalafkastsatsen, idet den del af overskud-

det til beskatning i den personlige indkomst bliver mindre og kapitalindkomsten mindre. Besparel-

sen er i AM-bidraget.

Er lånerenten mindre end kapitalafkastsatsen, er der ikke en fordel i at medtage privat gæld i virk-

somhedsøkonomien. Dette skyldes, at den personlige indkomst til beskatning vil være større og be-

skatningen af kapitalindkomst mindre.
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Det er således forholdet mellem kapitalatkastsatsen og lånerenten, der har betydning for om den

selvkontrollerende effekt i virkeligheden er effektiv.

3.5 Opgørelse af virksomhedens overskud

Virksomhedsordningen indebærer, at virksomhedens overskud skal opgøres og fordeles i personlig

indkomst og kapitalindkomst, som beskattes efter PSL samt resterende virksomhedsindkomst, som

beskattes efter VSL. Denne fordeling er illustreret i kassesystemet i figur 8 og vil blive beskrevet i

de dertil hørende afsnit.

Figur 8: Kassesys

OPSPARET
OVERSKUD

(3.8)

VIRKSOMHEDS

SKAT

V[rksomhedbeskatnine; s. [47 sannt egen tik	 r'

Virksomhedens overskud opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler i VSL §6, stk. 1.

Hertil gælder en række særregler:

Renterne skal periodiseres således, at renteindtægter og -udgifter medtages i det år de vedrører, jr.

VSL §6, stk. 2. Reglen om periodisering af renter er en konsekvens af, at den selvstændige er-

hvervsdrivende fra år til år frit kan vælge, om beskatningen skal være efter PSL eller VSL. På den

måde undgås det, at den selvstændige erhvervsdrivende flytter renteindtægter og udgifter til det år,

hvor det er mest fordelagtigt.

I henhold til LL §13, stk. 1, er omkostninger til faglige kontingenter fradragsberettigede i den skat-

tepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag og ikke fradragsberettigede virksomhedsom-

kostninger.
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Omkostninger vedrørende privatøkonomien afholdt og udgiftsført i virksomheden skal refunderes

af den selvstændige erhvervsdrivende. Værdier af den selystændige erhvervsdrivendes benyttelse af

virksomhedens aktiver, som f.eks. fri bil, fri telefon mv., skal ligeledes refunderes af den selvstæn-

dige erhvervsdrivende. Værdien skal tillægges overskuddet og krediteres på hævekontoen. Har den

selystændige erhvervsdrivende i året afholdt udgifter af private midler, men som er virksomheds-

omkostninger, kan virksomheden refundere beløbene jf. VSL §4, stk. 4 ved at fratrække beløbene i

årets overskud og kreditere hævekontoen.

3.6 Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag

Virksomhedens overskud opdeles i kapitalafkast og resterende overskud. Som nævnt i afsnit 3.4.2

anvendes kapitalatkast til at ligestille investeringen i egen virksomhed med en investering i obliga-

tioner eller lignende værdipapirer. Derfor anses kapitalafkastet som en forrentning af virksomhe-

dens kapital.

Kapitalafkastet beregnes som kapitalafkastgrundlaget gange med afkastsatsen jf. VSL §7, stk. 1.

Satsen for 2008 er 5% 1 °. Kapitalafkastet må ikke blive negativt, dog kan kapitalgrundlaget være ne-

gativt. Såfremt kapitalafkastgrundlaget er negativt, bliver kapitalafkastet ligeledes negativt, og skal

sættes til nul. Endvidere må kapitalafkastet ikke overstige årets skattepligtige overskud.

Kapitalafkastet skal medregnes til den sel ystændige erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst som

kapitalindkomst, jf. PSL §4, stk. 1 nr. 3. Den del af overskuddet som henføres til kapitalafkastet be-

skattes lempeligere, da der ikke skal betales AM-bidrag af kapitalindkomst.

Kapitalafkastgrundlaget skal i henhold til VSL §8, stk. 1 opgøres ved indkomstårets begyndelse

som virksomhedens aktiver med fradrag af virksomhedens gæld. Herudover fratrækkes beløb, der

er hensat til senere faktisk hævning, indestående på mellemregningskonto og beløb, der overføres

fra virksomhedsøkonomi til privatøkonomi med virkning fra årets begyndelse.

Aktiver og forpligtelser værdiansættes som hovedregel efter samme principper som ved opgørelse

af indskudskontoen jf. bilag 5, med undtagelsen af fast ejendom, som værdiansættes til den kontante

anskaffelsessum og dermed ikke har en valgfrihed mellem alternative principper.

it) 2009-sats er ikke kendt på tidspunktet for udarbejdelse af opgaven.
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Kapitalafkastgrundlag opgøres årligt og følger dermed udviklingen af de værdier virksomhedens

aktiver og passiver har fra år til år.

3.7 Opsparet overskud

Overskud i virksomheden fratrukket kapitalafkast, kaldet resterende overskud, fordeles i hævet

overskud og virksomhedsindkomst. Virksomhedsindkomsten udgør opsparet overskud i virksomhe-

den samt den foreløbige beskatning af denne. Det opsparede beløb udgør den del af overskuddet,

som den selvstændige erhvervsdrivende ikke hæver og skal dermed ikke medregnes ved dennes

indkomstopgørelse for indtjeningsåret, men indgår på virksomhedens konto for opsparet overskud

jf. VSL §10, stk. 2. For at opgøre det opsparede overskud, skal hævninger i virksomheden opgøres

først.

Den selvstændige erhvervsdrivende kan kun opspare overskuddet, hvis de samlede hævninger ikke

overstiger årets overskud. Dette gælder såvel for de tvungne hævninger efter hæverækkefølgen samt

de hævninger den selvstændige erhvervsdrivende har overført til privatøkonomien.

3.8 Hævninger og hæverækkefølgen

Ved overførsler af værdier fra virksomheden til privatøkonomien, skal dette foretages i en bestemt

hæverækkefølge, jf. VSL §5. Hæverækkefølgen er i realiteten et system der bestemmer, hvor stor

en andel af årets overskud, der skal beskattes som personlig indkomst. Denne rækkefølge er indført

for at sikre, at den selvstændige erhvervsdrivende bliver fuldt beskattet af virksomhedens overskud,

før der kan hæves på indskudskontoen, fordi virksomhedens overskud beskattes som enten kapital-

indkomst eller personlig indkomst, mens overførsler fra indskudskontoen er skattefrie.

Ikke alle overførsler er beskrevet i hæverækkefølgen jf. VSL §5, hvorfor den udvidede hæverække-

følge er illustreret i figur 9. Den udvidede hæverækkefølge er beskrevet i LV-E.G.2.6.5 som en

samlet specifikation af alle overførslerne fra virksomheden til den selvstændige erhvervsdrivende.

Overførsler fra virksomheden til den selvstændige erhvervsdrivende kan enten ske med faktiske

hævninger eller ved beløb, der jf. LV-E.G.2.4.4 anses for hævet samt hensættelser til senere hæv-

ning. Eksempelvis kan beløbene som anses for hævning være fri bil, forbnig af egne varer og lig-

nende.
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Ved at hensætte til senere hævning, bliver beløbet ikke faktisk hævet, men blot beskattet i året. Til

gengæld kan beløbet hæves skattefrit på et senere tidspunkt.

Fi . ur 9: Den udvidede hieverakkefø e

Tvungne overførsler
1 Beløb, der er refusioner til den selvstændige erhvervsdrivende, for afholdelse af virksom-

hedens udgifter med private midler og som ikke er ført på mellemregningskontoen.
2 Beløb, der overføres til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle.
3 Beløb, der er overført til dækning af virksomhedsskat.
4 Beløb, der er hensat til senere hævning, som var hensat i primobalancen. 
5 Beløb, der hæves som årets kapitalafkast af finansielle aktiver.
Frivillige overførsler
6 Beløb, der udgør årets resterende overskud.
7 Beløb, fra konto for opsparet overskud, inkl, dertil hørende virksomhedsskat. 
8 Beløb, der overføres fra indskudskontoen.
9 Beløb, der overføres fra indskudskontoen, hvormed saldoen bliver negativ.

Ehilde: I en ii  rkmu	 mÉLV-I (i 2 5

De beløb, der er tvungne overførsler, skal som minimum hæves hvert år. I de tilfælde den selvstæn-

dige erhvervsdrivende hæver mere end det resterende overskud, skal der enten hæves af konto for

opsparet overskud fra tidligere år, eller af indskudskontoen. Endelig kan der blive tale om rentekor-

rektion, hvis der hæves så store beløb, at indskudskontoen bliver negativ.

3.9 Mellemregningskonto

Mellemregningskontoen kan anvendes til at overføre de kontante værdier fra privatøkonomien til

virksomhedsøkonomien. Mellemregningskontoen skal være uforrentet, og det er kun kontante beløb

der kan føres på mellemregningskontoen.

Mellemregningskontoen har den fordel, at tilbageførslen af værdierne til privatøkonomien ikke bog-

føres på indskudskontoen og dermed kan tilbageføres skattefrit uden om hæverækkefølgen. Dette

skyldes at værdier overført fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien allerede er beskattede.

Mellemregningskontoen må ikke være negativ, idet en negativ saldo på mellemregningskontoen er

udtryk for, at selvstændige erhvervsdrivende har hævet midler i virksomheden, som ikke i forvejen

er beskattede og vil dermed blive betragtet som lån i virksomheden. Såfremt saldoen på noget tids-

punkt er negativ, skal beløbet udlignes ved en hævning på hævekontoen.

3.10 Underskud

Ved anvendelse af virksomhedsordningen er der i VSL §13 givet en bestemt rækkefølge til mod-

regning af underskud:
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i. Underskud modregnes først i opsparet overskud med tillæg af den dertil hørende virksom-

hedsskat, jf. VSL §13, stk. 1 ved at reducere saldoen for opsparet overskud med underskud-

det med fradrag af den tillagte virksomhedsskat. Består saldoen på konto for opsparet over-

skud af opsparet overskud fra flere indkomstår, anses det tidligst opsparede overskud som

overført først, jf. VSL §10, stk. 5.

2. Den del af underskuddet, der ikke kan modregnes i konto for opsparet overskud, modregnes

i den selvstændige erhvervsdrivendes positive kapitalindkomst jf. VSL §13, stk. 2. Modreg-

ningen opretholdes, uanset at den selvstændige erhvervsdrivendes kapitalindkomst herefter

bliver negativ.

3. Underskud, der ikke kan rummes i konto for opsparet overskud eller positiv kapitalind-

komst, skal modregnes i indkomst fra andre indtægtskilder, uanset at den personlige ind-

komst herefter bliver negativ, jf. VSL 13, stk. 3.

4. Resterende underskud fremføres til modregning uden for virksomhedsordningen, først til

modregning af kapitalindkomst og demæst i personlig indkomst og de efterfølgende ind-

komstår jf. PSL §13, stk. 3.

Underskud af virksomhed kan ikke modregnes i grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag, idet der ikke

er hjemmel i loven herfor jf. VSL §13.

3.11 Ophør med drift af virksomhed

Som anført i afsnit 1.2 er ophør alene medtaget for at belyse den endelige beskatning af konto for

opsparet overskud.

Ophører den selvstændige erhvervsdrivende med at drive virksomheden eller sælges denne, med-

regnes indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af den dertil hørende virksomheds-

skat til den personlige indkomst i ophørsåret jf. VSL §15 stk. 1. Virksomhedsordningen kan dog

anvendes i hele ophørsåret, såfremt den skattepligtige i hele ophørsåret opretholder en fuldstændig

adskillelse mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien jf. VSL §15 stk. 1, pkt. 1 og 2.

Herefter skal et eventuelt opsparet overskud med tillæg af dertil hørende virksomhedsskat indgå i

den personlige indkomst jf. VSL §15 stk. 1, pkt. 4.

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende overtager eller påbegynder ny virksomhed inden udløbet af

det efterfølgende indkomstår, kan virksomhedsordningen anvendes uden ophør. Reglerne vedrøren-

de den regnskabsmæssige opsplitning af økonomierne skal stadig være opretholdt i hele perioden jf.



Kapitel 3 — Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende ved drift af virksomhed

VSL §15 stk. 2. Den selvstændige erhvervsdrivende kan for eksempel lade ejendommen blive i

virksomheden for at drive udlejningsvirksomhed og på den måde udskyde skatten.

Har skatteyderen valgt at medtage ejendommen i virksomhedsordningen, vil avancen indgå som

virksomhedsindkomst i virksomhedsordningen og i sidste ende blive til personlig indkomst.

Er ejendommen holdt udenfor virksomhedsordningen, bliver avancen beskattet som kapitalind-

komst. Forskellen i beskatningen er AM-bidraget.

For driftsmidler skal salgssummen for hvert aktiv fragå i aktivernes samlede skattemæssige saldo.

Er værdien negativ, er det udtryk for, at der er fratrukket for meget i afskrivninger og saldoen skal

beskattes. Er værdien positiv, er det udtryk for, at der er afskrevet for lidt, som derfor kan fratræk-

kes i den skattepligtige indkomst. Personer medtager 100% af værdien af det opgjorte tab til den

skattepligtige indkomst, det opgjorte tab medtages kun med 90% jf. AL §9, stk. 4.
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4 BESKATNING AF HOVEDAKTIONÆREN OG SELSKABET

Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, som er ansvarlig i retslige situationer og er undergivet

selvstændig skattepligt. Der skal dermed sondres mellem beskatningen af selskabets og hovedaktio-

nærens indkomst. Beskatning af selskabet vil blive gennemgået ved drift og ophør, gennemgangen

er begrænset til de områder der er fundet relevante i forhold til opgavens problemformulering. For

hovedaktionæren vil beskatningen af løn, udbytte samt likvidationsprovenu ved ophør af selskabet

blive gennemgået.

4.1	 Selskab

Selskabets skattepligtige indkomst skal jf. SEL §8 opgøres efter skattelovgivningens almindelige

regler for selskaber og foreninger beskrevet i SEL §1. Skatteprocenten for selskaber udgør 25% af

den skattepligtige indkomst, jf. SEL §17.

Realiseret underskud kan fremføres og fradrages i selskabets skattepligtige indkomst i de efterføl-

gende år.

Som ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der også i selskabet være adskillelse mellem

privatøkonomien og virksomhedens økonomi. Selskabet kan alene udbetale løn og udbytte til ho-

vedaktionæren. Hvis hovedaktionæren, et bestyrelsesmedlem eller ledelsen modtager lån fra selska-

bet, er dette at betragte som et ulovligt aktionærlån Jf. ASL § 115, stk.1"

Selskabet kan fradrage de driftsudgifter, der er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets

indkomst jf. SL §6, stk. 1, litra a., herunder renter.

Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvorfor der ikke kan forekomme blandet benyttede akti-

ver.

4.2 Hovedaktionær

Begrebet "hovedaktionær" er defineret i ABL §4, stk. 1., af definitionen fremgår det, at hovedakti-

onæren er en skattepligtig person, som inden for de sidste 5 år har ejet 25% eller mere af aktiekapi-

talen eller har rådet over mere end 50% af stemmerne i selskabet. Er aktierne erhvervet i forbindelse

med omdannelsen af en personlig virksomhed, ved lov om skattefri virksomhedsomdannelse, gæl-

der hovedaktionærbegebet inden for de seneste 10 år. Hovedaktionæren behøver således ikke at be-

sidde alle aktier i selskabet.

Emnet vil blive gennemgået i forbindelse med forslag til nye regler herom jf. kapitel 8.
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4.3 Lon

For at hovedaktionæren kan modtage løn fra selskabet, skal der foreligge et reelt ansættelsesforhold.

Dette er nolinalt ikke et problem, da de fleste hovedaktionærer er anmeldt som direktører i selska-

bet. Lønnen til hovedaktionær skal være i overensstemmelse med markedsvilkår jf. LL §2.

Ved vurdering af markedsvilkår skal der foretages en vurdering af selskabets aktivitet, samt at løn-

nen til hovedaktionæren ikke må være på bekostning af kapitalinteresserne i selskabet, og at hoved-

aktionæren ikke må modtage større vederlag, end det vederlag en tredjemand kunne opnå for den

samme indsats i selskabet. Der skal foretages en samlet vurdering af lønnen, dvs. inklusiv pension,

fri bil mm.

SKAT har i LL §2 hjemmel til at korrigere lønaftaler, hvis det vurderes, at hovedaktionærens veder-

lag overstiger markedsvilkårene. I disse tilfælde vil den overskydende løn blive betragtet som ma-

skeret udbytte. Konsekvensen for hovedaktionæren vil være, at den personlige indkomst nedsættes

med beløbet samtidig med, at udbytteindkomsten forhøjes med tilsvarende beløb. For gennemgang

af maskeret udbytte se afsnit 4.5.

Hovedaktionæren kan selv bestemme, hvor meget løn vedkommende vil trække ud af selskabet, så

længe lønnen ikke overstiger markedslønnen. Hovedaktionæren beskattes af lonindkomsten efter

reglerne i PSL, som er gennemgået i kapitel 2.

4.4 Udbytte

Alle udlodninger fra selskabet til hovedaktionær skal som hovedregel beskattes som udbytte. Den

generelle regel om beskatning af udbytte findes i LL §16A og kvaliftceres som kapitalindkomst jf.

PSL §4, stk. 1, nr. 4. Dog bliver aktieudbytte fra selskaber beskattet som aktieindkomst efter PSL

§4a, stk. 1, nr. 2, for gennemgang af beskatningen af aktieindkomst se afsnit 2.1.6.

Hovedaktionæren kan få ordinært udbytte fra selskabet på grundlag af den seneste godkendte års-

rapport jf. ASL §109, eller ekstraordinært udbytte i løbet af året på grundlag af en mellembalance jf,

ASL § 109a. Udbyttet kan kun udloddes af de frie reserver og må ikke overstige, hvad der er for-

svarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling.
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4.5 Maskeret udbytte

Ved maskeret udbytte 12 er der tale om overførsler, som reelt er udbytte, men som ved maskering gi-

ves en anden retlig form. Hovedaktionæren kan have interesse i at maskere udlodningen som drifts-

udgift i selskabet og dermed selv få skattemæssige fordele uden tilsvarende at give skattemæssige

ulemper for selskabet. De mest almindelig former for maskeret udbytte er, når selskabet afholder

hovedaktionærens privatudgifter, løn som ikke overholder markedsvilkårene, salg/køb af selskabets

aktiver til over- /underpris mm.

Såfremt SKAT vurderer transaktionen som værende maskeret udbytte, har de, med hjemmel i LL

§16A, stk. 1, mulighed for at korrigere hos hovedaktionæren. I forhold til selskabet må der foreta-

ges korrektion efter LL §2 eller efter skattelovgivningens almindelige regler.

4.6 Ophør af drift

For at tilgodese kreditorernes interesser i et selskab, hvor hæftelsen er begrænset foretages ophør ef-

ter en række betingelser. Opløsningen af et selskab kan foregå ved likvidation, konkurs, tvangsop-

løsning, fusion eller betalingserklæring 13 . En likvidation er en frivillig opløsning af selskabet på sel-

skabets egen foranledning jf. ASL §116.

På samme måde som virksomheden afhændes aktiver og passiver i selskabet. De eventuelle reste-

rende midler i selskabet udloddes til hovedaktionæren som et likvidationsprovenu. Selskabets ophør

sker ved en likvidation og kan foretages ved et solvent likvidation, der besluttes af generalforsam-

lingen, som udpeger en likvidator jf. regler i ASL §§120 og 121.

Som alternativt til en frivillig likvidation, kan der foretage en uformel opløsning af selskabet ved

udarbejdelse af en betalingserklæring jf. ASL §126 a. Den uformelle opløsning er påtænkt som en

nem og hurtig mulighed og forudsætter, at selskabet har betalt alle kreditorer, og at aktionærerne

derefter hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for forpligtelser, som er til stede på opløsnings-

tidspunktet.

Beskatning af likvidationsprovenu hos hovedaktionæren afhænger af, hvornår udlodningen er fore-

taget.

12 Teoretisk set er der forskel på begreberne "maskeret udbytte" og "maskeret udlodning". Udbyttebegrebet dækker

transaktioner, der er udsprunget af selskabets løbende drift, hvorimod udlodning dækker enkeltstående transaktioner.

Begreberne anvendes dog oftest som synonymer, jf. Skattekartoteket 67 s. 46

Kun likvidation vil blive behandlet i opgaven, jf. afgrænsning.
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Er likvidationsudlodningen foretaget i kalenderåret forud for selskabets opløsning, skal det efter

LL§16A, stk.1 beskattes som aktieudbytte. Dispensation kan opnås efter LL §16 A, stk. 3 og kræ-

ver, at særlige omstændigheder har bevirket, at opløsningen ikke kan gennemføres i samme kalen-

derår som likvidationsudlodningen. Reglen er indført for at undgå, at selskaber ikke gennemfører en

evig likvidation og deuned maskerer aktieudbytte som likvidationsprovenu.

Sker likvidationsudlodningen i kalenderåret for opløsningen af selskabet, sidestilles udlodningen

med afståelse af aktier, hvorved opgørelse af gevinst/tab sker jf. ABL §2.

Gevinst/tab ved afståelse af aktier opgøres ifølge ABL §26, stk. 2, som forskellen mellem afståel-

sessum og anskaffelsessum. Ved likvidationsudlodning betragtes likvidationsprovenuet som afståel-

sessummen for de annullerede aktier.

Gevinsten skal medtages til hovedaktionærens aktieindkomst, jf. ABL §12, men tab kan modregnes

i aktieindkomsten, jf. ABL §13. Overstiger tabet anden aktieindkomst, vil den negative skat blive

modregnet i hovedaktionærens slutskat, jf. PSL § 8 a, stk. 5.
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5 SAMMENHOLDELSE AF BESKATNING

I følgende kapitel vil beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren

sammenholdes på baggrund af kapitel 3 og 4. Der er en række forskelligheder mellem den selv-

stændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren, hvor af de væsentligste opsummeres i kapitlet. Ka-

pitlets delkonklusion vil besvare problemformuleringens spørgsmål 1. Analysen af forskellene fore-

tages i kapitel 6.

Virksomheden er ifølge dansk skatteret ikke underlagt sel ystændig skattepligt og betegnes derfor i

skattemæssig henseende som transparent. Dette betyder, at indkomst, der er erhvervet af virksom-

heden, beskattes direkte hos den selystændige erhvervsdrivende.

Hovedaktionæren derimod er selystændig skattepligtig, ligesom selskabet er et selvstændigt skatte-

subjekt. Dette betyder, at selskabets indkomst beskattes i selskabet og hovedaktionærens indkomst

beskattes hos hovedaktionæren.

5.1 Kapitalafkast samt erhvervsmæssige renter

Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at beregne kapitalafkast. Kapitalafkastet anses

som forrentning af virksomhedens kapital og beregnes af kapitalafkastgrundlaget med en årlig regti-

leret sats. Afkastet fragår i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Der betales ik-

ke AM-bidrag af kapitalindkomst, hvorfor den selystændige erhvervsdrivende opnår en lempeligere

beskatning af den del af indkomsten, der er kapitalindkomst.

Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan sel ystændige erhvervsdrivende få maksimal fra-

dragsværdi for de erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst.

Har den selvstændige erhvervsdrivende medtaget private renteudgifter med i virksomheden, foreta-

ges der en beregning af rentekorrektion, som bliver overført fra kapitalindkomst til personlig ind-

komst. Derved opnår den selvstændige erhvervsdrivende ikke fordelen ved lempeligere beskatning

af kapitalindkomst for de private renter, under forudsætning af at lånerenten er lig kapitalafkastsat-

sen.

Hovedaktionæren har ikke mulighed for at beregne kapitalafkast og deinied at flytte noget af den

personlige indkomst til beskatning som kapitalindkomst.
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5.2 Overskud/underskud

Overskud fra en selvstændig virksomhed beskattes direkte hos den selvstændige erhvervsdrivende. I

virksomhedsordningen har den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at opspare den del af

overskuddet, som er større end årets hævninger. Den del af overskuddet der opspares, bliver beskat-

tet med en foreløbig virksomhedsskat på 25%. Hæver den selvstændige erhvervsdrivende over-

skuddet i efterfølgende år, skal beløbet henregnes til den personlige indkomst, dog med fradrag for

den betalte skat.

Selskabets overskud med fradrag for selskabsskat og eventuelt udbytte til hovedaktionær kan også

opspares. For at kunne hæve opsparingen som udbytte, skal det vedtages på den ordinære eller eks-

traordinære generalforsamling. Endvidere er der forskel i beskatningen, idet udbyttet bliver beskat-

tet som aktieindkomst hos hovedaktionæren.

Underskuddet i virksomhedsordningen skal først modregnes i opsparede overskud fra tidligere år.

Resterer der efterfølgende et underskud, modregnes dette i den selvstændige erhvervsdrivendes po-

sitive nettokapitalindkomst og dernæst den personlige indkomst.

Underskuddet i selskabet kan kun modregnes i selskabets fremtidige indkomster, hvorfor hovedak-

tionæren ikke på nogen måde kan modregne dette i sin personlige indkomst.

Den selvstændige erhvervsdrivende kan dermed blive beskattet med op til 63% af virksomhedens

opsparede overskud, mens underskuddet fra virksomheden kan modregnes uden for virksomheds-

ordningen. Hovedaktionæren beskattes af udbyttet med satserne for aktieindkomst henholdsvis

28%, 43% og 45% afhængig af størrelsen. Underskuddet fra selskabet kan ikke modregnes af ho-

vedaktionæren.

5.3 Aflønning af den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren

Den selvstændige erhvervsdrivende aflønnes ved at hæve beløb fra virksomheden til privatøkono-

mien. Der er ingen begrænsninger for, hvor meget der kan overføres, men er hævningerne større

end årets og tidligere års overskud samt indskudskontoen, skal der foretages en rentekorrektion her-

af. Den selvstændige erhvervsdrivende beskattes af hævningerne som personlig indkomst og kapi-

talindkomst ved kapitalafkast.
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Hovedaktionæren kan ikke overføre beløb fra selskabet til privatøkonomien, uden at det vil blive

ulovligt ud fra betragtningen om ulovligt aktionærlån. I stedet modtager hovedaktionæren løn i sel-

skabet, forudsat der foreligger et ansættelsesforhold. Lønnen bliver beskattet som personlig ind-

komst hos hovedaktionæren og hovedaktionæren bestemmer selv lønnens sammensætning i form af

løn, pension, fri bil mm., så længe denne ikke overskrider markedsvilkår.

Udbyttet udloddes af selskabets overskud efter skat og beskattes som aktieindkomst hos hovedakti-

onæren med 28%, 43% og 45% afhængig af udbyttets størrelse.

5.4 Ophor af virksomhed/likvidation af selskabet

Virksomhedens opsparede overskud skal medregnes til den selvstændige erhvervsdrivendes skatte-

pligtige indkomst i ophørsåret. Det opsparede overskud beskattes som personlig indkomst med

modregning af den betalte virksomhedsskat.

Beskatningen kan udskydes til året efter ophøret, hvis den selvstændige erhvervsdrivende oprethol-

der adskillelsen mellem virksomhedens og den private økonomi. Endvidere kan beskatningen af det

opsparede overskud udskydes, hvis der påbegyndes ny virksomhed inden udløbet af det efterføl-

gende indkomstår efter ophøret af virksomheden.

Likvidation af et selskab er mere formelt end ophør af virksomhed, idet likvidationen skal vedtages

af generalforsamlingen, hvorefter alle kreditorer skal underrettes om likvidationen.

Ved likvidation af selskabet opgøres et likvidationsprovenu, som er udtryk for de midler der er til-

bage i selskabet efter kreditorerne er blevet betalt. Likvidationsprovenu udloddes til hovedaktionæ-

ren, som bliver beskattet heraf.

5.5 Delkonklusion

Ved sammenholdelse af beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren

blev der identificeret en række overordnede forskelle ved beskatning. De væsentligste forskelle

identificeret i kapitleme 3, 4 og 5 sammenfattes i det følgende, og besvarer dermed problemfolinu-

leringens spørgsmål 1. Hvorvidt de sammenfattede forskelle medfører, at der er en skattemæssig

forskel i beløbet til beskatning ved fastholdelse af et givent rådighedsbeløb, vil blive analyseret i

næste kapitel.
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Først og fremmest er der forskel i skattepligten, idet virksomheden ikke er underlagt selvstændig

skattepligt og indkomsten bliver dermed beskattet hos den selvstændige erhvervsdrivende. Selska-

bet derimod er selvstændigt skattepligtigt, hvilket medfører, at selskabets og hovedaktionærens ind-

komster bliver beskattet hver for sig.

Det faktum, at selskabet er en selvstændig juridisk person, betyder at der ikke kan forekomme blan-

det benyttede aktiver i selskabet. Efter normal praksis kan virksomhedsordningen heller ikke inde-

holde blandet benyttede aktiver, men undtagelsesvist kan blandet benyttede biler og ejendomme in-

deholdes i virksomhedsordningen. Selskabet og virksomheden kan fradrage de driftsudgifter, der er

med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst.

Kapitalafkast og renter

Ved anvendelse af virksomhedsordningen har den selvstændige erhvervsdrivende muligheden for at

flytte beløb svarende til kapitalafkastet fra beskatning i den personlige indkomst til kapitalindkomst,

hvoraf der opnås en besparelse, idet der ikke betales AM-bidrag. Endvidere opnås en højere fra-

dragsværdi, idet renteudgifterne fra virksomheden kan fradrages fuldt ud i den personlige indkomst.

Hovedaktionæren har ikke disse muligheder for så vidt angår de private renter.

Opsparing af overskud samt modregning af underskud i virksomhed/selskab

Opsparingen af virksomhedens og selskabets overskud er ens for både den selvstændige erhvervs-

drivende og hovedaktionæren. Hævning/udlodning af opsparingen bliver behandlet forskelligt. Den

selvstændige erhvervsdrivende bliver ved hævning beskattet i den personlige indkomst, hvorimod

hovedaktionæren, bliver beskattet af aktieindkomst. Ved en udlodning fra selskabet i forhold til ud-

betaling af løn, mister selskabet et fradrag — hvoi	 ined beskatningen af overskuddet bliver højere.

Underskuddet kan i virksomheden modregnes i kapitalindkomst og personlig indkomst, såfremt det

ikke kan modregnes i opsparet overskud fra tidligere år. Underskud i selskabet kan kun modregnes i

selskabets fremtidige indkomst.

Lønninger til den selvskendige erhvervsdrivende og hovedaktionærer

Den selvstændige erhvervsdrivende aflønnes ved overførsel af beløb fra virksomheden til privat-

økonomien via hævninger, der beskattes som personlig indkomst og kapitalindkomst. Hovedaktio-

næren aflønnes som et led i ansættelsesforhold med beskatning i den personlige indkomst. Hoved-

aktionæren kan endvidere supplere sin lønindkomst med udbytte, såfremt der er overskud i selska-

bet.

34



Kapitel 5 — Sammenholdelse af beskatning

Ophør af virksomheden/selskabet

Ved ophør af virksomhed skal opsparet overskud medregnes til den selvstændige erhvervsdrivendes

indkomst i ophørsåret. Beskatningen kan dog udskydes til efterfølgende indkomstår ved enten at

opretholde adskillelsen af privat- og virksomhedsøkonomien eller påbegynde ny virksomhed senest

i indkomståret efter afståelsen. Ved likvidation af et selskab opgøres et likvidationsprovenu, som

udloddes til hovedaktionæren og beskattes som aktieindkomst.
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6 VURDERING AF BESKATNINGEN AF DEN SELSTÆNDIGE
ERHVERVSDRIVENDE CONTRA HOVEDAKTIONÆREN

I følgende kapitel vil beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivende og en hovedaktionær blive

sammenlignet for at analysere de i det foregående kapitel identificerede og udvalgte forskelle i be-

skatningen.

Analysen tager udgangspunkt i et ønsket rådighedsbeløb, som er ens for både den selvstændige er-

hvervsdrivende og hovedaktionæren, beløbet er fastsat til kr. 500.000. For at realisere det ønskede

beløb bliver forskellige beskatnings- og fradragsmuligheder sammenlignet. De muligheder, som

medfører det laveste skattetilsvar, vurderes i denne henseende at være mest fordelagtige. Beregnin-

gerne er vedlagt som bilag og inddrages kun summarisk i kapitlet.

6.1 Beskrivelse af virksomheds- og selskabsmodellen

Virksomheds- og selskabsmodellen, som danner grundlag for opgaven, er udarbejdet på baggrund

af en eksisterende selvstændig erhvervsdrivende, der har drevet virksomhed i 3 år. For at kunne

sammenligne beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivende med hovedaktionæren, er der op-

gjort en balance og resultatopgørelse pr 1. januar 2009 jf. bilag 6.

På baggrund af det førnævnte rådighedsbeløb, er der er foretaget beregninger af beløb til beskat-

ning. Disse er brugt til sammenligning af beskatningen mellem den selvstændig erhvervsdrivende

og hovedaktionæren.

6.2 Analysepunkter

I kapitel 5 er de væsentligste forskelle og ligheder mellem den selvstændige erhvervsdrivende og

hovedaktionæren identificeret. I det følgende vil aflønningen blive sammenlignet, herunder sam-

mensætningen af lønnen i form af løn og udbytte, løn og pensionsindbetalinger samt benyttelse af

fri bil. Dette vil blive gennemgået for at belyse om det er hovedaktionæren eller den selvstændige

erhvervsdrivende, der har de bedste muligheder for at opnå fradrag, og dermed opnå en lavere be-

skatning ved fastholdelse af samme rådighedsbeløb kr. 500.000. Endvidere vil ophørssituationen

blive gennemgået for at vurdere hvem, der opnår den laveste beskatning ved ophør, og om en even-

tuel udskydelse vil være fordelagtig.

De øvrige forskelle, identificeret i kapitel 5, herunder muligheden for at flytte kapitalafkast fra per-

sonlig indkomst til kapitalindkomst, vil blive forklaret kort i afsnit 6.3.1.
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6.3 Sammenligning af beskatningen

Aflønning af den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren er forskellig. Hovedaktionæ-

ren kan vælge at sammensætte sin indkomst som løn og udbytte. Den mulighed har den selvstændi-

ge erhvervsdrivende ikke. Både den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren har mulig-

hed for at sammensætte lønninger/hævninger med indbetalinger på pensionsordninger samt brug af

fri bil og dermed opnå nogle skattemæssige fordele.

6.3.1 Selvstændig erhvervsdrivende/hovedaktionær

I dette afsnit sammenlignes beløb til beskatning for hovedaktionær og selvstændig erhvervsdrivende

for at opnå et udbetalt beløb kr. 500.000. Beløbet til personlig beskatning for den selvstændig er-

hvervsdrivende fremkommer ved hævninger fra virksomheden. Hovedaktionærens beløb til beskat-

ning er fremkommet ved almindelig ansættelsesforhold.

Af figur 10, ses et "omvendt" regnestykke, hvoraf der fremgår hvad den selvstændige erhvervsdri-

vende/hovedaktionær skal have ud af virksomheden/selskabet for at opnå kr. 500.000 til udbetaling.

igur 10 "a	 _ a belob til beskatnin has erhvervsdrivende og hovedaktionær
Selvstændig erhvervsdrivende Hovedaktionær

Beløb til udbetaling 500.000 Beløb til udbetaling 500.000
A-skat 494.813 A-skat 494.813
Tillagt fradrag kapitalindkomst - 50.987
Skattepligtig indkomst 943.826 Skattepligtig indkomst 994.813
AM-bidrag 82.072 AM-bidrag 86.505
Fradrag for kapitalafkast 50.987 ATP 1.080
Belob til beskatning 1.076.885 Beløb til beskatning 1.082.398

Forskel i beløb til beskatnirn: - 5.513
Kilde . hilag 7 og 8

For den selvstændige erhvervsdrivende skal kr. 1.076.885 hæves i virksomhedens overskud. Som

det ses af virksomheds- og selskabsmodellerne, er overskuddet kr. 1.350.869 jf. bilag 6. Dette bety-

der, at den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at opspare kr. 167.248 i virksomheden.

For beregning af opsparingen henvises til bilag 9.

Hovedaktionæren skal indgå en ansættelsesaftale med selskabet, der lyder på kr. 1.082.398 årligt for

at få et nettobeløb til rådighed på kr. 500.000.

Som det ses af beregningen, er det kr. 5.513 dyrere for hovedaktionæren at modtage kr. 500.000 fra

selskabet end for den selvstændige erhvervsdrivende at hæve beløbet i virksomheden. Forskellen

skyldes, at der for den selvstændige erhvervsdrivende ikke foreligger et ansættelsesforhold, hvorfor
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denne ikke skal betale ATP. Endvidere får den sel ystændige erhvervsdrivende fradrag for kapitalaf-

kastet i AM-bidragsgrundlaget og skal dermed ikke betale AM-bidrag heraf. På den måde opnår den

selvstændige erhvervsdrivende en besparelse i AM-bidrag af kapitalafkastet.

Det beløb hovedaktionæren betaler til ATP, skal ikke ses som en meromkostning, men som en op-

sparing, da hovedaktionæren får pengene igen ved pensionering". Den reelle mindre beskatning

udgør derfor kun kr. 4.433, som er besparelse af AM-bidrag af kapitalafkastet. Var der ikke kapital-

afkast i virksomheden, ville forskellen i beskatningen for den selvstændig erhvervsdrivende og ho-

vedaktionær være ATP. Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende havde private renteudgifter,

kunne kapitalaficastet modregnes deri, således at den ikke kom til beskatning og delined vil bespa-

relsen i skatten hos den selvstændig erhvervsdrivende være større.

6.4 Sammenligning af beskatning ved udlodning af udbytte til hovedaktionæ-

ren

Hovedaktionæren kan vælge at sammensætte indkomsten som en kombination af løn og udbytte.

For udbetaling af udbytte skal reglerne beskrevet i afsnit 4.4 og 4.5 være overholdt. Som tidligere

nævnt, bliver udbytte beskattet som aktieindkomst, som umiddelbart er underlagt en lempeligere

beskatning end løn. Det afhænger dels af om overstiger topskattegrænsen samt størrelsen på udbyt-

tet. Ser man på den samlede beskatning af aktieudbyttet, er denne underlagt en form for dobbeltbe-

skatning for at sikre en vis lighed med beskatningen af lønnen. I denne sammenhæng dækker be-

grebet "dobbeltbeskatningen" over, at udbyttet først bliver beskattet som en del af selskabets over-

skud, hvorefter udbyttet beskattes som aktieindkomst hos hovedaktionæren. Beskatningen afhænger

af størrelsen på udbyttet.

Det er interessant at se på den samlede beskatning, fordi hovedaktionæren indirekte bliver beskattet

af udbyttet både i selskabet og personligt. I de tilfælde hvor hovedaktionæren modtager udbytte, der

bliver højere end marginalskatten på lønnen, kan hovedaktionæren have interesse i at maskere ud-

byttet som løn, og dermed opnå en lavere beskatning uden at pålægge selskabet skattemæssige kon-

sekvenser. Skattemyndigheder har i den forbindelse fokus på området og har hjemmel til at regulere

lønnen som maskeret udbytte, jf. afsnit 4.5 og dermed pålægge en højere beskatning.

Ved udbetaling skal der dog betales A-skat af ATP. Idet beskatningen ligger i fremtiden, vil det ikke blive gennemgå-

et yderligere.
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Hovedaktionæren kunne godt have valgt et højere udbyttebeløb uden at SKAT ville regulere denne

som løn, idet den samlede beskatning er højere ved et højt udbyttebeløb jf. senere beregninger i af-

snittet.

Ligningsrådet den 21. juni 1994 15 givet bindende forhåndsbesked på et spørgsmål vedrørende stør-

relsen af udbytte. Det pågældende spørgsmål omhandlede, hvorvidt udbetaling af yderligere udbytte

fra selskabet til hovedaktionærer mod en lønnedgang ville medføre anden beskatning end fald i den

personlige indkomst og stigning i aktieindkomst. Ligningsrådet har afgjort, at hovedaktionæren

godt kan sænke lønnen for samtidig at få yderligere udbytte, uden at det bevirker i andet end ned-

sættelse af personlig indkomst og forøgelse af beløb, der skal beskattes som aktieindkomst. Lig-

ningsrådet bemærkede, at nedsættelse af lønnen ikke måtte påvirke opsigelsesbestemmelserne i

kontrakten mellem selskab og hovedaktionær.

For at vise den fulde beskatning af udbytte, er der nedenfor opstillet figur 11, hvoraf de samlede be-

skatningsprocenter er vist ved at medtage beskatningen i selskabet.

igur 11: De gennen nit ige beskatningsprocenter for udbytte
udbytte
200.000

udbytte
106.100

udbytte
48.300

Gennemsnitlig beskatning af udbytte 40% 36% 28%

Selskabsskat 25% 25% 25%

Gennemsnitsbeskatning i alt 65% 61% 53%

Kilde: Egen tilvirkning

Idet den selvstændige erhvervsdrivende ikke kan få udbytte ses der i det følgende kun på hovedak-

tionærens muligheder for at opnå den mest fordelagtige mix af løn og udbytte.

Den opstillede figur sammenligner beskatningsbeløbet hos hovedaktionæren ved at udlodde kr.

200.000 i udbytte contra kun at få udbetalt løn, jf. nedenfor:

15 TfS 1994, 53 vedr. LL§ 16 A — Bindende forhåndsbesked vedr, hovedaktionær, udbytte og løn

39



beskatning i %
	

kr.	 beskatning i %
	

kr.

Beløb til beskatning, løn

Udbytte til beskatning

63%	 765.943 Beløb til beskatning, løn 	 63% 1.082.398

40%	 200.000

Selskabsskat af resultat før udbytte 25%

Belob til beskatning i alt

Gennemsnitlig beskatning i alt 	 64%

965.943 Beløb til beskatning i alt 63% 1.082.398

63%

0 og Ha8
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Figur 12	 edaktionær, udbetaling af ion kontra løn samt udbytte

Idet hovedaktionæren får mindre i løn, er selskabets udgift kr. 316.455 16 mindre end hvis hovedak-

tionæren skulle have det hele som løn. Det betyder at selskabet mister et fradrag og det overskud,

der kommer til beskatning, er tilsvarende større. Udlodningen af udbyttet bliver foretaget af virk-

somhedens overskud efter skat, hvorfor udbytte allerede er beskattet med selskabsskat på 25% jf.

tidligere omtalt dobbeltbeskatning

Figur 12 viser endvidere den gennemsnitlige beskatning af lønnen, der er beregnet ved at medtage

marginalskatteprocenten af lønnen på 63% samt gennemsnitlig procentsats for udbyttet på kr.

200.000. Denne kombination af løn og udbytte udgør en samlet gennemsnitlig beskatning på 64%,

hvilket er højere end marginalskatten på 63% og er derfor ikke fordelagtig for hovedaktionæren.

Tilsvarende figur 12, er beregningerne nedenfor i figur 13 foretaget med henblik på at mindske den

samlede skatteprocent, og dermed beskatningen ved at udlodde udbytte op til kr. 106.100 og kr.

48.300 i stedet for kr. 200.000 som tidligere.

16 Løn til beskatning jf. figur X, kr. 1.082.398 — 765.943 = 316.455
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Fi ur 13: Mix af adbytte nserne 43° cg, 28%

beskatning i % kr. beskatning i % kr.

Beløb til beskatning, løn 63% 902.859 63% 990.203

Udbytte til beskatning 36% 106.100 28% 48.300

Belob til beskatning i alt 1.008.959 1.038.503

Selskabsskat af resultat for udbytte 25% 25%

Gennemsnitlig beskatning i alt 62% 58%

Kilde: bilug 11 og

Som det ses af figuren, opnår hovedaktionæren en lavere beskatning ved at sammensætte indkom-

sten af løn og udbytte under kr. 106.100 Det skyldes at marginalbeskatningen af aktieindkomst op

til kr. 106.100 er lavere end marginalbeskatningen af lønnen over topskattegrænsen. Den samlede

laveste beskatning opnås ved at kombinere lønnen med udbyttet op til kr. 48.300, idet marginalbe-

skatningen af udbyttet er lavest hér og betyder at en del af indkomsten bliver beskattet med 53%

(28% + 25%) i forhold til at få udbetalt løn til 63%. Den samlede gennemsnitlige beskatning jf. fi-

guren er 58%, og dermed må anses for at være mest fordelagtig.

Det er dog stadig en lille fordel ved at udlodde udbytte op til kr. 106.100 i stedet for kun at få løn-

nen, idet den del af udbyttet op til 48.300 bliver beskattet med 28% og de resterende med 43%,

hvilket sammenlagt stadig giver mindre end de 63% jf. figur 11.

Grundet hovedaktionærens ønske om rådighedsbeløb kr. 500.000 er der ikke muligt at optimere

lønnen op til topskattegænsen. Var hovedaktionæren villig til at få løn op til topskattegrænsen kr.

347.200 ville marginalbeskatningen af lønnen være 49,4 04 17 og dermed lavere beskattet end løn

over topskattegrænsen.

Det vil derimod ikke være fordel at udlodde udbytte, hvis hovedaktionærens lønudbetaling er lavere

end mellemskattegrænsen. I dette tilfælde vil beskatningen af aktieindkomst i alle tilfælde være hø-

j ere end marginalskatten af løn, der er 42,6%18.

17 Skatteministeriets hjemmeside https://www.skm.dk/tal_statistik/indkomstfordeling/689.html

18 Skatteministeriets hjemmeside https://www.skm.dk/tak_statistikiindkomstfordeling/689.html
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Afslutningsvis kan der konkluderes at hovedaktionæren opnår en lavere samlet skattebyrde ved at

kombinere udbetalingen af løn med udbyttet. For at en fordel opnås, må udbyttet ikke overstige kr.

106.100.

Sammenligner man den samlede beskatning mellem hovedaktionær og sel ystændig erhvervsdriven-

de, er marginalbeskatningen af selystændig erhvervsdrivende ligeledes 63% idet indkomsten over-

stiger topskattegrænsen. I opgavens afsnit 6.3.1 er beskatningen blevet sammenlignet og heraf kun-

ne det ses at beskatningen af lønnen er stort set ens. Det er kun kapitalafkastet hos den selystændige

erhvervsdrivende der har påvirkning på forskellen af beskatningen i forhold til hovedaktionæren.

Hovedaktionæren opnår en fordel ved at kombinere sin indkomst af løn og udbytte, som beskattes

hhv, personlig indkomst og aktieindkomst. Da marginalskatten i nogle tilfælde er lavere for aktie-

indkomst end for den personlige indkomst, beskattes en del af hovedaktionærens løn lempeligere

end den selystændig erhvervsdrivendes.

6.5 Sammenligning af fradrag ved indbetaling til pensionsordninger

Ved sammenligning af beskatningen mellem hovedaktionær og den sel ystændige erhvervsdrivende,

er sammensætningen af lønnen væsentlig, herunder indbetalinger til pensionsordninger. Indbetaler

får, ved at indbetale på en pensionsordning, en skattefordel hér og nu på grund af de forskellige fra-

dragsmuligheder. Fradragsmulighederne er forskellige for en ansat hovedaktionær og den selystæn-

dige erhvervsdrivende, idet hovedaktionæren er i et ansættelsesforhold og kan få selskabet til at

tegne en arbejdsgiverordning. Den selystændige erhvervsdrivende har kun mulighed for privatteg-

nede ordninger, denne mulighed har hovedaktionæren også, med undtagelse af 30%-ordningen.

I det følgende afsnit vil fradragsmulighederne blive gennemgået for både en ansat hovedaktionær

og selystændige erhvervsdrivende med det formål, at finde frem til fordele og ulemper heraf og

hvem af parterne, der er bedst stillet.

Der vil blive lagt vægt på den skattemæssige behandling af pensionsordninger og dermed sammen-

ligning af fradragsmuligheder. For gennemgang af pensionsformer henvises til bilag 13.

6.5.1	 Den selvstændige erhvervsdrivende/hovedaktionæren

De fleste selystændige erhvervsdrivende sparer op i virksomheden. Det sker ved, at de hæver min-

dre end de tjener og derved lader en del af overskuddet forblive i virksomheden.
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Virksomheden bliver en pensionsopsparing i sig selv, men den måde at opspare på gør det vanske-

ligt for den sel ystændige at planlægge sin pensionstilværelse, hvorfor en kombination af løbende

indbetalinger til pensionsordning og opsparing i virksomheden vil være at foretrække.

Selystændige har muligheder for skattefradrag for indskud på pensionsordninger ved faste indbeta-

linger i 10 år, engangsindskud inkl. 30%-ordningen samt ophørspension.

For hovedaktionæren kan det selskab, hvori denne har et ansættelsesforhold, oprette en arbejdsgi-

verordning. Ordningen kan oprettes enten i som afdækket eller uafdækket. En afdækket ordning vil

sige, at ordningen er tegnet i et forsikringsselskab, pengeinstitut og lign., og selskabet betaler som

regel løbende bidrag hertil. Ved uafdækket ordning påhviler forsikringsrisikoen selskabet selv, uden

at risikoen er dækket via en forsikringsaftale. Endvidere har hovedaktionæren ligesom den sely-

stændige erhvervsdrivende mulighed for privattegnede ordninger.

Faste indbetalinger i 10 år

Denne ordning kan tegnes af både hovedaktionæren ved siden af sin arbejdsgiverordning samt den

selvstændige erhvervsdrivende. Der er fradrag for indbetalinger på pensionsordning med løbende

udbetalinger som ratepensioner og livrente, forudsat at indbetalingsperioden udgør mindst 10 år.

Engangsindskud samt 30%-ordningen

Fradragsretten til engangsindskuddet fordeles over 10 år og kan både tegnes af hovedaktionæren og

den selvstændige erhvervsdrivende, hvor 30%-ordningen kun kan tegnes af den selvstændig er-

hvervsdrivende. Der er fradrag for engangsindskud på ratepensioner 19 inden indkomstårets udløb.

For ratepensioner skal fradraget fordeles over 10 år — det årlige fradrag kan dog altid udgøre op-

fyldningsfradrag kr. 46.000.

Det er frivilligt at benytte 30%-ordningen, og den selvstændige kan således fra år til år tage stilling

til, om der ønskes fradrag for indbetalingerne efter 30%-ordningen. For år med underskud kan der

ikke foretages fradrag efter 30%-ordningen.

Ophørspension

Både hovedaktionæren og den selystændige erhvervsdrivende har mulighed for at indbetale til op-

hørspension ved afståelse af deres virksomhed/selskab efter regleme i PBL §15A. En erhvervsdri-

19 Der er også fradrag for kapitalpensioner, kun ratepensioner er behandlet jf. afgrænsning.
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vende/hovedaktionær, som er fyldt 55 år og som har drevet erhvervsvirksomhed i mindst 10 ål2° in-

den for de seneste 15 år, kan indskyde den skattepligtige fortjeneste ved salg af hele eller dele af er-

hverysvirksomhed, dog højst kr. 2.507.900 og opnå fuldt fradrag for indbetalingen i indkomståret.

Indbetalingen skal foretages inden den 1. juli i indkomståret efter salget er gennemført. Et indskud

som følge af ovenstående har ikke indflydelse på den erhvervsdrivendes øvrige pensionsindbetalin-

ger i indkomståret.

6.5.2 Fradragsmuligheder

I det følgende afsnit vil fradragsmulighederne hos hovedaktionæren og den selystændige erhvervs-

drivende blive sammenlignet med henblik på at vurdere, hvem der har de bedste muligheder for fra-

drag.

Ved sammenligning af fradragsmuligheder, er den, der teoretisk set opnår de bedste muligheder for

fradrag blive betragtet som mest fordelagtig. Der vil ikke blive vurderet hvorvidt vedkommende har

behøv for at udnytte fradragsmulighederne.

I nedenstående figur 14, er vist et oversigt over de forskellige ordninger hovedaktionæren og den

selystændige erhvervsdrivende har mulighed for at tegne.

Figu 4: Oversigt over ordninger
Selvstændig

Hovedaktionær	 erhvervsdrivende
Arbejdsgiverordning
Faste indbetalinger over 10 år
Engangsindskud fordeles over 10 år
30 % ordning
Indbetaling på en ophørspension
Kilde Eg. en tilvirkniwj

Som det ses af figur 14, har både hovedaktionæren og den selystændige erhvervsdrivende mulighe-

den for fradrag ved at tegne privattegnede ordninger med faste indbetalinger over 10 år, engangs-

indskud der fordeles over 10 år samt ophørspension. Der vil derfor blive fokuseret på sammenlig-

ning af arbejdsgiverordningen hos hovedaktionæren i forhold til 30%-ordningen hos den selystæn-

dige erhvervsdrivende, idet det er her i forskellene ligger.

20 Dette er ikke tilfældet for personen, som opgaven omhandler.
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Arbejdsgiverordning contra 30%-ordning

Her sammenlignes hovedaktionæren under et almindeligt ansættelsesforhold med pensionen tegnet i

en arbejdsgiverordning contra den selvstændige erhvervsdrivende, der benytter 30%-ordningen.

Udgangspunktet for sammenligning er taget i lønninger vist i figur 10, hvoraf det fremgår, at ho-

vedaktionærens løn udgør kr. 1.082.398 før ATP, skatter og AM-bidrag samt i virksomhedens re-

sultat kr. 1.350.869 jf. bilag 6 til brug for beregningen af 30%-ordning.

Hovedaktionæren kan ved en arbejdsgiverordning vælge at indbetale hele sin løn på en pensions-

ordning og på den måde få fuldt fradrag for det i form af såkaldt bortseelsesret. Fradraget vil dog

ikke udgøre kr. 1.082.398, idet AM-bidraget fragår indirekte. Pensionsselskabet har afregningspligt

af AM-bidrag til SKAT. Hovedaktionærens pensionsopsparing bliver derfor godskrevet med beløb

uden AM-bidrag. Beløbet bliver også godskrevet uden ATP, men dette er blot en anden opsparing

hvorfor det ikke betragtes som udgift i denne sammenhæng. Det samlede fradrag for hovedaktionæ-

ren er dermed kr. 996.97321.

Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at få fradrag for 30% af virksomhedens over-

skud efter 30%-ordningen. Resultatet i virksomheden er kr. 1.350.869 jf. bilag 6. Fradraget i alt er

beregnet til kr. 458.162 og er fremkommet som følger:

Figur 15: Fradrag efter 3	 rdningen

Overskud i virksomhed 1.350.869

Tillæg af renteudgifter, kurstab på fordringer 176.338

Beregningsgrundlag 1.527.207

Max. belob til indbetaling (30% af beregningsgrundlag) 458.162

Kilde: Egen tilvirkning saint bilau

Beregningen i figur 15 er simplificeret, idet der ikke i regnskabet er hverken kursgevinster eller ud-

bytteindtægter, i tilfælde heraf skal disse fragå i beregningsgrundlaget. Yderligere fradrag i bereg-

ningsgrundlaget fremkommer ved salg af fast ejendom, goodwill samt immaterielle rettigheder.

Ved sammenligning af fradragsmuligheden i arbejdsgiverordningen for hovedaktionæren med 30%-

ordningen, er der større fradragsmuligheder for hovedaktionæren i arbejdsgiverordningen, idet der

kan opnås fradrag for stort set hele lønnen.

21 (Bruttoløn - AM-bidrag + ATP) 1.082.398 — 86.505 + 1.080 = 996.973
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Holder man derimod arbejdsgiverordningen ude og kun sammenligner de privattegnede ordninger,

er det den selvstændige erhvervsdrivende, der opnår størst fradrag ved brug af 30%-ordningen, idet

i 30%-ordningen er et særligt opfyldningsfradrag, som gælder ved siden af det almindelige opfyld-

ningsfradrag, men dog kun for den selvstændige erhvervsdrivende. De to øvrige privattegnede ord-

ninger er ens for både hovedaktionæren og den selvstændige erhvervsdrivende. Hovedaktionæren

kan ligesom den selvstændig erhvervsdrivende tegne en privat ordning (undtagen 30%-ordningen)

udover arbejdsgiverordningen. Fradraget for denne gives jf reglerne beskrevet tidligere.

Samlet set er det hovedaktionæren, der opnår de bedste fradragsmuligheder, idet han har mulighed

for at opspare hele lønnen. Desuden er han ikke ligesom den selvstændige erhvervsdrivende afhæn-

gig af, om selskabet giver overskud for at kunne indbetale til pension.

6.6 Sammenligning af beskatning af fri bil

Gennemgangen nedenfor er af generel karakter og vedrører derfor kun de overordnede regler. Der

gøres derfor opmærksom på, at der findes en række specialregler, som ikke vil blive gennemgået

her.

I skattemæssig henseende foreligger der fri bil, når en arbejdsgiver bærer den økonomiske risiko

mv. for en bil, der stilles til rådighed for en medarbejders private benyttelse. Såfremt en medarbej-

der har fri bil til rådighed, skal vedkommende beskattes af værdi af fri bil.

6.6.1	 Bilens skattepligtige værdi

Efter VSL §1, stk. 3, 6. pkt., finder Ligningslovens §16 om fastsættelsen af værdien af privat benyt-

telse af goder, som stilles til rådighed af en arbejdsgiver, tilsvarende anvendelse i forhold til virk-

somhedsordningen.

Den skattepligtige værdi beskattes som løn, det vil sige som personlig indkomst. Der skal desuden

beregnes AM-bidrag af den skattepligtige værdi af bilen

Bilens skattepligtige værdi opgøres efterfølgende principper:

Figur 6: 0 i gorelse af skattepligtig værdi af bil
25% af beløb indtil kr. 300.000 	 XX

20% af belnb derover 	 + xx
= Skattepligfig værdi
	

XX

Kilde: L;en tilvirkning
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Beregningsgrundlaget skal dog som minimum altid sættes til kr. 160.000, uanset om bilens værdi er

lavere.

Biler, der er anskaffet højst tre år efter første indregistrering, opgøres til bilens oprindelige ny-

vognspris i det første og de to efterfølgende år og derefter med 75% af nyvognsprisen. For biler, der

er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, opgøres til arbejdsgiverens købspris inklusiv

eventuelle istandsættelsesudgifter.

Det gør sig gældende, at selve beskatningsgrundlaget opgøres på samme måde uanset om der er tale

om en selvstændig erhvervsdrivende i virksomhedsordningen eller en hovedaktionær.

6.6.2	 Den selvstændige erhvervsdrivende

De fleste selvstændige erhvervsdrivende har en bil, som bruges helt eller delvist erhvervsmæssigt.

Hvis bilen anvendes 100% erhvervsmæssigt, skal den indgå i virksomhedsordningen, mens en

blandet benyttet bil kan indgå i virksomhedsordningen. Denned har den selvstændige erhvervsdri-

vende reelt tre muligheder, når det kommer til biler, der anvendes erhvervsmæssigt.

Bilen indgår i virksomheden (virksomhedsordningen)

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende lader bilen indgå i virksomhedsordningen, behandles bilen

i virksomheden som et fuldt erhvervsmæssigt aktiv. Det betyder, at der er fuldt fradrag for afskriv-

ninger og øvrige driftsudgifter. Afskrivningerne foretages dog efter Afskrivningslovens §§ 11-13

omhandlende blandede benyttede driftsmidler. Det fulde fradrag for afskrivningerne og driftsom-

kostningerne (også omkostningerne ved den private benyttelse) modsvares således af en forøgelse

af virksomhedens indkomst. Den forøgede virksomhedsindkomst fordeles efter de almindelige reg-

ler om fordeling af virksomhedens overskud.

Den selvstændige erhvervsdrivende beskattes af bilens skattepligtige værdi, som beregnet ovenfor

uafhængigt af den faktiske private og erhvervsmæssige kørsel.

Bilen holdes udenfor virksomheden (virksomhedsordningen)

Der er to muligheder for godtgørelse når bilen holdes uden for virksomheden.

I den første mulighed godtgør virksomheden de faktiske omkostninger ved den erhvervsmæssige

kørsel. Den del af de samlede driftsomkostninger inklusiv afskrivninger, der svarer til den er-

hvervsmæssige andel af den samlede kørsel, fragår ved opgørelse af virksomhedens overskud. Be-

løbene refunderes til den erhvervsdrivende (den skattepligtige) på linje med andre udlæg, som den
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erhvervsdrivende måtte foretage for virksomheden. Det er en forudsætning for fradraget, at der fak-

tisk er afholdt erhvervsmæssige transportomkostninger.

For så vidt angår de faktiske omkostninger, skal der holdes øje med præcist hvor meget bilen an-

vendes erhvervsmæssigt og privat, idet der skal føres kørebog. Denne består dels af en opgørelse

over det kørte antal kilometer og dels af en opgørelse af udgifterne, der er forbundet med kørslen.

Det er kørebogen, der danner grundlag for, hvor stor refusionen bliver. Dette mindsker således også

risikoen for, at fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse bliver fastsat efter

SKAT's skøn.

Den anden mulighed for at holde bilen uden for virksomheden fungerer således, at virksomheden

godtgør omkostninger ved erhvervsmæssig kørsel efter SKAT's gældende satser for erhvervsmæs-

sig kørsel i egen bil. Satserne ses af nedenstående figur 17.

Fi 4;!u 7: SKATo satier for erhvervsinæssi korsel i e . en bil
Kørsel indtil 20.000 km pr. år	 3,56 kr. pr. km
Korsel ud over 20.000 km pr. år 	 1,90 kr.  pr. km
Kilde: Fgen tilyrkning

Et beløb svarende til værdien af den erhvervsmæssige kørsel opgjort efter førnævnte satser fradra-

ges ved opgørelsen af virksomhedens overskud. Beløbet overføres skattefrit til den erhvervsdriven-

de. Overstiger godtgørelsen SKAT's satser, vil hele godtgørelsen blive skattepligtig for den er-

hvervsdrivende.

6.6.3 Hovedaktionær

I tilfælde, hvor hovedaktionæren anses for at være lønmodtager i virksomheden, er der mulighed for

fri bil. Ved fri bil vil hovedaktionæren blive beskattet af bilens skattepligtige værdi, som tidligere

beskrevet. Der er dog to alternativer til den almindelige beskatning af fri bil, som er beskrevet ne-

denfor.

Egenbetaling

Hvis hovedaktionæren betaler firmaet for den private råderet over bilen med beskattede midler, re-

duceres den skattepligtige værdi af fri bil med det indbetalte beløb. Reduktionen kan ikke overstige

den skattepligtige værdi af firmabilen. Beregningen af værdien til beskatning kommer til at se ud

som figur 18, når egenbetaling er medtaget. Figuren er et eksempel med en bil til kr. 400.000 og en

månedlig egenbetaling på kr. 1.500, som allerede er beskattet.
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E enbetaii i for rivat rådi hed over bil
Værdi af fri bil:

25% af	 300.000 75.000

20% af	 150.000 30.000 105.000

Egenbetaling for privat andel, 12 mdr å kr. 1.500 -18.000

Værdi til beskatning 87.000
Kilde: Egen tilvirkning

Beregningerne viser, at hovedaktionæren beskattes af de kr. 18.000 tillagt skat samt værdien til be-

skatning kr. 87.000, jf. figur 18, frem for den "almindelige" værdi af fri bil på kr. 105.000. Dette

betyder, at hovedaktionæren bliver beskattet hårdere ved at inkludere egenbetalingen i beregaingen.

Som udgangspunkt kan beløb, som hovedaktionæren afholder til køb af benzin mv. ikke anvendes

til reduktion af den skattepligtige værdi. Dog kan værdien af bilen reduceres med hovedaktionærens

benzinkøb mv., hvis originalbilaget afleveres til virksomheden, der i stedet for at refundere hoved-

aktionæren det pågældende beløb indtægtsfører beløbet som egenbetaling.

Skattefri godtgørelse

Såfremt hovedaktionæren ikke vælger at blive beskattet af fri bil, kan han i stedet vælge at få godt-

gjort den erhvervsmæssige del, som han kører i egen bil. Dette kan ske skattefrit, såfremt betingel-

serne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse er opfyldt. Det vil sige, at SKAT satser for skat-

tefri godtgørelse anvendes. På samme måde som det gør sig gældende ved den selvstændige er-

hvervsdrivende, som det er beskrevet i afsnittet vedrørende bil uden for virksornhe-

den/virksomhedsordningen.

6.6.4 Sammenligning

Princippet omkring opgørelsen af den skattepligtige værdi af fri bil er den samme, uanset om der er

tale om den selystændige erhvervsdrivende eller hovedaktionæren.

Mulighederne vedrørende godtgørelse er stort set de samme for den sel ystændige erhvervsdrivende

og hovedaktionæren. Begge har mulighed for at få godtgørelse af den erhvervsmæssige kørsel efter

SKAT's satser. Det kan derfor ikke siges at være en fordel for den selystændige erhvervsdrivende

frem for hovedaktionæren.

Der er dog et par områder, hvor der er forskel mellem den selystændige erhvervsdrivende og ho-

vedaktionæren, hvad angår beskatning af bil. Det vedrører for den selvstændige erhvervsdrivendes

vedkommende "faktiske omkostninger" og for hovedaktionæren "egenbetaling".
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Såfremt det vælges at blive beskattet af fri bil, kan den skattepligtige værdi af bilen tilgå i den per-

sonlige indkomst. For den selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionæren betyder det, at hæv-

ningen/lønnen skal være højere for at bibeholde rådighedsbeløbet kr. 500.000.

Alternativt indgår hovedaktionæren en aftale med selskabet om en kontantlønsnedgang mod, at ho-

vedaktionæren får fri bil stillet til rådighed. Lønnen bliver reduceret med den skattepligtige værdi af

fri bil. Hvis en sådan ordning anvendes er der en række krav, der skal være opfyldt. Det drejer sig

blandt andet om, at aftalen skal være fremadrettet, og at lønnedgangen skal være fastsat på forhånd

og ikke direkte afhængig af hovedaktionærens løbende brug af bilen.

Den ovennævnte ordning er som udgangspunkt attraktiv for hovedaktionæren, hvis godet er skatte-

frit eller er lavere beskattet end skatten af den løn, som hovedaktionæren mister ved lønnedgangen.

Alternativt vil værdien af fri bil skulle hæves ekstra — det vil sige udover den faktiske løn/hævning.

Dermed bliver den personlige indkomst højere og beskatning ligeså.

For den selvstændige erhvervsdrivende gælder det, at uanset om bilen indgår i virksornhedsordnin-

gen eller holdes udenfor er det i den sidste ende den selvstændige erhvervsdrivendes penge, der an-

vendes til driften af bilen. Derfor er det i den selvstændige erhvervsdrivendes interesse at finde den

ordning, som belaster privatøkonomien mindst.

For hovedaktionæren drejer det sig hovedsageligt om, hvorvidt det i sidste ende rent økonomisk set

kan betale sig at have fri bil, eller om man skal købe bilen privat og modtage skattefri kørselsgodt-

gørelse for den erhvervsmæssige kørsel er svært at give et entydigt svar på, da mange faktorer spil-

ler ind. Det afgørende er bilens værdi samt forholdet mellem privat og erhvervsmæssig kørsel. For

mellemklassebiler kan det som hovedregel alene betale sig at have fri bil, hvis den private kørsel

udgør en større andel end den erhvervsmæssige. For de lidt dyrere biler har de erhvervsmæssige ki-

lometer som hovedregel mindre betydning. Det afgørende for valget vil derfor primært være antallet

af private kørte kilometer22 . Dette gør sig dog alt andet lige også gældende for den selvstændige er-

hvervsdrivende.

22 Værd at vide om Firmabilen marts 2008, s. 2
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6.7 Ophør af virksomhed/selskab

det følgende vil beskatningen i forbindelse med ophør blive undersøgt. Først vil beskatningen ved

endeligt ophør blive gennemgået. Derefter vil det blive undersøgt, hvilke ændringer det giver, hvis

ophørsbeskatningen udskydes.

I følgende analyse af ophørsbeskatningen, er der set bort fra det tidligere anvendte rådighedsbeløb,

idet den selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionæren modtager hele beløbet ved ophør. Idet

hele beløbet ønskes udbetalt, vil der ligeledes ikke regnes på mulighederne for udskydelse af op-

hørsbeskatningen ved eventuel påbegyndelse af ny virksomhed. Sammenligningsgrundlaget i kapit-

let er stadig den slutskat der påligger hhv, den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren

Den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren ophører med at drive virksomhed den 31.

januar 2009.

6.7.1	 Endelig ophorsbeskatning

Den selvstændige erhvervsdrivende beskattes ved ophør af virksomhed og af konto for opsparet

overskud i ophørsåret. For hovedaktionæren gælder det, at likvidationsprovenuet skal beskattes hos

hovedaktionæren i det indkomstår, hvor det udloddes.

Likviditeten til beskatning hos den selvstændige erhvervsdrivende svarer til likvidationsprovenu i

selskabet inklusiv skat af selskab. Derfor er udgangspunktet for beregningerne ens.

Ved ophør af virksomhed betragtes det opsparede overskud som hævet, hvorfor beskatningen i den

forbindelse bliver tillagt til den samlede skat. Der vil dog blive reguleret med tidligere betalt virk-

somhedsskat.

Som det fremgår af figur 19 nedenfor, udgør forskellen i beskatningen kr. 372.550 til fordel for ho-

vedaktionæren.
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r 19: Beskatnino af radit:hedsbelob ved o hor

Selvstændig erhvervsdrivende Hovedaktionær

Positiv likviditet 2.083.829 Likvidationsprovenu 2.083.829
AM-bidrag -240.475
Indkomstskat -1.544.669 Skat af selskab -128.615
Betalt virksomhedsskat 625.000 Udbytteskat -658.979
Rådighedsbelob 923.685 Rådighedsbeløb 1.296.235

Forskel i rådighedsbeløb 372.550

Samlet beskatning
AM-bidrag -240.475 Samlet beskatning
Indkomstskat -1.544.669 Udbytteskat -658.979
Betalt virksomhedsskat 625.000 Skat af selskab -128.615
Samlet skat -1.160.144 Samlet skat -787.594

Forskel i beskatning -372.550
Bilau, 14 oc 5

Årsagen til at hovedaktionæren opnår en lempeligere beskatning i forholdt til den selvstændig er-

hvervsdrivende er, at den selvstændige erhvervsdrivende beskattes af det opsparede overskud med

op til 63%, hvorimod hovedaktionærens likvidationsprovenu beskattes som aktieindkomst. Beskat-

ningen af aktieindkomsten er lempeligere end beskatning i den personlige indkomst, hvorfor hoved-

aktionæren opnår en fordel heraf. Som tidligere nævnt, skal skatten af selskabets resultat tillægges

udbytteskatten for at få et korrekt billede af beskatningen af hovedaktionæren.

Jf. bilag 15 udgør resultatet en meget lille del af det samlede likvidationsprovenu. Det betyder at

selskabsskatten af resultatet kun har en ringe påvirkning på den gennemsnitlige beskatning af det

samlede likvidationsprovenu.

6.7.2 Udskydelse af ophørsbeskatning

Som tidligere nævnt skal den selvstændige erhvervsdrivende beskattes af konto for opsparet over-

skud ved ophør af virksomheden i ophørsåret. Hvis der opretholdes en opdeling af virksomhedens

økonomi og privatøkonomien i den resterende del af ophørsåret, kan beskatningen af konto for op-

sparet overskud udskydes til efterfølgende indkomstår.

Ved likvidation af selskabet har hovedaktionæren ikke samme mulighed for at udskyde beskatnin-

gen af likvidationsprovenuet. Provenuet skal beskattes hos hovedaktionæren i det indkomstår, hvor
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det udloddes. Derfor vil der i det følgende blive taget udgangspunkt i sammenligning af beskatnin-

gen af den selystændige erhvervsdrivende ved endelig beskatning ved ophør og ved udskydelse af

beskatningen.

Udskydelsen foretages under forudsætning af at virksomheden opretholdes adskillelsen af privat- og

virksomhedsøkonomier, således at virksomhedsordningen kan anvendes hele ophørsåret.

20: Udskydelse af beskaining ved aphor

-1.160.144
-976.491

-183.653

Endelig beskatning ved ophørsåret
Endelig beskatning i efterfølgende indkomstar

Forskel på beskatning
Kilde: bilaa 14 ou 16

Af ovenstående figur 20 ses ændringen i beskatningen ved at udskyde en del af skatten til det efter-

følgende indkomstår. Beregningerne viser, at den sel ystændige erhvervsdrivende beskattes lempeli-

gere.

Ved udskydelse anvendes virksomhedsordningen hele året, hvorfor hele kapitalafkastet medgå i be-

regningen. Således vil kapitalafkastet udgøre kr. 102.280 i stedet for kr. 8.523 i situationen ved op-

hør. Den selystændige erhvervsdrivende opnår, at en større del af indkomsten beskattes lempeligere.

Den lavere skat skyldes, at en større del af indkomsten kan henføres til kapitalindkomst, idet virk-

somhedsordningen anvendes i hele året og ikke kun til ophørsdato. Størrelsen af forskellen er af-

hængig af kapitalafkastet samt den hævning, som den selvstændige erhvervsdrivende foretager i

ophørsåret.

Udover kapitalafkastet, kan den selvstændige erhvervsdrivende opnå en rentebesparelse ved udsky-

delse af skatten. De penge der skulle have været betalt til SKAT i ophørsåret, bliver udskudt til året

efter. Derfor vil den selvstændige erhvervsdrivende få forrentet sit indestående eller sparer på kas-

sekreditten. Alternativet kan den selystændige erhvervsdrivende investere pengene og dermed få et

afkast.

Den selystændige erhvervsdrivende har en anden fordel ved at opretholde virksomhedsordningen i

ophørsåret. Det er muligheden for at planlægge skattebetalingen over to år. Ved at den selvstændige

erhvervsdrivende i 2009 (ophørsåret) beskattes kun en del af konto for opsparet overskud, mens den

resterende del af de opsparede overskud beskattes i 2010 (det efterfølgende år).
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Sammenlignes den ændrede beskatning for den selvstændige erhvervsdrivende med hovedaktionæ-

rens er det fortsat hovedaktionæren, der opnår den lempeligste beskatning ved ophør. Forskellen

ved at udskyde beskatningen udligner således ikke den fordel, hovedaktionæren har.

Ficsur 2 Sarnmenli!nin? af Ihorsbeskatning
Selvstændig erhvervsdrivende
Endelig beskatning i efterfølgende indkomstår 	 -976.491

Hovedaktionær
Beskatning ved ophør	 -787.594

Forskel på beskatni,	 -188.897

K ilde: bilag	 og  15

Af ovenstående kan det sammenfattes, at beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivende bliver

mindre ved at virksomhedsordningen opretholdes i ophørsåret, så beskatningen udskydes.

Selvom den selvstændige erhvervsdrivende opretholder virksomhedsordningen i ophørsåret, vil den

lempeligste beskatning i forbindelse med ophøret stadig ligge hos hovedaktionæren. Dette skyldes

forskellen i beskatningen af aktieindkomst i forhold til den personlige indkomst samt størrelsen af

kapitalafkastet hos den selvstændige erhvervsdrivende.

Den selvstændig erhvervsdrivende kan udskyde beskatningen ved at påbegynde eller overtage en

anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende indkomstår, betingelsen vedr. adskillelsen af

virksomheds og privatøkonomier skal stadig være opfyldt. Påbegyndes en ny virksomhed ikke, vil

skatten vedrørende ophør af virksomhed forfalde og skal derned afregnes med det samme.

Hovedaktionæren kan også udskyde beskatningen, idet der ikke er krav til erhvervsmæssig aktivitet

i selskabet, hvilket betyder, at selskabet eksempelvis kan indeholde værdipapirer. På den måde ud-

skydes beskatningen for altid, samtidig med at hovedaktionæren bibeholder muligheden for at ud-

lodde udbytte årligt.

6.8 Delkonklusion

kapitlet blev det analyseret, hvordan beskatningen er i forbindelse med aflønning af den selvstæn-

dige erhvervsdrivende og en hovedaktionær samt ved ophør af virksomhed/selskab på baggrund af

de i kapitlet gennemgåede analysepunkter.
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Beskatning af løn

Hovedaktionæren medtager løn ved at indgå i et ansættelsesforhold i selskabet, hvor den selvstæn-

dig erhvervsdrivende hæver i virksomheden. Af den modtagne løn, bliver den selvstædig erhvervs-

drivende og hovedaktionæren som udgangspunkt beskattet ens, hvor lønindkomsten på grund af

dens størrelse opnår en marginalbeskatningsprocent på 63%.

Såfremt den selvstændig erhvervsdrivende har kapitalafkast i virksomheden, bliver den del af ind-

komsten flyttet fra personlig indkomst til kapitalindkomst. På den måde opnår den selvstændig er-

hvervsdrivende en mindre besparelse i skatten i forhold til hovedaktionær. Den selvstændig er-

hvervsdrivende kan øge besparelsen ved at modregne de private renteudgifter i det positive kapital-

afkast. Beskatningen er dermed lempeligere hos den selvstændig erhvervsdrivende såfremt der er

kapitalafkast i virksomheden.

Beskatning af kombination af løn og udbytte

Hovedaktionæren har mulighed for at sammensætte sin indkomst, af løn og udbytte. Hovedaktionæ-

rens løn i opgaven er over topskattegrænsen, hvorfor mulighederne for optimering af denne op til

topskattegrænsen ikke er relevante. På trods af at hovedaktionæren bliver beskattet med den høje

marginalskat på 63%, er der muligheder for at opnå en skattebesparelse ved at flytte en del af løn-

nen til en lempeligere beskatning i aktieindkomst. Den lavere skattebyrde opnås ved at hovedaktio-

næren modtager udbytte med op til kr. 106.100, idet den del af lønnen bliver beskattet lempeligere.

Den selvstændig erhvervsdrivende har ikke mulighed for at beskatte en del af lønnen som aktieind-

komst, hvorfor hovedaktionæren opnår en lempeligere beskatning ved at kombinere lønnen med

udbytte på baggrund af de lavere marginalskatter på aktieindkomst op til en vis størrelse.

Pensioner

Både hovedaktionær og den selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at tegne en række pen-

sionsordninger. En af mulighederne for hovedaktionæren, er en arbejdsgiverordning Denne ordning

kan kun tegnes i et ansættelsesforhold, hvorfor den selvstændig erhvervsdrivende ikke har mulighed

for at benytte sig af denne. Ligeledes har den selvstændig erhvervsdrivende en ordning, som kun

denne kan benytte, nemlig 30%-ordningen. De øvrige ordningen kan benyttes af dem begge og

deinied har de lige gode muligheder for fradrag.

Ved 30%-ordningen opnår den selvstændig erhvervsdrivende mulighed for fradrag for indbetaling

til pension på op til kr. 458.162. Hovedaktionæren i et ansættelsesforhold har muligheden for at

indskyde hele sin løn, dog uden AM-bidrag på en pensionsopsparing og dermed opnå fradrag for
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det. 1 opgaven er det hovedaktionæren, der har mulighed for at opnå det højeste fradrag, nemlig op

til kr. 996.973.

Desuden er hovedaktionæren ikke ligesom den selystændige erhvervsdrivende afhængig af, om sel-

skabet giver overskud for at kunne indbetale til pension.

Fri bil

Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres efter samme princip, uanset om der er tale om den selv-

stændige erhvervsdrivende eller hovedaktionæren.

For den selvstændige erhvervsdrivende gælder det, at uanset om bilen indgår i virksomhedsordnin-

gen eller ej, er det i sidste ende den sel ystændige erhvervsdrivendes penge, der anvendes til driften

af bilen. Derfor er det i den selvstændige erhvervsdrivendes interesse at finde den ordning, som be-

laster privat- og virksomhedsøkonomien mindst.

For hovedaktionæren drejer det sig om hvorvidt det rent økonomisk kan betale sig at have fri bil el-

ler om bilen skal købes privat. Ved at købe bilen privat, kan hovedaktionæren i stedet modtage skat-

tefri kørselsgodtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel.

Det er svært at give et entydigt svar på hvad der er mest fordelagtigt, idet flere faktorer skal medta-

ges i betragtningen. Normalvis er bilens værdi samt forholdet mellem privat og erhvervsmæssig

kørsel, der er afgørende for, hvad der bedst kan betale sig. Dette gør sig dog alt andet lige også gæl-

dende for den selvstændige erhvervsdrivende.

Ophør

Ved ophør opnår den selvstændige erhvervsdrivende en hårdere beskatning end hovedaktionæren.

Dette skyldes at den selvstændige erhvervsdrivende beskattes af det opsparede overskud med op til

marginalskatten af den personlige indkomst på 63%. Hovedaktionærens likvidationsprovenu bliver

beskattet som aktieindkomst med gennemsnitlig 56%, idet selskabsskatten kun udgør en fierdedel af

den samlede beskatning, har den kun en mindre påvirkning på den gennemsnitlige beskatning af det

samlede likvidationsprovenu.

Den selvstændig erhvervsdrivende kan udskyde ophørsbeskatningen til efterfølgende indkomstår

(2010). Ved at udskyde ophørsbeskatningen opnår den selvstændig erhvervsdrivende en mindre be-

skatning end hvis den endelige beskatning sker i ophørsåret (2009). Forskellens størrelse er afhæn-
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gig af kapitalafkastet samt den hævning, som den selvstændige erhvervsdrivende foretager i op-

hørsåret.

Selvom den selvstændige erhvervsdrivende kan udskyde beskatningen, udlignes forskellen i beskat-

ningen til hovedaktionæren ikke. Det er denned stadig hovedaktionæren der bliver beskattet lempe-

ligere. Det skyldes dels, at hele det opsparede overskud kommer til beskatning hos den selvstændi-

ge erhvervsdrivende og dels den lempeligere beskatning af aktieindkomst.

De fordele den selvstændige erhvervsdrivende opnår ved udskydelse, er planlægningen af skattebe-

talingen over 2 år samt mulighed for at ra investeret pengene med henblik på afkast.

Den selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at udskyde beskatningen på ubegrænset tid ved

at påbegynde eller overtage en anden virksomhed inden udløbet af det efterfølgende indkomstår.

Hovedaktionæren har ligeledes mulighed for at udskyde beskatningen. Idet der ikke er krav til er-

hvervsmæssig aktivitet i selskabet, kan det principielt fortsætte "tomt".
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7 FORÅRSPAKKE 2.0 OG DENNES INDVIRKNING PÅ BE-

SKATNINGEN AF DEN SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRI-

VENDE OG HOVEDAKTIONÆREN

Siden 2001 har skattestoppet været en del af den danske skattepolitik. Siden da er der løbende sket

ændringer på skatteområdet, først i 2003, hvor regeringen og Dansk Folkeparti (herefter DF) blev

enige om en aftale vedrørende gradvis forhøjelse af mellemskatten. Derudover blev parterne i 2003

enige om indførsel af beskæftigelsesfradrag på 2,5% af indkomsten, dog med et reguleret maksi-

mum.

Endelig indgik regeringen og DF i 2007 en aftale om "lavere skat på arbejde" med fokus på mel-

lemindkomsterne. Denne aftale indeholdt ligesom den tidligere aftale en forøgelse af grænsen for

mellemskat samt en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra tidligere 2,5% af indkomsten til

4,25%, stadig med et reguleret maksimum — i 2009 udgør fradraget maksimalt kr. 13.600.

Nogle af hovedtrækkene i denne og tidligere skattereformer under den siddende regering er:

• Afskaffelse af mellemskatten

• Bundskatten sættes ned

• Indkomstgrænsen for topskat øges

7.1 Elementer i aftalen

Tidligere i opgavens afsnit 2.2 blev de forskellige elementer i beregning af indkomstskatten gen-

nemgået. Der er i det følgende taget udgangspunkt i de af elementerne, hvor der er sket ændringer.

Det er således kun de elementer i Forårspakke 2.0, der er fundet relevante i forhold til det tidligere

gennemgåede, der vil blive fremhævet og analyseret. En del områder er derfor ikke berørt. Ligele-

des vil der ikke blive taget stilling til, hvordan de forskellige elementer i aftalen finansieres. Der er

taget udgangspunkt i "Aftale mellem regeringen og DF om Forårspakke 2.0 — Vækst, klima, lavere

skat" fra marts 2009. Det betyder således, at efterfølgende hændelser, som ændringer i aftalen, lov-

forslag og vedtagelse af loy mv., ikke er inddraget i kapitlet.

7.1.1	 Bund-, mellem- og topskat

Som følge af Forårspakke 2.0 vil der de næste år ske en del ændringer, når det kommer til bundskat-

ten og sundhedsbidrag. I første omgang nedsættes bundskatten, så den fra og med 2010 udgør
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3,76%. Fra 2011 lægges bundskat og sundhedsbidraget sammen. Dette sker over en 8-årig periode.

Således at det i 2019 ender med, at bundskatten er 11,76% og sundhedsbidraget helt udgår. Samlet

set forbliver skatteprocenten uændret under hele perioden, forstået på den måde, at bundskat og

sundhedsbidrag tilsammen hele tiden vil være 11,76%. Udviklingen i satserne kommer dermed til at

se ud som vist i figur 22 nedenfor.

Figur 22: hundskat og sundhedsbidrag i perioden 2009 til 2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bundskat 5,04% 3,76% 3,76% 4,76% 5,76% 6,76% 7,76% 8,76% 9,76% 10,76% 11,76%

Sundhedsbidrag 8% 8% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

lde: Egen ti1virkning

Ændringerne i bundskat og sundhedsbidraget betyder, at beskatningen flyttes fra den skattepligtige

indkomst, som danner grundlag for sundhedsbidraget til den personlige indkomst, som bundskatten

beregnes af. Det betyder, at beskæftigelsesfradraget ikke længere vil have samme effekt som tidli-

gere. Da det fragår i det grundlag, som sundhedsbidraget beregnes af, og eftersom det med tiden

udgår, vil beskæffigelsesfradraget kun indgå i forbindelse med beregning af kommune- og kirke-

skat, og dermed ikke have samme fradragsværdi.

Udover ændringerne i bundskatten og sundhedsbidraget sker der også ændringer i mellem- og

topskatten. Mens mellemskatten helt afskaffes fra 2010 ændres indkomstgænsen for topskat.

Grænsen forhøjes med i alt kr. 54.400 af to omgange, først kr. 36.000 i 2010 og yderligere kr.

18.400 i 2011. Således ender gænsen for topskat i 2011 på kr. 406.000. Samtidig nedsættes skatte-

loftet parallelt fra 59% i 2009 til 51,5% fra og med 2010. Marginalskatten sættes tilsvarende ned fra

63% til 56%.

7.1.2	 Fradrag

Den tidligere nævnte ændring i sundhedsbidraget og bundskatten medfører også, at fradragsværdien

af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag udgår af grundlaget for sundhedsbidraget. Værdien af

fradragene reduceres gradvist med 1%-point pr. år fra 2012 og frem til 2019. Dette indebærer, at

fradragsværdien reduceres til gennemsnitlig 25,5% mod de nuværende ca. 33,5%.

Denne nedsættelse af skatteyærdien af de ligningsmæssige fradrag medfører, at fradragsværdien af

beskæftigelsesfradraget bliver reduceret. For at neutralisere dette forhøjes beskæftigelsesfradraget

fra 2012 fra 4,25% til 5,6% (maksimum kr. 17.900).
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Figur 23: Ændringer i skat af aktieindkomst
For Efter

Under. kr. 48.300 28% 27%
Kr. 48.300 - 106.100 43% 42%
Over. kr. 106.100 45% 42%

f'keix	 irkning:
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For at tilskynde til opsparing begrænses også værdien af rentefradraget. Der indføres et bundfra-

drag23 for renteudgifter på kr. 50.000 for enlige. Renteudgifter under denne grænse kan fradrages

med gennemsnitligt 33,5% som efter de nuværende regler, mens renteudgifter over grænsen kun

kan fradrages med 25,5%. Indfasningen ændringen i de ligningsmæssige fradrag i årene fra 2012 til

2019.

For at kompensere for familier med stor gæld eller ligningsmæssige fradrag i forhold til indkom-

sten, indføres en ordning Kompensationsordningen betyder, at ingen som følge af ændringerne i

skatteværdien af rentefradraget og værdien af ligningsmæssige fradrag vil opleve et fald i rådig-

hedsbeløbet, som overstiger gevinsten ved nedsættelsen af indkomstskatten.

Ordningen kommer til at fungere således, at hvis tab som følge af den lavere skatteværdi af renter

og lavere værdi af ligningsmæssige fradrag er større end den gevinst, der kommer som følge af ned-

sættelsen af indkomstskatten, skal tabet ikke betales.

7.1.3	 Skat på opsparing

Privat opsparing behandles skattemæssigt meget forskelligt. Hvis forskellene mellem beskatningen

af de forskellige former for afkast minimeres mener parterne (regeringen og DF), at opsparingen i

større omfang vil blive placeret der, hvor det samfundsmæssige afkast er højt frem for at være be-

stemt af de gældende skatteregler. Det menes, at en mere ensartet beskatning af afkast af opsparing

vil medføre, at skatteindtægterne bliver stærkere overfor ændringer i sammensætningen af opspa-

ring. Samtidig bliver skattesystemet bliver mere robust over for skatteomgåelse og skattetænk-
ning24.

Ændringeme kommer til at se ud som vist i figur 23 nedenfor.

Ændringeme skal sikre en mere ensartet beskatning af aktieindkomst.

23 Fradraget ligger fast og reguleres ikke.

24 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0 s.19.
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Reduktionen af skatten på aktieindkomsten er en konsekvens af indkomstnedsættelserne med hen-

blik på at sikre symmetri i forhold til marginalskatten på arbejdsindkomst.

Det ses af nedenstående figur 24, at nedsættelsen af skatten på aktieindkomst ikke umiddelbart ud-

ligner nedsættelsen af indkomstbeskatningen. Det ses, at gabet i marginalbeskatningen jf. de nuvæ-

rende regler er 2%-point mens det efter Forårspakke 2.0 vil blive 7%-point.

Fi2ur 24: Gennemsnitlige beskatningsprocenter efter Forå spakke 2.0

200.000
Aktieindkomst
106.100	 48.300

Lon

Gennemsnitlig beskatning af aktieindkomst 38% 35% 27%

Selskabsskat 25% 25% 25%

Gennemsnitbeskatning, Forårspakke 2.0 63% 60% 52% 56%

Gennemsnitbeskatning, nuværende satser 65% 61% 53% 63%

Egen til‘irknin2

Folketinget har tidligere ændret på beskatningen af aktieindkomst, således at der fra og med ind-

komståret 2008 er indført det 3-trinssystem, som det er kendt i dag. Før denne beslutning, beskatte-

des aktieindkomst med 28% af beløb indtil kr. 45.500 og med 43% af beløbet derudover i indkomst

år 2007.

Det seneste skatteniveau med 45% skyldes, at selskabsskatten fra og med indkomstår 2007 er ned-

sat fra 28% til 25%. Folketinget har dog vedtaget, at indkomst som selskaberne havde optjent ved

udgangen af regnskabs- og indkomståret 2006, fortsat kun skal beskattes med max. 43%. I den for-

bindelse er der indført en overgangsregel, som skal sikre, at selskabsindkomst som var optjent ved

udgangen af indkomstår 2006, og som er beskattet med en højere selskabsskat end 25%, aldrig be-

skattes med mere end 43% hos aktionæren.

I forbindelse med Forårspakke 2.0 bliver denne ovennævnte overgangsregel overflødig, hvorfor der

ikke længere er baggrund for beregning af denne, idet den højeste beskatning af aktieindkomst er

42%.

Ved indførelse ændringerne af aktieindkomstbeskatning er den højeste beskatning sat ned til 42%

samtidig er topskattegrænsen sat ned til 51,5%. Dermed kommer en skævvridning i symmetrien i

beskatningen. Skævvridningen har den betydning, at det ikke længere vil kunne betale sig at medta-

61



Kapitel 7 — Forårspakke 2.0 og dennes indvirkning på beskatningen

ge udbytte i sammensætning af indkomsten. Idet topskatten er lavere end den gennemsnitlige be-

skatning af udbyttet.

Derudover nedsættes den højeste skattesats på positiv kapitalindkomst fra 59,7% til 52,2% samtidig

med, at der indføres et bundfradrag på kr. 40.000 ved indregning af positiv nettokapitalindkomst i

topskattegrundlaget. Dette sker med virkning fra og med 2010. Marginalskatten på mindre, positive

nettokapitalindkomster nedbringes dermed fra maksimalt 59,7% til 37,3%.

	

7.1.4	 Bil

Der indføres et grønt miljøtillæg for firmabiler. Tillægget vil svare til den enkelte firmabils ejeraf-

gift, der er baseret på normen for brændstofforbruget. Miljøtillægget lægges til den skattepligtige

værdi af den fri bil. Beløbet vil typisk udgøre omkring kr. 3.000 årligt. Målet er at tilskynde, at der

vælges mere brændstoføkonomiske firmabiler.

	

7.1.5	 Pensioner

Indskud på pensionsordninger med både løbende og ratevise udbetalinger kan fradrages fuldt ud i

den personlige indkomst. Fradraget udgør 59% for personer, der betaler topskat. Personer med høje

indkomster har således kunnet indskyde store beløb på pensionsordninger med meget høj fradrags-

værdi.

Omvendt indkomstbeskattes udbetalingerne fra ordningerne. Som følge af pakkens ændring i mar-

ginalskatten, som sættes ned, påvirkes udbetalingerne af opbyggede pensionsformuer ligeledes.

Dermed får personerne bag en utilsigtet gevinst af de eksisterende pensionsopsparinger, der er fra-

draget med en højere marginalskat. Dette har medført, at der midlertidigt indføres en udligningsskat

for at neutralisere denne virkning Udligningsskatten er sigtet mod personer med store pensionsud-

betalinger. Det vides endnu ikke, hvordan ordningen præcist kommer til at fungere, da reglerne her-

om stadig er under udarbejdelse.

I Forårspakke 2.0 lægges der op til, at der fra 2010 indføres et loft over fradragsberettigede indbeta-

linger til ratepensioner og ophørende livrenter på kr. 100.000 årligt. Det skyldes som udgangspunkt,

at der sker meget store indbetalinger til disse ordninger. Indbetalingerne antages kun i begrænset

omfang at tilgodese pensionsfoimål. I stedet anvendes de som en metode til at "spare" topskat.



Selvstændig erhvervsdrivende Hovedaktionær

Skattesats	 Bundskat Forskel	 Bundskat Forskel
2009 5,04% 47.976 47.976
2010 3,76% 31.253 -16.723 31.278 -16.698
2019 11,76% 97.191 49.215 97.191 49.215
Kddp for den	 e vervsdrivende bila2	 19 og,	 for 11..ov ciaktionært . n biLag i 17 e l 8
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Loftet over de fradragsberettigede indbetalinger omfatter imidlertid ikke indbetalinger til en pensi-

onsopsparing i form af livsvarige livrenter. Der er således fortsat muligheder for at foretage opspa-

ring med fradrag for indbetalinger.

Endelig sker der en forhøjelse af aldersgrænsen for hævning af kapitalpensioner med 5 år. Det bety-

der, at aldersgrænsen for udbetalinger af kapitalpensionsordninger bliver senest 15 år efter, at pen-

sionsopspareren når efterlønsalderen mod 10 år i dag. Hermed opnås mere fleksibilitet i pensions-

opsparingen.

7.2 Konsekvenser for den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren

I de konkrete tilfælde med den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren som beskrevet

tidligere i opgaven, rar ændringeme som følger af Forårspakke 2.0 blandt andet følgende konse-

kvenser.

7.2.1	 Løn

Der tages, som tidligere, udgangspunkt i en nettoløn på kr. 500.000. Ses der isoleret på bundskatten

betyder det, at der skal betales kr. 49.215 mere i bundskat isoleret set i 2019, jf. nedenstående figur

25. Det ses også af figuren, at ændringen er ens for den selvstændige erhvervsdrivende og hovedak-

tionæren. Det skyldes, at de begge påvirkes af de samme procentvise ændringer, da indkomsterne er

underlagt samme beskatning. Dog forudsat at den selvstændige erhvervsdrivendes kapitalafkast er

uændret fra tidligere.

Figur 25: Ændringer i bundskat som ffllge af Forårspakke 2.0

Dette giver dog ikke det reelle billede af reformens ændringer, da bundskatten og sundhedsbidraget

lægges sammen. Det ses også af figuren, at bundskatten falder i 2010. Det skyldes nedsættelse af

bundskatten fra 5,04% til 3,76%.

Samtidig med stigningen i bundskatten falder sundhedsbidraget tilsvarende kr. 75.065, så det i 2019

udgør kr. 0. Dette betyder, som vist i figur 26 nedenfor, en skattemæssig besparelse på kr. 25.850
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Selvstændig erhvervsdrivende
Skattesats	 Bundskat	 Forskel

2009	 5,04%	 47.976
2010	 3,76%	 31.253	 -16.723
2019	 11,76%	 97.191	 49.215

Hovedaktionær
Bundskat	 Forskel

47.976

	

31.278	 -16.698

	

97.191	 49.215

Sundhedsbidrag	 Sundhedsbidrag
2009	 8,00%	 75.065	 75.065
2010	 8,00%	 65.462	 -9.603	 65.408	 -9.657
2019	 0,00%	 -75.065	 -75.065

Samlet besparelse	 -25.850 	 	 -25.850
Kilde for dåt selystamdige	 cnde bilag 7, 19 og 20 for ho yedHktionæren bilae, 8, 17 og 18
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set som forskellen mellem bundskatten og sundhedsbidraget i 2009 og 2019 - året hvor ændringer-

ne er foretaget fuldt ud. Det ses af figuren, at der i 2010 er mere at spare end i 2019. Det skyldes

hovedsageligt, at der flyttes på beskatningsgrundlaget, som tidligere nævnt.

Figur 26: Ændringer i bundskat som følge af Forarspakke 2

Beskatningen af almindelig lønindkomst ændres en del som tidligere nævnt. For hovedaktionæren

betyder det, at der fra selskabet skal udbetales kr. 136.369 mindre i løn for, at der netto udbetales kr.

500.000, mens hovedaktionæren sparer kr. 125.460 i skat, jf. nedenstående figur 27. Differencen

mellem lønudbetalingen og skatten udgør besparelsen i AM-bidrag.

Af nedenstående figur 27 ses det ligeledes, at besparelsen for den selvstændige erhvervsdrivende er

stort set identisk med hovedaktionærens. Det er dog forudsat, at kapitalafkastet er uændret fra tidli-

gere.

Figur 27: Æruiringer i bruttnion og skaL ikt Forarspa

Selvstændig erhvervsdrivende	 Hovedaktionær

Forskel

-131.202
-136.359

-120.040
-125.459

Kilde: for den .,e1\,,,1ændi,.,',c. erhvervdrir.eride bild, 7, 14 og 2  for hovedaktionæren
bilag 8. 17 ,-,2_ 18

Bruttolon Forskel Bruttolon
2009 1.076.885 1.082.389
2010 946.407 -130.478 951.187
2019 940.516 -136.369 946.030

Samlet skat Samlet skat
2009 494.814 494.813
2010 374.773 -120.041 374.773
2019 369.354 -125.460 369.354
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Figur 28; Sammenligning af beskatning af aktieindkomst ved ændring iht. forårspakke 2.0

Udbytte: kr. 200.000
Under kr. 48.300 kr. 48.300 - 106.100 Over kr. 106.100

Beløb til beskatning inden for grænserne 48.300 57.800 93.900

Gældende regler 13.524 24.854 42.255
Forårspakke 2.0 13.041 24.276 39.438

Besparelse inden for grænserne 483 578 2.817
Samlet besparelse 3.878 
Kilde: En
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Ses der på den samme beregning blot med et rådighedsbeløb på kr. 200.000 (bilag 21) kan det kon-

stateret, at skatten udgør kr. 86.023, hvilket betyder en forskel på kr. 283.331 25 i forhold til rådig-

hedsbeløbet på kr. 500.000. Det skyldes, at de "store" ændringer er sket i mellemskatten, som er

ophævet, og i topskatten, hvor grænsen for er hævet. Derfor vil indkomster under disse grænser kun

blive berørt af ændringen i bundskatten, sundhedsbidraget samt eventuelle fradrag, som tidligere

nævnt og illustreret.

7.2.2 Aktie- og kapitalindkomst

For at illustrere ændringerne i beskatningen af aktieindkomst er der foretaget en sammenligning af

de tidligere beregninger vedrørende mikset af løn og udbytte. Dette er gjort ved at bygge videre på

de tidligere anvendte beregninger fra kapitel 6.

Nedenstående figur 28 viser den besparelse på skatten af aktieindkomst, som hovedaktionæren iso-

leret set vil få ved for eksempel et udbytte på kr. 200.000. Besparelsen opstår på grund af ændrin-

gerne i skattesatserne, som vist i figur 28. Besparelsen udgør kr. 3.878, som er forskellen i beskat-

ningen med de gældende regler og de ændringer, som Forårspakke 2.0 lægger op til. Som det ses af

figuren er besparelse af beskeden karakter.

Som følge af Forårspakke 2.0 bliver de mindre positive nettokapitalindkomster beskattet lempelige-

re. Dette kommer til udtryk ved indførslen af et bundfradrag kr. 40.000, således at kapitalindkomst

derunder skal beskattes med en sats på 37,3% frem for 59,7% tidligere. Kapitalindkomst over bund-

fradraget bliver beskattet med 52,2% hvilket også er et fald i forhold til 2009 (57,9%).

25 (Samlet skat ved kr. 500.000 — samlet skat ved kr. 200.000) 369.354 — 86.023
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gur 29: Hovedaktionter, udbetaiing af Ion og udbytte

	

2009	 2019

	

beskatning i %	 kr.	 beskatning i %	 kr.

Beløb til beskatning, løn	 63%	 765.943 Beløb til beskatning, løn 	 56%	 669.819
Udbytte til beskatning	 40%	 200.000 Udbytte til beskatning	 38%	 200.000

Selskabsskat af resultat før 	 Selskabsskat af resultat før
udbytte	 25%	 udbytte	 25%

Belob til beskatning i alt

Gennemsnitlig beskatning	 64%

965.943 Belob til beskatning i alt

59,5%

869.819
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For den konkrete selvstændige erhvervsdrivende med en kapitalindkomst kr. 50.987 kommer det til

at betyde, at kun kr. 10.987 vil blive beskattet med 52,2%, mens de kr. 40.000, som er bundfradra-

get, vil blive beskattet med op til 37,3%. Det betyder, at den selvstændige erhvervsdrivende bliver

lempeligere beskattet af størstedelen af kapitalafkastet.

7.2.3 Løn og udbytte

Ændringerne i beskatningen af aktieindkomst påvirker hovedaktionærens beskatning i forbindelse

med at kombinere løn og udbytte. For at belyse effekten vil der blive taget udgangspunkt i det kapi-

tel 6 anvendte eksempel, figur 29. Af eksemplet fremgår det, at der ved løn kombineret med et ud-

bytte på kr. 200.000 skal et samlet beløb på kr. 965.943 til beskatning. Jf. figur 11 er den gennem-

snitlige beskatning af dette er 64%.

Ved indførslen af ændringerne i henhold til Forårspakke 2.0 vil ved løn kombineret med et udbytte

på kr. 200.000 vil der i alt skulle hovedaktionæren i alt skulle beskattes af kr. 869.819. Det vil sige

kr. 96.124 mindre end efter gældende regler. Derudover vil den gennemsnitlige beskatning kun ud-

gøre 59,5%.

Forskellene mellem 2009 og 2019 er illustreret i nedenstående figur 29.

Kilde: bila I 0 og

Ændringerne i beskatningen af løn og udbytte som følge af Forårspakke 2.0 betyder således, at der

skal udbetales kr. 96.124 mindre i løn i forhold til de gældende regler.
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Figur 30: Ændringer i reniefradrag

Renteudgifter før Forårspakke 2.0 80.000 33,5% 26.800

Renteudgifter som følge af Forårspakke 2.0:
Renteudgifter under bundgænsen 50.000 33,5% 16.750
Renteudgifter over bundgrænsen 30.000 25,5% 7.650

24.400
Forskel 2.400

n tilvirkning
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7.2.4 Fradrag

Ændringerne i rentefradraget kommer umiddelbart til at påvirke hovedaktionæren mest, især hvis

der er tale om store renteudgifter, da der som tidligere nævnt er planer om at indføre et bundfradrag

på kr. 50.000. Renter under denne bundgrænse kan fortsat fradrages med ca. 33,5% som tilfældet er

nu. Renter over bundgrænsen vil til gengæld kun kunne fradrages med 25,5%. Dette betyder for en

person med renteudgifter på kr. 80.000 om året, at skatteværdien kun vil udgøre kr. 24.400, hvis

Forårspakke 2.0 indføres mod kr. 26.800 som det er nu. Det betyder altså en ændring på kr. 2.400,

jf. nedenstående figur 30.

Ændringen i rentefradraget vil derimod ikke påvirke den selvstændige erhvervsdrivende på samme

måde, da de erhvervsmæssige renter ved brug af virksomhedsordningen kan fradrages fuldt ud i den

personlige indkomst. Det vil derfor kun være eventuelle private renter, der vil blive påvirket. De vil

blive påvirket på samme måde som hos hovedaktionæren.

7.2.5	 Bil

Ændringen i den grønne ejerafgift 26 kommer til at påvirke både den selvstændige erhvervsdrivende

og hovedaktionæren, idet afgiften lægges oven i den skattepligtige værdi af fri bil, som vist i neden-

stående figur 31.

Figur : Opgerelse af skatt epligtig værdi a
25% af beløb indtil kr. 300.000	 XX

20% af beløb derover	 + xx

Skattepligtig værdi XX

+ xxGrøn ejerafgift

"Ny" skattepligtig værdi
lde: Egeli (ilvirknin2

26 Det antages at afgiften behandles på samme måde som vægtafgift.
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Det betyder, at hovedaktionæren og den selvstændige erhvervsdrivende bliver beskattet af en højere

værdi. Dog bliver den selvstændige erhvervsdrivende alligevel ikke rigtig påvirket af ændringen.

Da der i virksomheden er fradrag for afgiften, trækkes den fra der, men lægges til hos den selvstæn-

dige erhvervsdrivende. Det vil sige, at det ikke rigtig har nogen effekt.

Selskabet har ligesom virksomheden fradrag for afgiften, men det påvirker ikke hovedaktionærens

indkomst. Det er uændret fra tidligere.

7.2.6	 Pensioner

Hvad angår fradragsretten ved pensionsindbetalinger lægger Forårspakke 2.0 op til et loft over den

årlige indbetaling. Loftet gælder indbetalinger på ratepensioner og ophørende livrenter på kr.

100.000 årligt. Virkningen af begrænsningen er, at der ikke er fradragsret for de årlige indbetalinger

over loftet.

Foretages der imidlertid stadig indbetalinger efter loftet er nået (altså over kr. 100.000), vil udbeta-

lingerne af denne del være skattefri.

For både den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren betyder ændringen, at muligheden

for at få "nedsat" indkomsten, hvoraf der skal betales topskat, begrænses.

Sammenlignet med beregninger i kapitel 6, hvor hovedaktionæren nød fordelen af at have mulighe-

den for den højeste pensionsindbetaling, er der ikke længere forskel. Begge parter vil kun have mu-

lighed for opnå fradrag for indbetalinger op til kr. 100.000. Det er dermed fordelagtigt at lave eks-

traordinært store pensionsindbetalinger i 2009, hvis man kan få finansieret privatforbruget et andet

sted.

7.3 Delkonklusion

I det foregående er det blevet analyseret, hvordan Regeringens og Dansk Folkepartis aftale — For-

årspakke 2.0 — vil påvirke beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren.

Lon

For så vidt angår lønnen, har Forårspakke 2.0 en positiv virkning på både hovedaktionærens og den

selystændige erhvervsdrivendes økonomi. Skattenedsættelserne tilgodeser både den selystændige

erhvervsdrivende og hovedaktionæren, idet begge persongrupper opnår en besparelse i skatten af

den personlige indkomst ved fastholdelse af rådighedsbeløbet. Besparelsen som følge af indførelse
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af Forårspakke 2.0 er dermed ens. Som tidligere sparer den selvstændig erhvervsdrivende AM-

bidrag af kapitalafkastet.

Den samlede effekt af Forårspakke 2.0 kommer tydeligst til udtryk ved indkomster over topskat-

tegrænsen. Da den høje indkomst både påvirkes af ændringerne i bundskatten og sundhedsbidraget,

afskaffelsen af mellemskatten samt forhøj elsen af bundfradrag for topskatten.

Aktie- og kapitalindkomst

Ændringerne i beskatningen af aktieindkomst og positiv nettokapitalindkomst har til formål at sikre

ensartet beskatning.

For den selvstændige erhvervsdrivende har ændringerne i beskatningen af positiv kapitalindkomst

den betydning, at størstedelen af den positive kapitalindkomst, hvor kapitalafkastet indgår, beskat-

tes lempeligere.

Reduktionen af skatten på aktieindkomsten er en konsekvens af ændringen af indkomstbeskatnin-

gen. Dette har til hensigt at sikre symmetri i forhold til marginalskatten på arbejdsindkomst. Det

nederste trin nedsættes fra 28% til 27%. De to efterfølgende trin på henholdsvis 43% og 45% ned-

sætte begge til 42%. Af beregningerne ses det, at besparelsen ved indførelsen af de nye regler er be-

gænset.

Lon og udbytte

Som følge af Forårspakke 2.0's ændringer af aktieindkomst jf. overfor samt nedsættelse af ind-

komstbeskatningen, opnår hovedaktionæren en besparelse på kr. 96.124 ved kombination af løn og

udbytte på kr. 200.000 i forhold til beregning med gældende satser. Besparelsen skyldes hovedsage-

lig nedsættelsen af indkomstskatten. Denne nedsættelse gør at grænsen for hvor meget udbytte det

kan betale sig at kombinere lønnen med, falder fra kr. 106.100 (kap.6) til kr. 48.300.

Fradrag

Ved indførsel af et bundfradrag på kr. 50.000 vil renter under grænsen fortsat kunne fradrages med

ca. 33,5%. Renter over bundgrænsen vil til gengæld kun kunne fradrages med 25,5%. For hovedak-

tionæren betyder det, at med renteudgifter på kr. 80.000 om året, vil skatteværdien af fradragene

falde med kr. 2.400 i forhold til de gældende regler. Den selystændige erhvervsdrivende vil blive

påvirket på samme måde hvad angår de private renter, der er holdt udenfor virksomhedsordningen.
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Bil

Ved ændringen i den grønne ejerafgift påvirkes både den sel ystændige erhvervsdrivende og hoved-

aktionæren, idet afgiften lægges oven i den skattepligtige værdi af fri bil.

Det betyder altså, at både hovedaktionæren og den sel ystændige erhvervsdrivende principielt bliver

beskattet af en højere værdi.

Pension

Som følge af Forårspakke 2.0, begrænses fradraget af pensionsindskud til kr. 100.000. For både den

selystændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren betyder ændringen, at muligheden for at få

"nedsat" indkomsten, hvoraf der skal betales topskat, begrænses.

Samlet set er ændringerne i beskatningen af den sel ystændig erhvervsdrivende og hovedaktionæren

som følge af Forårspakke 2.0 stort set ens. Det skyldes at begge persongrupper bliver beskattet i den

personlige indkomst, hvor den største ændring er foretaget. Dermed opnår både den selvstændig er-

hvervsdrivende og hovedaktionæren samme besparelse ved nedsættelse af indkomstskatten. Den del

af hovedaktionærens indkomst, der beskattes i aktieindkomst opnår en yderligere besparelse på

maksimalt 3%.



Kapitel 8 — Lån i selskabet

8	 LÅN I SELSKABET (Betænkning 1498, fra november 2008)

Kapitlet omhandler den ovennævnte betænkning vedr, modernisering af selskabsretten, betænknin-

gen er i alt 1270 sider lang og omhandler dermed rigtig mange områder. Regeringens mål med be-

tænkningen er, at Danmark bliver et af verdens mest konkurrencedygtige samfund, herunder er må-

let at gøre det enklere og mere overskueligt at drive virksomhed i Danmark samtidig med at den

danske lovgivning skal følge den internationale udvikling. I den forbindelse blev der i oktober 2006

nedsat et udvalg, som fik til opgave at se på den gældende selskabslovgivning med henblik på en

modernisering af selskabsskatteloven fra 1973 og anpartsselskabsloven fra 199627.

Som tidligere omtalt, behandler udvalgets betænkning en lang række emner, hvoraf aktionærlånet er

fundet spændende og relevant for opgaven og vil dermed blive behandlet i følgende afsnit. Forbud-

det mod aktionærlån trådte i kraft ved Lov nr. 282 af 9. juni 1982 på baggrund af nogle tilfælde,

hvor selskaber har ydet lån til hovedaktionærer uden rente og afdragsvilkår.

8.1	 Gældende regler

Efter den nugældende selskabslov er det ikke tilladt, at et selskab yder lån eller stiller sikkerhed for

aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktøren i selskabet. Dette betyder, at hvis der skal udbe-

tales penge til den nævnte personkreds, skal det foregå enten ved udbetaling som udbytte eller løn.

Det primære formål med eksisterende regler om forbud af aktionærlån er for at beskytte kreditorer

mod, at selskabets ledelse bevilger sig selv lån, som kan påføre selskabet og dermed kreditorerne et

tab. Et sekundært foiniål har været, at aktionærerne ikke skulle kunne få midler ud af selskabet,

uden at blive beskattet. De omtalte regler er udelukkende regnskabsmæssige regler.

I skattemæssig henseende, har det aldrig været ulovligt at låne penge fra eget selskab. Ved udlån af

kontanter fra selskab til dets hovedaktionær kan der foreligge lånevilkår, som er så fordelagtige for

hovedaktionæren, at de alene kan antages for opnået i kraft af hovedaktionærens dominerende ind-

flydelse i selskabet. I sådanne tilfælde skal SKAT påse, at der i skattemæssig henseende pålægges

lånet en passende forrentning28 . Ved fastsættelse af renten skal der anvendes en rentesats, som sva-

rer til markedsrenten. Er det ikke muligt at fastsætte en markedsrente med rimelig sikkerhed, an-

vendes diskonto + 4%29

27 Selve loven er fra oprindeligt fra 1973, det er en senest opdaterede udgave der er fra 1996.

28 LV-S.F.2.2.4.1

29 LV-S.L1.3.2
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8.2	 Forslag til ændring

Et flertal af udvalgsmedlemmer bag betænkning nr. 1498 fra november 2008 mener, at der nu skal

ændres på dette forhold. Dette skal ske ved, at der i den nye selskabslovgivning skal være tilladt, at

et selskab kan yde lån til ledelsen og ejerne af selskabet, dog under visse betingelser. De betingel-

ser, der er opført i betænkningen for at kunne yde lovlige aktionærlån, er følgende:

At lånet sker på rimelige markedsvilkår, især hvad angår rente, sikkerhedsstillelse og vurdering

af kreditværdighed.

At lånet på forhånd er godkendt af generalforsamlingen.

At lånet kun sker inden for rammerne af selskabets frie reserver, det vil sige inden for de mid-

ler, der kan udloddes som udbytte.

At selskabet under egenkapitalen opfører en reserve, der ikke kan udloddes, svarende til de

sammenlagte ydede lån.

I forslaget ophæves det gældende regnskabsmæssige forbud for aktionærlån, samtidig med at SKAT

vil kontrollere om lånet er ydet på de korrekte vilkår, og regulere herfor i de tilfælde det ikke er det.

Udvalget mener hermed at de opstillede betingelser vil forhindre misbrug og delined skatteunddra-

gelse. Udover de ovennævnte betingelser lægger udvalget op til åbenhed omkring aktionærlånet og

dermed at der af årsrapporten og dertilhørende noter skal fremgå, hvorvidt selskabet har ydet aktio-

nærlån.

	

8.3	 Vurdering af betænkningen

Bliver denne betænkning om aktionærlån vedtaget, tilføjes der en yderligere mulighed for hovedak-

tionæren og ledelse, udover udbytte og løn, at hæve penge i selskabet. Endda en skattefri mulighed,

idet beskatningen af "udbyttet" udskydes til afslutning af lånets løbetid. Endvidere vil SKAT blive

påført en kreditrisiko, da det ikke er sikkert, at hovedaktionæren kan betale den skat, som udløses,

hvis lånet i fremtiden konverteres til udbytte.

Hvis reglerne om aktionærlån gennemføres, kan man forvente, at aktionærer i højere grad vil lade

det indgå i overvejelserne, om der er skattemæssige fordele forbundet med at låne penge i selskabet

frem for at få udbetalt udbytte eller løn. Det vil særligt gøre sig gældende i hovedaktionærtilfælde,

hvor selskabets beslutning om at yde lån bliver foretaget af låntager selv. Især er risikoen for mis-

brug i anpartsselskaber, da ejerkredsen ofte er snæver.
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Hovedbetingelse for at yde lån er at, lånet skal være på markedsvilkår. Lån på markedsvilkår bety-

der bl.a., at der skal betales en markedsrente for lånet, og at lånets løbetid skal vurderes. Herunder

skal der foretages vurdering af låntagers kreditværdighed samt stilles sikkerhed for lånet på samme

vilkår, som hvis lånet var optaget i et pengeinstitut.

Når lånet ydes på markedsvilkår, betyder det også, at dette skal tilbagebetales inden for en nærmere

fastsat periode. En aktionær, der har optaget et aktionærlån, kan i stedet for at tilbagebetale lånet

vælge at lade lånet blive beskattet som udbytte. Er lånet ikke må markedsvilkår, vil betænkningen

give SKAT bemyndigelse til at beskatte lånet som løn eller udbytte, afhængig af om der er tale om

en direktør eller en hovedaktionær.

Det paradoksale i denne situation er, at en hovedaktionær i eget selskab uden bestyrelse og med

hovedaktionær som direktør ønsker at låne penge i selskabet, er det hovedaktionæren selv, der skal

beslutte, om udlånet skal finde sted samt foretage kreditvurdering af sig selv som låntager.

Betænkningen lægger ikke op til indberetnings eller ansøgningskrav hos SKAT ved optagelse af lå-

net, hvorfor SKAT vil gå ind og foretage stikprøver af de optagede lån. Er myndighedeme uenige,

vil ske reguleringer af lånene ved beskatning. Idet det kun er stikprøver, vil der altid en risiko for

ikke at blive udtaget, og en hovedaktionær kan principielt godt slippe af sted med at have et lån der

ikke overholder markedsvilkårene.

I eksempelberegningen vil hovedaktionæren gerne have kr. 500.000 hér og nu. Det muligt at låne

pengene i selskabet så længe lånet overholder markedsvilkårene og kan sidestilles med, hvad ho-

vedaktionæren vil kunne låne i et pengeinstitut. Sammenligningen med et pengeinstitut er vanske-

lig, idet mulighedeme på markedet er uendelige og vil afhænge af sammensætningen af lånets løbe-

tid, rente mm. Eksempelberegningen jf. bilag 23 er foretaget på baggrund af en rente på 6%, fastsat

ud fra Nationalbankens diskonto 2% + 4% 30, hvilket må anses at være på markedsniveau. Det anta-

ges, at hovedaktionæren har stillet sikkerhed og godkendt sig selv som kreditværdig, samt at lånet

er godkendt på generalforsamlingen. Dvs. lånet er ydet på markedsvikår.

Selskabet har jf. bilag 6 kr. 1.545.603 i frie reserver, hvoraf der ved låneoptagelsen overføres kr.

500.000 til en reserve under egenkapitalen, som ikke kan udloddes i henhold til de tidligere be-

30 LV-S.I.1.3.2



Fi . r 33 Beregning af udin te
beskatning i %

Resultat i selskab 1.350.869
Selskabsskat 25% 25% 337.717
Tilbage til udlodning 1.013.152

Udlodning 890.304
Aktieindkomstbeskatning 44% 390.304

Modtaget i hånden 69% 500.000

Kilde	 1- 5:en t	 virknin2
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skrevne betingelser. Tilbage er kr. 1.045.603 til udlodning og evt, yderligere udlån. Fordelingen af

egenkapitalen efter låneoptagelse er vist nedenfor i figur 32.

Figur 32:Egenkapital efter lneoptageIse

Aktiekapital
Lån til hovedaktionær
Bunden kapital

Overført overskud
Frie reserver

Ecenkapital i alt
tde: Egen  	

500.000
500.000

1.000.000

1.045.603
1.045.603

2.045.603

Hovedaktionæren modtager kr. 500.000 ved låneoptagelsen og på den måde udskyder hele beskat-

ningen, idet han i stedet er underlagt betalingen af renten på 6% samt afdrag på lånet. Selskabet

binder derimod en den af deres kapital, men bliver kompenseret for det i form af renter på markeds-

vilkår.

Havde hovedaktionæren ikke mulighed for at låne af selskabet, ville han skulle udlodde kr. 890.304

i udbytte af selskabet for at opnå udbetalingen kr. 500.000. På grund af beløbets størrelse samt

dobbeltbeskatningen af udbytte, giver regnestykket en beskatning på 69% jf. figur 33.

Som det ses af figuren nedenfor, er den samlede beskatning højere end hvad hovedaktionæren er

underlagt i tidligere eksempler i afsnit 6.4. Dette skyldes dobbeltbeskatningen af udbyttet, samt at et

større beløb af det udloddede udbytte bliver beskattet med 45% for aktieindkomstbeskatning. Desu-

den skal hovedaktionæren beskattes med kr. 390.304.

Sammenligner man omkostningen i bilag 6 med ovenstående beregning af udlodning af udbyttet,

udgør den samlede renteomkostning efter 10 år kr. 179.339, hvilket er omkostning for hovedaktio-
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næren fordelt over 10 år, ved modtage kr. 500.000 hér og nu. Hovedaktionæren skal selvfølgelig li-

geledes afdrage på lånet. Afdragene foretages af de allerede beskattede midler og udgiften til lån vil

om ti år være kr. 679.340 efter skat, hvoraf der er rentefradrag for 179.339.

Fordelen ved at udtage kr. 500.000 i lån, i stedet for at udbetale samme beløb som løn eller udbytte,

er at det kun er 1/10 31 af ydelsen som bliver beskattet i det pågældende år. Dette er på trods at man

modtager hele beløbet på kr. 500.000 til disposition.

Set fra selskabet, er udlånet en binding af kapitalen og dermed en risiko. Selskabets ledelse bør

overveje, om der er mulighed for at investere pengene et andet sted med højere afkast og eller lave-

re risiko.

8.4	 Delkonklusion

Betænkningens formål med at tilpasse den danske lovgivning til internationale forhold samtidig

med at lette virksomhederne for administrative byrder er meget positiv og kan forhåbentlig være

med til at sikre fortsat vækst og dynamik i dansk erhvervsliv.

Som følge af tilladelsen af aktionærlån, kan der i mindre selskaber være risiko for habilitetsmæssige

problemstillinger, idet det i første omgang er hovedaktionæren selv, der vurderer kreditværdigheden

samt fastsætter vilkårene for lånet til sig selv. Dog skal SKAT vurdere, om de er enige i hovedakti-

onærens beslutning, hvilket er med til at mindske risikoen for misbrug.

Bliver betænkningen vedr. aktionærlånet godkendt i nuværende fonn, vil der som ovenfor beskrevet

være muligt for hovedaktionæren for at skaffe sig en hurtig indtægt. Man skal dog ikke glemme, at

pengene skal tilbagebetales og at lånet skal overholde de øvrige markedsvilkår. Misbruget af regler-

ne vedr. aktionærlån, vil blive reguleret af SKAT.

Tilladelse af et lån i selskabet gør, at hovedaktionæren opnår en forskel i form af en skatteudskydel-

se i forhold til at modtage løn eller udbytte. Skatteudskydelsen fremkommer ved at beskatningen af

eventuelt udbytte eller løn undgås mod at betale renter til "eget" selskab. Skal hovedaktionæren

bruge kr. 500.000 hér og nu, vil det være en skattemæssig fordel i at optage lån i selskabet.

3 I Lånets løbetid er 10 år jf. bilag 23, men kan variere i de forskellige tilfælde.
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9 KONKLUSION

Beskatningen af den selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionær er forskelligt, dels på grund af

den måde indkomsten bliver sammensat og dels på grund af de virksomhedsfouner de hver især

driver. Hvorvidt det rent skattemæssigt bedst kan betale sig at være selvstændig erhvervsdrivende

eller hovedaktionær, er besvaret nedenfor ved hjælp af problemformuleringens spørgsmål.

Konklusionen af problemformuleringens spørgsmål opsummeres kortfattet, for uddybende gennem-

gang af spørgsmålene henvises til delkonklusionerne.

Hvilke væsentlige skattemæssige forskelle er der for den selvstændige erhvervsdrivende og hoved-

aktionæren ved drift og ophør af en virksomhed og et selskab?

Virksomheden er ikke underlagt en selystændig skattepligt, hvorfor virksomheds indkomst beskat-

tes hos den selvstændige erhvervsdrivende som personlig indkomst. Selskabet er derimod selvstæn-

digt skattepligtigt, hvilket medfører, at indkomsten fra selskabet bliver beskattet separat fra hoved-

aktionærens.

Indkomsten for både den sel ystændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren indgår i den personli-

ge indkomst, hvoraf den beskattes. Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at opnå be-

sparelse ved at flytte beløb svarende til kapitalafkastet fra den personlige indkomst til kapitalind-

komst. Kapitalindkomsten beskattes lempeligere, idet der ikke betales AM-bidrag heraf. Hovedak-

tionæren kan kombinere løn og udbytte for at opnå en lempeligere beskatning.

Underskuddet i virksomheden modregnes i kapitalindkomst og personlig indkomst, såfremt det ikke

kan modregnes i opsparet overskud fra tidligere år. Underskud i selskabet kan kun modregnes i sel-

skabets fremtidige indkomst.

Ved ophør af virksomhed skal opsparet overskud medregnes til den selvstændige erhvervsdrivendes

personlige indkomst i ophørsåret. Ophørsbeskatningen kan dog udskydes til efterfølgende ind-

komstår.

Ved likvidation af et selskab opgøres et likvidationsprovenu, som udloddes til hovedaktionæren og

bliver beskattet som aktieindkomst i ophørsåret.
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Hvordan er beskatningen i forbindelse med allønning af den selvstændige erhvervsdrivende og ho-

vedaktionæren? Hvem har mulighed for at opnå den laveste beskatning ved sammensætning af løn

og ophør af virksomhed/selskab?

Som udgangspunkt beskattes den selvstædig erhvervsdrivende og hovedaktionæren ens. Det an-

vendte rådighedsbeløb kr. 500.000 gør, at begge parter marginalt bliver beskattet med 63%.

Ved kombination af løn og udbytte, kan det skattemæssigt kun betale sig i så fald den samlede gen-

nemsnitlige beskatning ligger under marginalskatten på 63%. Den mest hensigtsmæssige kombina-

tion af løn og udbytte er ved en udlodning på maksimalt kr. 106.100. Udloddes der yderligere ud-

bytte, vil den gennemsnitlige beskatning være højere end marginalskatten.

Den selvstændig erhvervsdrivende har ikke mulighed for at beskatte en del af lønnen som aktieind-

komst, hvorfor hovedaktionæren opnår en lempeligere beskatning ved at kunne kombinere lønnen

med udbytte.

Både den selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionær har mulighed for at tegne en række pen-

sionsordninger. De fleste af ordninger kan benyttes af begge parter, hvorfor der opnås lige gode mu-

ligheder for fradrag. Hovedaktionæren har mulighed for at indgå i en arbejdsgiverordning. Ordnin-

gen kan kun tegnes i et ansættelsesforhold, hvorfor den selvstændig erhvervsdrivende ikke har mu-

lighed for at benytte sig af denne. Den selvstændig erhvervsdrivende kan derimod benytte 30%-

ordningen.

Analysen i kapitel 6 viser, at hovedaktionæren opnår de bedste fradragsmuligheder, idet stort set he-

le lønnen kan opspares. Samtidig er hovedaktionæren ikke afhængig af, om selskabet giver over-

skud for at opnå mulighed for fradrag.

Hvor vidt det er mest fordelagtigt for den selvstændige erhvervsdrivende eller hovedaktionæren at

lade sig beskatte af fri bil er svært at give et entydigt svar på, idet flere faktorer skal medtages i be-

tragtningen. Det afgørende for hvad der bedst kan betale sig er bilens værdi samt forholdet mellem

privat og erhvervsmæssig kørsel.

Ved ophør er den selvstændige erhvervsdrivende underlagt en hårdere beskatning end hovedaktio-

næren. Dette skyldes at den selvstændige erhvervsdrivende beskattes af det opsparede overskud

7 7
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med op til marginalskatten af den personlige indkomst på 63%, mens hovedaktionærens likvidati-

onsprovenu bliver beskattet som aktieindkomst.

Den sel ystændige erhvervsdrivende kan endvidere udskyde ophørsbeskatningen til efterfølgende

indkomstår. Ved at udskyde ophørsbeskatningen opnår den sel ystændig erhvervsdrivende en mindre

beskatning end hvis den endelige beskatning sker i ophørsåret.

Selvom den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for udskydelse af skatten i et år, er det

stadig hovedaktionæren, der opnår en lavere beskatning. Det skyldes dels, at hele det opsparede

overskud kommer til beskatning hos den selvstændige erhvervsdrivende og dels at hovedaktionæren

beskattes lempeligere af aktieindkomst.

Hvilken betydning har Forårspakke 2.0 for beskatningen af en selvskendig erhvervsdrivende og en

hovedaktionær?

For så vidt angår lønnen, har Forårspakke 2.0 en positiv virkning på både hovedaktionærens og den

selvstændige erhvervsdrivendes økonomi. Den samlede effekt kommer tydeligst til udtryk ved ind-

komster over topskattegrænsen. Da den høje indkomst både påvirkes af det forhøjede bundfradrag

for topskat, samt ændringerne i bundskatten, sundhedsbidraget og afskaffelsen af mellemskatten.

Ændringerne i beskatningen af aktieindkomst og positiv nettokapitalindkomst har til formål at sikre

en ensartet beskatning. Reduktionen af skatten på aktieindkomsten er en konsekvens af ændringen

af indkomstbeskatningen. Dette har til hensigt at sikre symmetri i forhold til marginalskatten på ar-

bejdsindkomst. Af beregningerne ses det dog, at beskatningen af lønnen er mindre end den samlede

beskatning af aktieindkomst over en vis grænse.

Som følge af Forårspakke 2.0, begrænses fradraget af pensionsindskud til kr. 100.000. For både den

selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren betyder ændringen, at muligheden for at få

"nedsat" indkomsten, hvoraf der skal betales topskat, begrænses. Fradragsmulighederne for den

selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionæren som følge af Forårspakke 2.0 er ens.

Rentefradraget ændres ved indførsel af et bundfradrag på kr. 50.000. Renter under grænsen vil fort-

sof kunne fradrages med ca. 33,5%, renter over bundgrænsen vil til gengæld kun kunne fradrages

med 25,5%. Det betyder, at med renteudgifter på kr. 80.000 om året, vil skatteværdien af fradrage-

ne falde med kr. 2.400 i forhold til de gældende regler. Ændringen vedrører renter der er holdt
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udenfor virksomhedsordningen for den selvstændige erhvervsdrivende og private renter for hoved-

aktionæren.

Ved ændringen i den grønne ejerafgift påvirkes både den selvstændige erhvervsdrivende og hoved-

aktionæren ens, idet afgiften lægges oven i den skattepligtige værdi af fri bil.

Hvordan påvirker betænkning vedr, tilladelse af lån i selskabet hovedaktionærens mulighed for at

sammensætte indkomsten?

Oprettelse af lånet i selskabet giver hovedaktionæren en mulighed for skatteudskydelse, idet be-

skatningen af udbytte eller personlig indkomst undgås mod at betale renter til "eget" selskab. Skal

hovedaktionæren bruge kr. 500.000 hér og nu, er der dermed en skattemæssig fordel i at optage lån

i selskabet.

Habilitetsmæssige problemstillinger kan blive aktuelle i mindre selskaber, hvor det er hovedaktio-

næren selv, der vurderer sin egen kreditværdighed og fastsætter vilkårene for lånet til sig selv.

På baggrund af de analyserede problemformuleringsspørgsmål kan der sammenfattes at beskatnin-

gen af almindelig lønindkomst er ens for den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren.

Ved gennemgang af de gældende regler er det hovedaktionæren, der ved en kombination af løn og

udbytte opnår den laveste beskatning. Ligeledes er det ved indbetaling til pensionsordninger, ho-

vedaktionæren, der opnår det højeste fradrag. I ophørssituationen bliver hovedaktionæren også be-

skattet lempeligere end den selvstændige erhvervsdrivende.

Ændringerne i Forårspakke 2.0, er med til at gøre gabet i beskatningen mellem den selvstændig er-

hvervsdrivende og hovedaktionæren mindre, idet hovedaktionærens besparelse ved at kombinere

udbytte med løn udlignes af den nedsatte indkomstskat. Fradraget for pensionsindbetalinger, bliver

gjort ens for parterne, hvorfor hovedaktionæren ikke længere nyder fordel af dette.

På trods af Forårspakke 2.0's indvirkning på beskatningen, vurderes det stadig, at det rent skatte-

mæssigt bedst kan betale sig at være hovedaktionær. Hovedaktionæren har flere muligheder for at

påvirke sin beskatning ved kombination af løn og udbytte. Endvidere giver betænkning hovedaktio-

næren en mulighed for at udskyde beskatningen ved at låne i selskabet frem for løn.
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10 PERSPEKTIVERING

Perspektiveringen har til formål at belyse de forskellige overvejelser læseren skal tage i betragtning.

Der lægges vægt på overvejelser samt kritik af udvalgte området omkring Forårspakke 2.0, som er

germemgået i opgaven. Reformen ligger ikke i endeligt form på opgaveafleveringstidspunktet, men

de omdiskuterede områder er medtaget i kapitlet. Endvidere kritiserer perspektiveringen den i op-

gaven valgte model, brugt til grund for beregning og sammenligning af skatten.

Kritik af modellen

Modellen anvendt i opgaven, kan kritiseres for at hævninger for den selvstændige erhvervsdrivende

er højere end topskattegrænsen. Der er derfor ikke mulighed for at optimere indkomsten ved at fore-

taget en fiktiv hævning, som optimerer indkomsten op til topskattegrænsen.

Ligeledes er lønnen til hovedaktionæren højere end topskattegrænsen. I den forbindelse kunne ho-

vedaktionæren udnytte progressionsbeskatningen ved at optimere sin løn op til grænserne alt af-

hængig af, om den ønskede lønudbetaling skal ligge inden for bund- eller mellemskattegrænsen.

Reform af skatten

Den i opgaven gennemgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om "Forårspakke 2.0 —

Vækst, Klima, lavere skat" er mundet ud i en række lovforslag, bl.a. L195. Der forventes en endelig

lovændring i slutningen af maj 2009.

Løn

Den lavere beskatning på lønnen gør at både den selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionær

har mulighed for at spekulere i, hvorvidt det er muligt at spare skat. Dette kan gøres ved at udskyde

modtagelsen af indkomst til 2010, hvor skatteprocenten er lavere.

Den selvstændig erhvervsdrivende står med de bedste kort på hånden i dette tilfælde, idet der ikke

skal overholdes en ansættelseskontrakt som hovedaktionæren skal. Den selvstændig erhvervsdri-

vende kan i den forbindelse overveje at finansiere privatforbruget et andet sted i 2009, for at opspa-

re overskuddet i virksomheden i 2009. Når skattenedsættelsen er trådt i kræft i 2010 kan hævningen

foretages, og en skattebesparelse opnås. Forbruget kan evt, finansieres via et lån, dog kræver det at

lønnen er forholdsvis høj for at det skal kunne betale sig.
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Den selvstændig erhvervsdrivende har endnu en fordel i, at det er muligt at stille sikkerhed for pri-

vat lån med virksomhedens midler.

I hovedaktionærens tilfælde, er det ikke ligeså simpelt, idet ansættelseskontrakten skal overholdes,

men der er evt, muligt for at udskyde udbetalinger af bonus til 2010.

Udbytte

Den i aftalen foreslået beskatning af udbytte i forhold til løn strider mod betragtningen om symme-

tri mellem beskatningen af løn og udbytte. Beskatningen af udbytte bliver højere end den foreslåede

beskatning af lønnen. Hvis beskatningen igen skulle blive neutral, kræver det, at enten selskabsskat-

ten eller aktieindkomsten sænkes yderligere.

Udover sammensætningen af lønnen, er der andre overvejelser der bør gøres i forbindelse med ud-

lodning af udbytte. Idet udbytte udloddes på grundlag af allerede indtjent overskud, kan udlodnin-

gen påvirke den økonomiske situation for virksomheden fremadrettet. Det er derfor vigtigt at over-

veje virksomhedens økonomiske situation, inden der besluttes og udbetales udbytte.

Pension

På trods af, at hovedaktionæren i kapitel 6 har mulighed for det højeste pensionsfradrag ved at ind-

betale stor set hele sin løn på en pensionsopsparing, er det ikke ensbetydende, at han har behov for

at udnytte denne mulighed.

Forårspakken 2.0 indskærper derimod pensionsindbetalingen med et loft på kr. 100.000 for indbeta-

linger til ratepensioner. Indskærpelsen vil ramme hovedaktionæren, idet den omtalte Forårspakke

2.0 ikke indskærper 30%-ordningen for den selvstændig erhvervsdrivende. I stedet er der fremsat et

forslag til L200 i form af overgangbestemmelse 32 der tillader den selvstændig erhvervsdrivende at

benytte 30%-ordningen frem til udgangen af 2014. Antages det at overskuddet i virksomheden i

2010 er på niveau med virksomhedsmodellen i opgaven, betyder det, at en selvstændig erhvervsdri-

vende kan indbetale væsentligt mere til pension end hovedaktionæren.

Skærpelsen af fradraget for pensionsindbetalingen i 2010 sammensat med lavere beskatning af løn-

nen, kan iværksætte flere ekstraordinære indbetalinger på pensionsordninger i 2009 af lønmodtage-

re, herunder hovedaktionæren. Skattemæssigt er der intet til hinder herfor. Kan den selvstændige

32 Overgangsbestemmelsen §3 i L200 stk. 14, er fremsat den 22. april 2009.
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erhvervsdrivende samt hovedaktionær få finansieret sit privatforbrug et andet sted, er det en skatte-

mæssig fordel i at indbetale ekstraordinært til pensionsordning i 2009.

For hovedaktionæren, hvis fradragsmulighed bliver indskærpet væsentligt, ligger der en yderligere

overvejelse i at omdanne selskabet til en virksomhed. Forudsat virksomheden er overskudsgivende,

kan hovedaktionæren på den måde benytte sig af 30%-ordningen ind til udgangen af 2014.

Selykontrollerende effekt:

Effektiviteten af den selvkontrollerende effekt, afhænger af samspillet mellem den reelle lånerente

på markedet og kapitalafkastsatsen. Kapitalafkastsatsen er ikke beregnet for 2009 endnu, men sat-

sen for 2008 er 5%. Den gennemsnitlige lånerente på et fastforrentet lån med løbetid på 30 år, har i

2008 været 6,75% 33 . Idet lånerenten er større end kapitalafkastet har det faktisk været er fordel i

2008 at medtage privat gæld i virksomheden.

Den gennemsnitlige rente i 2009 er beregnet til 5,71% 34 hvilket betyder, at fastholdes renteniveauet

resten af årets vil det igen 2009 være en fordel at medtage privat gæld i virksomhed. Dog kun hvis

kapitalafkastsatsen ikke overstiger renteniveauet for 2009.

Sammenligningen af effektiviteten af den selvkontrollerende effekt vil dog afhænge af, hvilken type

lån og dermed risikoprofil der vælges.

Aktionærlån:

Den i kapitel 8 omtalte betænkning vedr. aktionærlån, er den 25. marts 2009 blevet erstattet af et

lovforslag L170, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2010. I forhold til aktionærlånet, er lov-

forslaget uændret på nær et punkt. Lovforslaget lægger op til indberetning af betingelser for låneop-

tagelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse. Vedtagelse af lovforsla-

get vil dermed være med til at skabe en gennemsigtighed i forbindelse med hvilke udeståender sel-

skabet har i folin af aktionærlån.

33 Beregnet på baggrund af rentesatser i løbet af året fra BRF kredit.
34 Beregnet på baggrund af rentesatserne frem til 1/05-2009 fra BRF kredit.
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12 BILAG

1. Anvendte forkortelser

ABL	 Aktieavancebeskatningsloven

AMB	 Arbejdsmarkedsfondsloven

ASL	 Aktieselskabsloven

CIRK	 Cirkulære

EBL	 Ejendomsavancebeskatningsloven

LL	 Ligningsloven

LV-E	 Ligningsvejledning del E — Erhvervsdrivende

LV-S	 Ligningsvejledning del S — Selskaber og aktionærer

KSL	 Kildeskatteloven

PSL	 Personskatteloven

SEL	 Selskabsskatteloven

VSL	 Virksomhedsskatteloven

VUL	 Vurderingsloven
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2. Anvendte satser

2009

Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,80

Gennemsnitlig kirkeskatteprocent 0,70

Sundhedsbidrag 8,00

Bundskat 5,04

Mellemskat 6,00

Topskat 15,00

Skatteloft 59,00

Arbej dsmarkedsbidrag 8,00

Beskæftigelsesfradrag 4,25

Kroner
Beskæftigelsesfradrag, maksimum 13.600

Personfradrag 42.900

Mellemskattegrænse 347.200

Topskattegrænse 347.200

2019
0/0

Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,80

Gennemsnitlig kirkeskatteprocent 0,70

Sundhedsbidrag
Bundskat 11,76

Topskat 15,00

Skatteloft 51,50

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00

Beskæftigelsesfradrag 5,60

Kroner
Beskæftigelsesfradrag, maksimum 17.900

Personfradrag 42.900

Topskattegrænse 406.000
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3. Kendetegn ved lonmodtagerforhold og selvstændig erhvervsdrivende

I cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven er anført følgende kriterier for at afgrænse

lønmodtager i forhold til den selvstændig erhvervsdrivende. Kriterierne er ikke i sig selv afgørende

og skal vurderes i henhold til den konkrete situation.

Typiske kendetegn ved et lønmodtagerforhold:

1. Arbejdsgiveren har almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser

for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol.

2. indkomstmodtageren har udelukkende eller i overvejende grad samme arbejdsgiver

3. der er mellem arbejdsgiver og indkomstmodtager indgået aftale om løbende arbejdsydel-

se

4. indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af arbejdsgiveren

5. indkomstmodtageren har opsigelsesvarsel

6. vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, må-

nedsløn, provision, akkord m.m)

7. vederlaget betales periodisk.

Typiske kendetegn ved en selvstændig erhvervsdrivende

1. Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder og fører tilsyn med arbejdslivet uden anden in-

struktion fra arbejdsgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre

2. arbejdsgiverens forpligtigelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte

ordreforhold

3. indkomstmodtageren er ikke på grund af ordren begrænset i sin adgang til samtidig at

udføre arbejde for andre

4. indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig for arbejdsgiveren for arbejdets udførelse

eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko

5. indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af

medhj ælp

6. vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført

som aftalt og eventuelle mangler er afhjulpet

7. indkomsten oppebæres fra en bestemt kreds af arbejdsgivere

8. indkomsten oppebæres fra en bestemt kreds af arbejdsgivere

9. indkomsten afhænger af eventuelt overskud
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10. indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignede

11. indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der medgår til arbejdets ud-

førelse

12. indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor,

klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvist udøves herfra

13. indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.I., og

indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse

14. indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegivelse overfor

omverdenen tilkendegivelse, at harilhun er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af

en nærmere bestemt art

15. indkomstmodtageren i henholdt til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydel-

sen er faktureret med tillæg af moms

16. ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.
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4 Kendetegn ved hobbyvirksomhed og sel ystændig erhverysvirksomhed

I henhold til LV 2005-02, afsnit E.A.1.2.2, kan nedenstående kriterier anvendes som retningslinjer

for hvilke relevante forhold der bør inddrages i vurdering af om den udøvede virksomhed er hobby-

virksomhed eller selystændig erhvervsvirksomhed.

1. Om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel)

2. om virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. på grund af midlertidige forhold

som opstart

3. om der er forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af lønssomhe-

den/udsigten til rentabel drift på markedet, herunder om der har været lagt budgetter

m.v.

4. om virksomheden har den nødvendige seriøsitet og intensitet

5. om ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksom-

heden har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgiven-

de erhverv

6. om der er andre end erhvervsmæssige formål i virksomheden

7. om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug

8. om virksomhedens opfang/varighed er af en vis størrelse

9. om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art

10. om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det

pågældende erhverv

11. om virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand.
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5. Værdiansættelse af aktiver og gældsposter ved opgørelse af indskudskonto

jf. VSL § 3, stk. 4 samt kapitalafkastgrundlag jf. VSL §8, stk. 1.

Aktiv/Gældspost 	 Værdiansættelsesmetode

Indskudskonto

Fast ejendom	 Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi

ved indkomstårets begyndelse med fradrag af byrder der ikke

er taget hensyn til ved vurderingen, samt evt, ombygning, for-

bedringer mv., som ikke er medtaget i ejendomsværdien. Kun

den erhvervsmæssige del af ejendommen kan medregnes i

virksomheden, og dermed kan den del af ejendommen der tje-

ner til bolig ikke indgå.

Driftsmidler

Kapitalafkastgrundlag

Kontant anskaffelsessum.

Driftsmidler der benyttes udelukkende og delvis erhvervs-

mæssigt indgår til afskrivningsberettiget saldoværdi ved ind-

komstårets begyndelse. Indskydes et driftsmiddel der tidligere

har været benyttet privat, indgår denne til handelsværdi.

Varelager	 Værdiansættes efter varelovens regler §1, på grundlag af:

1. Dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller
2. indkøbsprisen med tillæg af fragt, told mm., eller
3. fremstillingspriser, såfremt varen er fremstillet i egen

virksomhed.

Private aktiver

Øvrige aktiver

Gæld

Handelsværdi

Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger.

Fragår til kursværdi
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6. Virksomheds- og selskabsmodeller

Balance pr. 1. januar 2009 for virksomhed og selskab

BALANCE

Enkelt-
mands-
virksombed

BALANCE

Selskab

Ej endom 2.990.000 Ej endom 2.990.000

Driftsmidler og inventar 722.277 Driftsmidler og inventar 722.277

Varelager 649.497 Varelager 649.497

Tilgodehavende fra salg 1.956.846 Tilgodehavende fra salg 1.956.846

Aktiver i alt 6.318.620 Aktiver i alt 6.318.620

Egenkapital 1. januar 694.734

Årets resultat 1.350.869 Aktiekapital 500.000

Private hævninger Overført overskud 1.545.603

Egenkapital 2.045.603 Egenkapital 2.045.603

Prioritetsgæld 2.533.817 Prioritetsgæld 2.533.817

Kassekredit 418.573 Kassekredit 418.573

Leverandørgæld 531.024 Leverandørgæld 531.024

Anden gæld 789.603 Anden gæld 789.603

Gældsforpligtelser 4.273.017 Gældsforpligtelser 4.273.017

Passiver i alt 6.318.620 Passiver i alt 6.318.620
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Resultatopprelse for virksomhed og selskab pr. 1. januar 2009

RES1ILTATOPGØRELSE

Enkeltmands-
virksomhed

RESULTATOPGØRELSE

Selskab

Nettoomsætning 7.358.445 Nettoomsætning 7.358.445

Vareforbrug 3.103.615 Vareforbrug 3.103.615

Bruttoresultat 4.254.830 Bruttoresultat 4.254.830

Andre eksterne omkostninger 2.613.383 Andre eksterne omkostninger 2.613.383
Driftsresultat før afskrivnin-
ger 1.641.447 Driftsresultat før afskrivninger 1.641.447

Afskrivninger 114.240 Afskrivninger 114.240

Resultat før finansielle poster 1.527.207 Resultat før finansielle poster 1.527.207

Finansielle poster 176.338 Finansielle poster 176.338

Årets resultat 1.350.869 Årets resultat 1.350.869
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7. Opgørelse af skatten for den selvstændige erhvervsdrivende

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb til beskatning 1.076.885
Fradrag for kapitalafkast -50.987
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 1.025.898
AM-bidrag 8% -82.072
Personlig indkomst 943.826
Positiv nettokapitalindkomst 50.987
Beskæftigelsesfradrag -13.600
Skattepligtig indkomst 981.213
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst 981.213
- Personfradrag 42.900
Skat 25,50% 239.270

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 981.213
- Personfradrag 42.900

Skat 8,00% 75.065

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 943.826
+ Positiv nettokapitalindkomst 50.987
- Personfradrag 42.900

Skat 5,04% 47.976

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst 943.826
+ Positiv nettokapitalindkomst 50.987
- Personfradrag 347.200

Skat 6,00% 38.857

Topskat til staten:
Personlig indkomst 943.826
+ Positiv nettokapitalindkomst 50.987
- Bundfradra	 i to skat 347.200
Skat 15% 97.142

Nedslag i topskat:
Skatteloft 59,00%
Opgjort skat jf. ovenstående 59,54%
Nedslaget udgør -0,54% 647.613 -3.497

Indkomstskat 494.813
Arbejdsmarkedsbidrag 82.072
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 576.885
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8. Opgørelse af skatten for hovedaktionæren

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb til beskatning 1.082.398
ATP -1.080
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 1.081.318
AM-bidrag 8% -86.505
Personlig indkomst 2.076.131
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæffigelsesfradrag -13.600
Skattepligtig indkomst 2.062.531
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst 2.062.531
- Personfradrag 42.900
Skat	 25,50% 239.270

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 2.062.531
- Personfradrag 42.900
Skat	 8,00% 75.065

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 2.076.131
+ Positiv nettokapitalindkomst -
- Personfradrag 42.900
Skat	 5,04% 47.976

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst 994.813
+ Positiv nettokapitalindkomst -
- Personfradrag 347.200
Skat	 6,00% 38.857

Topskat til staten:
Personlig indkomst 2.076.131
+ Positiv nettokapitalindkomst -
- Bundfradrag i topskat 347.200
Skat	 15% 97.142

Nedslag i topskat:
Skatteloft	 59,00%
Opgjort skat jf. ovenstående	 59,54%
Nedslaget udgør	 0,54% 647.613 -3.497

Indkomstskat 494.813
Arbejdsmarkedsbidrag 86.505
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 581.318
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9. Beregning af opsparet overskud

50.987

1.350.869
1.076.885

1.299.882

222.997

167.248

55.749

Følgende eksempel omhandler det tilfælde, hvor den personlige indkomst er mindre end virksom-

hedens resultat med fradrag af kapitalafkastet, og den selvstændig erhvervsdrivende har mulighed

for at spare op i virksomheden.

Årets skattepligtige resultat efter renter 	 1.350.869

Årets hævninger 	 - 1.183.621

Årets opsparede overskud, ekskl. virksomhedsskat 	 167.248

Virksomhedsskat 25%	 55.749

Årets opsparede overskud inkl. virksomhedsskat	 222.997

Årets hævninger kr. 1.183.621 består af kapitalafkastet kr. 55.749, tillagt den personlige indkomst

kr. 1.076.885 som bliver hævet i virksomheden, samt acontoskatten kr. 55.749 der skal betales af

det opsparede overskud.
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10.0pgørelse af skatten for hovedaktionæren ved løn kombineret med udbytte

på kr. 200.000

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb under 48.300 48.300
Beløb mellem 48.300 og 106.100 57.800

Beløb over 106.100 93.900

Aktieindkomst til beskatning 200.000

SKATTEBEREGNING
Aktieindkomst op til 48.300 48.300

Skat, 28% 13.524

Aktieindkomst fra 48.300 - 106.100 57.800

Skat, 43% 24.854

Aktieindkomst over 106.100 93.900

Skat, 45% 42.255

Skat af aktieindkomst i alt 80.633

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb til beskatning 765.943

ATP -1.080
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 764.863
AM-bidrag 8% -61.189

Personlig indkomst 703.674

Positiv nettokapitalindkomst
Beskæftigelsesfradrag -13.600

Skattepligtig indkomst 690.074
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst 690.074
- Personfradrag 42.900

Skat	 25,50% 165.030

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 690.074
- Personfradrag 42.900

Skat	 8,00% 51.774

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 703.674
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 42.900

Skat	 5,04% 33.303

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst 703.674
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 347.200
Skat	 6,00% 21.388

Topskat til staten:
Personlig indkomst 703.674
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat 347.200
Skat	 15% 53.471

Nedslag i topskat:
Skatteloft	 59,00%
Opgjort skat jf. ovenstående 	 59,54%
Nedslaget udgør	 0,54% 356.828 -2.105

Indkomstskat 322.861
Arbejdsmarkedsbidrag 61.189
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 384.050



Kapitel 12 - Bilag

11.0pgørelse af skatten for hovedaktionæren ved løn kombineret med udbytte

på kr. 106.100

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb under 48.300
	

48.300
Beløb mellem 48.300 og 106.100

	
57.800

Beløb over 106.100 
Aktieindkomst til beskatning

	 106.100

SKATTEBEREGNING
Aktieindkomst op til 48.300

	
48.300

Skat, 28%
	

13.524

Aktieindkomst fra 48.300 - 106.100
	

57.800

Skat, 43%
	

24.854

Aktieindkomst over 106.100
Skat, 45%

Skat af aktieindkomst i alt
	

38.378

BEREGNINGSGRUNDLAG
Brutto 902.859
ATP -1.080
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 901.779
AM-bidrag 8% -72.142

Personlig indkomst 829.637
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæftigelsesfradrag -13.600

Skattepligtig indkomst 816.037
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst 816.037
- Personfradrag 42.900

Skat	 25,50% 197.150

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 816.037
- Personfradrag 42.900

Skat	 8,00% 61.851

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 829.637
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 42.900

Skat	 5,04% 39.655

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst 829.637
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 347.200

Skat	 6,00% 28.946

Topskat til staten:
Personlig indkomst 829.637
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat 347.200

Skat	 15% 72.366

Nedslag i topskat:
Skatteloft	 59,00%
Opgjort skat jf. ovenstående	 59,54%
Nedslaget udgør	 0,54% 482.437 -2.605

Indkomstskat 397.363
Arbejdsmarkedsbidrag 72.142
Indkomstskat og AM-hidrag i alt 469.505
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12.0pgørelse af skatten for bovedaktionæren ved løn kombineret med udbytte

på kr. 48.300

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb under 48.300
	

48.300
Beløb mellem 48.300 og 106.100
Beløb over 106.100 
Aktieindkomst til beskatning

	
48.300

SKATTEBEREGNING
Aktieindkomst op til 48.300

	
48.300

Skat, 28%
	

13.524

Aktieindkomst fra 48.300 - 106.100

Skat, 43%

Aktieindkomst over 106.100

Skat, 45%

Skat af aktieindkomst i alt
	

13.524

BEREGNINGSGRUNDLAG
Brutto
	

990.203
ATP	 -1.080
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag

	
989.123

AM-bidrag
	

8%	 -79.130

Personlig indkomst
	

909.993
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæftigelsesfradrag	 -13.600

Skattepligtig indkomst
	

896.393
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst 896.393
- Personfradrag 42.900

Skat	 25,50% 217.641

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 896.393
- Personfradrag 42.900

Skat	 8,00% 68.279

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 909.993
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 42.900
Skat	 5,04% 43.702

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst 909.993
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 347.200

Skat	 6,00% 33.768

Topskat til staten:
Personlig indkomst 909.993
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradra	 to sskat 347.200
Skat	 15% 84.419

Nedslag i topskat:
Skatteloft	 59,00%
Opgjort skat jf. ovenstående 	 59,54%
Nedslaget udgør	 0,54% 562.793 -3.039

Indkomstskat 444.770
Arbejdsmarkedsbidrag 79.130
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 523.900
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13.Pensionsformer

Kapitalpension

En kapitalpension er en pensionsopsparing, der kan kombineres med dækning ved død og invalidi-

tet. Det betyder, at ved død inden ordningen udløber, udbetales den aftalte opsparing/forsikringssum

som et engangsbeløb til de efterladte. Lever vedkommende selv på det aftalte tidspunkt, som tidligst

kan være ved det 60. år, udbetales pensionen til vedkommende som et engangsbeløb.

En kapitalpension skal oprettes, inden man fylder 60 år. Har man som 60-årig allerede en kapital-

pension, har man dog mulighed for at supplere den med en ny kapitalpensionsordning.

Ratepension

Ratepension er, ligesom en kapitalpension — en pensionsopsparing. Pensionsopsparingen kan kom-

bineres med en risikodækning ved død og invaliditet. Udbetalingen skal i månedlige ydelser over en

garantiperiode, der aftales ved tegning af ordningen. Perioden skal være på mindst 10 år. Udbeta-

lingen kan tidligst starte det 60. år og kan højst udbetales indtil vedkommende fylder 85 år. Ved død

udbetales ydelserne til de efterladte, som har mulighed for at ændre ydelserne til en engangsudbeta-

ling. En rateordning skal oprettes inden man er fyldt 60 år, og udbetaling kan tidligst ske 5 år efter

at ordningen er oprettet. Efter det 60. År kan ordningen forhøjes med halvdelen af ordningens vær-

di.

Livrente

En livrente udbetales i månedlige ydelser. Udbetalingerne kan tidligst begynde når man er fyldt 60

år, og de fortsætter, så længe man lever. En livrente kan også oprettes med en garantiperiode. Hvis

man dør, inden garantiperioden er udløbet, vil de resterende ydelser indtil garantiperiodens udløb

blive udbetalt til de efterladte. Livrente kan oprettes uanset alder.
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14.0pgørelse af skatten for den selvstændige erhvervsdrivende ved ophør

Resultatopgørelse 1. januar - 31. januar 2009
Omsætning
Nedskrivning varelager -143.264
Andre omkostninger ved ophør -30.000
Avance, ejendom 910.000
Tab driftsmidler -222.277
Periodens resultat 514.459

Opgørelse af tab driftsmidler
Skattemæssig saldo ultimo, før afståelsesåret 722.277
Salgssum -500.000
Tab 222.277

Opgørelse af opsparet overskud 2006 - 2009
Opsparet overskud 1.875.000
Virksomhedsskat 25% 625.000
Opsparet overskud i alt 2.500.000

Opgørelse af kapitalafkast pr 1. januar 2009
Ejendom 2.990.000
Driftsmidler 722.277
Varelager 649.497
Tilgodehavender fra salg 1.956.846
Kassekredit -418.573
Prioritetsgæld -2.533.817
Leverandør gæld -531.024
Anden gæld -789.603
Kapitalafkastgrundlag 2.045.603

Kapitalafkast 5% for 1. januar - 31. december 102.280
Kapitalafkast for 1. januar - 31. januar 8.523

Opgørelse af likviditet
Salgssum ejendom 3.900.000
Salgssum driftsmidler 500.000
Tilgodehavender fra salg 1.956.846
Kassekredit -418.573
Prioritetsgæld -2.533.817
Leverandørgæld -531.024
Anden gæld -789.603
Likviditet (positiv) 2.083.829
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Opgørelse af skattepligtig indkomst fra 1. januar - 31. december 2009
Overskud virksomhed 514.459

Hævet opsparet overskud 2.500.000
3.014.459

Kapitalafkast 8.523
Personlig indkomst 3.005.936

3.014.459

Rådighedsbeløb, ophør
Likviditet (positiv) 2.083.829
AM-bidrag -240.475

Indkomstskat -1.544.670
Betalt virksomhedsskat 625.000

Rådigheds beløb 923.684

Samlet beskatning
AM-bidrag -240.475
Indkomstskat -1.544.670
Betalt virksomhedsskat 625.000

Samlet skat -1.160.145
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Beregningsgrundlag
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 3.005.936
AM-bidrag	 8% -240.475
Personlig indkomst 2.765.461
Positiv nettokapitalindkomst 8.523
Beskæftigelsesfradrag -13.600
Skattepligtig indkomst 2.760.384

Skatteberegning
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst 2.760.384
- Personfradrag 42.900

Skat	 25,50% 694.317

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 2.760.384
- Personfradrag 42.900
Skat	 8,00% 217.399

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 2.765.461
+ Positiv nettokapitalindkomst 8.523
- Personfradrag 42.900

Skat	 5,04% 137.647

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst 2.765.461
+ Positiv nettokapitalindkomst 8.523
- Personfradrag 347.200

Skat	 6,00% 145.607

Topskat til staten:
Personlig indkomst 2.765.461
+ Positiv nettokapitalindkomst 8.523
- Bundfradrag i topskat 347.200
Skat	 15% 364.018

Nedslag I topskat:
Skatteloft	 59,00%
Opgjort skat jf. ovenstående 	 59,54%
Nedslaget udgør	 -0,54% 2.426.784 -14.318

Indkomstskat 1.544.670
Arbejdsmarkedsbidrag 240.475
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 1.785.145
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15.0pgørelse af skatten for hovedaktionæren ved ophør

Resultatopgørelse 1. januar - 31. januar 2009
Omsætning
Nedskrivning varelager	 -143.264
Andre omkostninger ved ophør 	 -30.000
Avance, ejendom
	

910.000
Tab driftsmidler	 -222.277
Resultat før skat
	

514.459

Skat af periodens resultat 	 -128.615
Periodens resultat
	

385.844

Opgørelse af tab driftsmidler
Skattemæssig saldo ultimo, før afståelsesåret	 722.277
Salgssum	 -500.000
Tab	 222.277

Balance pr. 31. januar 2009
Ejendom
Driftsmidler og inventar
Varelager
Tilgodehavende fra salg
Likvider	 2.083.829
Aktiver i alt	 2.083.829

Anpartskapital
Overført overskud
Likvidationskonto	 1.955.214
Egenkapital	 1.985.214

Prioritetsgæld
Kassekredit
Leverandørgæld
Anden gæld	 128.615
Gældsforpligtelser	 128.615

Passiver i alt	 2.083.829

Udlodnffig til bovedaktionær	 1.955.214
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Opgørelse af skattepligtig indkomst fra 1. januar - 31. december 2009
Anskaffelsessum anparter 500.000
Likvidationsprovenu 1.985.214

1.485.214

Aktieindkomst 1.485.214

Rådighedsbeløb
Likvidationsprovenu 1.955.214
Udbytteskat -658.979
Rådighedsbeløb 1.296.235

Samlet beskatning
Udbytteskat -658.979
Samlet skat -658.979

Skatteberegning
Aktieindkomst op til 48.300 48.300
Skat, 28% 13.524

Aktieindkomst fra 48.300 - 106.100 57.800
Skat, 43% 24.854

Aktieindkomst over 106.100 1.379.114
Skat, 45% 620.601

Skat af aktieindkomst i alt 658.979

1 1 0
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16.0pgørelse af skatten for den selystændige erhvervsdrivende i forbindelse

med ophør ved udskydelse

Resultatopgørelse 1. januar - 31. januar 2009
Omsætning
Nedskrivning varelager -143.264
Andre omkostninger ved ophør -30.000
Avance, ejendom 910.000
Tab driftsmidler -222.277
Periodens resultat 514.459

Opgørelse af tab driftsmidler
Skattemæssig saldo ultimo, før afståelsesåret 722.277
Salgssum -500.000
Tab 222.277

Opgørelse af kapitalafkast pr 1. januar 2009
Ejendom 2.990.000
Driftsmidler 722.277
Varelager 649.497
Tilgodehavender fra salg 1.956.846
Kassekredit -418.573
Prioritetsgæld -2.533.817
Leverandør gæld -531.024
Anden gæld -789.603
Kapitalafkastgrundlag 2.045.603

Kapitalafkast 5% for 1. januar - 31. december 102.280

Opgørelse af likviditet
Salgssum ejendom 3.900.000
Salgssum driftsmidler 500.000
Tilgodehavender fra salg 1.956.846
Kassekredit -418.573
Hævning 2009 -342.973
Prioritetsgæld -2.533.817
Leverandørgæld -531.024
Anden gæld -789.603
Likviditet (positiv) 1.740.856

Opgørelse af opsparet overskud 2006 - 2009
Opsparet overskud 2.046.486
Virksoinhedsskat 25% 511.622
Opsparet overskud i alt 2.558.108



Kapitel 12 - Bilag

Opgørelse af skattepligtig indkomst fra 1. januar - 31. december 2009
Overskud virksomhed 514.459
Hævninger i året -342.973
Årets opsparede overskud før skat 171.486

Årets opsparede overskud 171.486
Virksomhedsskat 25% 42.872
Årets opsparede overskud i alt 214.358

Kapitalafkast 102.280
Opsparet overskud inkl skat 214.358
Personlig indkomst 197.821

514.459

Rådighedsbeløb 2009, privat
Hævet i virksomheden 342.973
AM-bidrag -15.826
Indkomstskat -88.470
Betalt virksomhedsskat -42.872
Rådigheds beløb 195.805

Rådighedsbeløb 2009, virksomhed
Årets overskud 514.459
Hævning i året -342.973
Rådighedsbeløb 171.486

Samlet beskatning for 2009
AM-bidrag -15.826
Indkomstskat -88.470
Betalt virksomhedsskat -42.872
Samlet skat -147.168
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Beregningsgrundlag
Beløb til beskatning
AM-bidrag 8%

197.821
-15.826

Personlig indkomst
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæftigelsesfradrag

181.995
102.280
-13.600

Skattepligtig indkomst

Skatteberegning
Skat til kommune og kirke:

Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

270.675
42.900

270.675

Skat

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

25,50%

270.675
42.900

58.083

Skat

Bundskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

8,00%

181.995
102.280
42.900

18.222

Skat

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

5,04% 12.165

Skat

Topskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat

6,00%

Skat

Indkomstskat
Arbejdsmarkedsbidrag

15%

88.470
15.826

Indkomstskat og AM-bidrag i alt 104.296
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Opgørelse af skattepligtig indkomst fra 1. januar - 31. december 2010
Overskud virksomhed
Hævet opsparet overskud 2.558.108

2.558.108

Kapitalafkast
Personlig indkomst 2.558.108

2.558.108

Rådighedsbeløb 2010
Overskydende likviditet 2.489.319
AM-bidrag -204.649
Indkomstskat -1.136.297
Betalt virksomhedsskat 511.622
Rådighedsbeløb 1.659.995

Samlet beskatning for 2010
AM-bidrag -204.649
Indkomstskat -1.136.297
Betalt virksomhedsskat 511.622
Samlet skat -829.324



Kapitel 12 - Bilag

Beregningsgrundlag
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 2.558.108
AM-bidrag	 8% -204.649
Personlig indkomst 2.353.459
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæftigelsesfradrag -13.600
Skattepligtig indkomst 2.339.859

Skatteberegning
Skat til kommune og kirke:

Skattepligtig indkomst 2.339.859
- Personfradrag 42.900
Skat	 25,50% 585.725

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 2.339.859
- Personfradrag 42.900
Skat	 8,00% 183.757

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 2.353.459
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 42.900
Skat	 3,76% 86.877

Mellemskat til staten:
Skat	 0,00% •111

Topskat til staten:
Personlig indkomst 2.353.459
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat 387.600
Skat	 15% 294.879

Nedslag i topskat:
Skatteloft	 51,50%
Opgjort skat jf. ovenstående	 52,26%
Nedslaget udgør	 0,76% 1.965.859 -14.941

Indkomstskat 1.136.297
Arbejdsmarkedsbidrag 204.649
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 1.340.946
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Samlet beskatning for begge år
AM-bidrag -220.475
Indkomstskat -1.224.767
Betalt virksomhedsskat 468.750
Skat 1 alt -976.492
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17.0pgørelse af skatten for hovedaktionæren i 2010

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb til beskatning 951.921
ATP -1.080
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 950.841
AM-bidrag 8% -76.067

Personlig indkomst 874.774
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæftigelsesfradrag -13.600

Skattepligtig indkomst 861.174

1 17	 1	i
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst 861.174
- Personfradrag 42.900

Skat 25,50% 208.660

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 861.174
- Personfradrag 42.900

Skat 8,00% 65.462

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 874.774
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 42.900

Skat 3,76% 31.278

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst 994.813
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 347.200
Skat 6,00% 38.857

Topskat til staten:
Personlig indkomst 874.774
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat 387.600

Skat 15% 73.076

Nedslag i topskat:
Skatteloft 51,50%
Opgjort skat jf. ovenstående 52,26%
Nedslaget udgør -0,76% 487.174 -3.703

Indkomstskat 374.773
Arbejdsmarkedsbidrag 76.067
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 450.840
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18.0pgørelse af skatten for hovedaktionæren i 2019

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb til beskatning 946.030
ATP -1.080
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 944.950
AM-bidrag 8% -75.596
Personlig indkomst 869.354
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæftigelsesfradrag -17.900

Skattepligtig indkomst 851.454
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

851.454
42.900

Skat 25,50% 206.181

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

Skat 0,00%

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 869.354
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag 42.900
Skat 11,76% 97.191

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

Skat 0,00%

Topskat til staten:
Personlig indkomst 869.354
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat 406.000

Skat 15% 69.503

Nedslag i topskat:
Skatteloft 51,50%
Opgjort skat jf. ovenstående 52,26%
Nedslaget udgør -0,76% 463.354 -3.521

Indkomstskat 369.354
Arbejdsmarkedsbidrag 75.596
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 444.950
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19.0pgørelse af skatten for den selvstændige erhvervsdrivende i 2010

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb til beskatning 946.407
Fradrag for ka sitalafkast -50.987

Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 895.420
AM-bidrag 8% -71.634

Personlig indkomst 823.786
Positiv nettokapitalindkomst 50.987
Beskæftigelsesfradrag -13.600

Skattepligtig indkomst 861.173
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Skatteberegning
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

861.173
42.900

Skat

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

25,50%

861.173
42.900

208.660

Skat

Bundskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

8,00%

823.786
50.987
42.900

65.462

Skat

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

3,76% 31.278

Skat

Topskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat

0,00%

823.786
50.987

387.600
Skat

Nedslag i topskat:
Skatteloft
Opgjort skat jf. ovenstående

15%

51,50%
52,26%

73.076

Nedslaget udgør

Indkomstskat
Arbejdsmarkedsbidrag

-0,76% 487.174 -3.703

374.773
71.634

Indkomstskat og AM-bidrag i alt 446.407
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20.0pgørelse af skatten for den selvstændige erhvervsdrivende i 2019

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb til beskatning 940.516
Fradrag for kapitalatkast -50.987
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 889.529
AM-bidrag 8% -71.162

Personlig indkomst 818.367
Positiv nettokapitalindkomst 50.987
Beskæffigelsesfradrag -17.900

Skattepligtig indkomst 851.454
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

851.454
42.900

Skat 25,50% 206.181

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag
Skat 0,00%

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 818.367
+ Positiv nettokapitalindkomst 50.987
- Personfradrag 42.900

Skat 11,76% 97.191

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

Skat 0,00%

Topskat til staten:
Personlig indkomst 818.367
+ Positiv nettokapitalindkomst 50.987
- Bundfradrag i topskat 387.600

Skat 15% 69.503

Nedslag i topskat:
Skatteloft 51,50%
Opgjort skat jf. ovenstående 52,26%

Nedslaget udgør -0,76% 463.354 -3.521

Indkomstskat 369.354
Arbejdsmarkedsbidrag 71.162
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 440.516

124
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21.0pgørelse af skatten for hovedaktionæren i 2019 ved et rådighedsbelob på

kr. 200.000

BEREGNINGSGRUNDLAG
Beløb til beskatning 311.975
ATP -1.080
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 310.895
AM-bidrag 8% -24.872
Personlig indkomst 286.023
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæftigelsesfradrag -17.900

Skattepligtig indkomst 268.123
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

268.123
42.900

Skat

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

25,50% 57.432

Skat

Bundskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

0,00%

286.023

42.900
Skat

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

11,76% 28.591

Skat

Topskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat

0,00%

Skat

Indkomstskat
Arbejdsmarkedsbidrag

15%

86.023
24.872

Indkomstskat og AM-bidrag i alt 110.895
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22.0pgørelse af skatten for hovedaktionæren ved ton kombineret med udbytte

på kr. 200.000 i 2019

BEREGNINGSGRUNLAG
Beløb under 48.300 48.300
Beløb mellem 48.300 og 106.100 57.800
Beløb over 106.100 93.900

Aktieindkomst til beskatning 200.000

SKATTEBEREGNING
Aktieindkomst op til 48.300 48.300
Skat, 27% 13.041

Aktieindkomst fra 48.300 - 106.100 57.800
Skat, 42% 24.276

Aktieindkomst over 106.100 93.900
Skat, 42% 39.438

Skat af aktieindkomst i alt 76.755

BEREGNINGSGRUNDLAG
Brutto 669.819
ATP -1.080
Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag 668.739
AM-bidrag 8% -53.499
Personlig indkomst 615.240
Positiv nettokapitalindkomst
Beskæffigelsesfradrag -17.900
Skattepligtig indkomst 597.340
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SKATTEBEREGNING
Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

597.340
42.900

Skat

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst
- Personfradrag

25,50% 141.382

Skat

Bundskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

0,00%

615.240

42.900
Skat

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Personfradrag

11,76% 67.307

Skat

Topskat til staten:
Personlig indkomst
+ Positiv nettokapitalindkomst
- Bundfradrag i topskat

0,00%

615.240

406.000
Skat

Nedslag i topskat:
Skatteloft
Opgjort skat jf. ovenstående

15%

51,50%
52,26%

31.386

Nedslaget udgør

Indkomstskat
Arbejdsmarkedsbidrag

0,76% 209.240 -1.590

238.485
53.499

Indkomstskat og AM-bidrag i alt 291.984
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23. Beregning af aktionærlån på markedsvilkår
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24.Fordeling af afsnit

Kapitel Indhold Julija Otto Lene Andersen

1 Indledning X X

2 Generel beskatning X

3 Beskatning af den selvstændige erhvervsdrivende

ved drift af virksomhed X

4 Beskatning af hovedaktionæren og selskabet X

5 Sammenholdelse af beskatning X X

6 Vurdering af beskatningen af den selvstændige

erhvervddrivende contra hovedaktionær X

7 Forårspakke 2.0 og dennes indvirkning på

beskatningen af den selvstændig erhvervdrivende

og hovedaktionæren X

8 Lån i selskabet (Betænkning 1498, fra nov. 2008) X

9 Konklusion X X

10 Perspektivering X X
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